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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

Het zenderpark dat via het beeldscherm
miljoenen huiskamers binnen dringt I's in de
afgelopen periode met twee commerciele stations
uitgebreidt. De argeloze televisiekijker wordt
daarbij nog meer dan voorheen, overspoelt met de meest
uiteenlopende vormen van reklame uitingen. Bedrijven staan
klaarblijkelijk te dringen om via de glazen kast de consument hun
waren aan te kunnen prijzen. De periodiek wereldkundig gemaakte
winstcijfers geven aan dat reklame maken geen windeieren legt.

Her publiek laat zich dus beïnvloeden en als de spelregels l" v a 11
he t sociale ver keer in acht worden genomen, is daar niets mis mee.
Sport en reklame gaat ook al decennia lang goed samen t-ti daar
varen de duurbetaalde proffs wel bij, maar boe zit dat met reklame
voor de sport? Sport is een niet meer weg te denken fe nomeen in
de samenleving. De internationale successen van topsp Ir geven een
gevoel van nationale trots. Mart Smeets heeft het dan lyrisch over
'de onzen'! Dergelijke successen zijn reklame \t voor de sport op
zich gezien de toeloop van nieuwe leden bij lokale l( spo
tverenigingen. Voetbal en tennis liggen echter bij' het grote publiek
beter in de markt dan bijvoorbeeld wedstrijdzwemmen of waterpolo

Het gekke is dat waterreereatie een toenemend  belangstelling
geniet, de laatste trends in deze zijn 'aqua-robic" en 'aqua-jogging'.
Ik zie voor DWT geen taak weggelegd om zich ook op deze trends
te gaan storten We kunnen wel inspelen op de neven-effecten die
dit wellicht meebrengt. Reklame maken voor je tent met dus het
credo zijn. Die rakkers met hun stralende koppies en trotse
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ouders aan de rand van het zwembad zittend bij alweer een
feestelijke uitreiking van zwemdiploma's, hoef je niet meer wijs te
maken dat zwemmen leuk is. Trainen voor een persoonlijk record of
een te behalen medaille is voor de wedstrijdzwemmer het summum.
Het verslaan van de tegenstander in de wedstrijd is voor de poloer
het einde en de bewonderende blikken van omstanders bij een
perfect uitgevoerde duet of groeps nummer geeft een geweldige kick
bij de kunstzwemster.

Leszwernmertjes bewegen zich aan te sluiten bij de sportsector van
de vereniging en buitenstaanders benaderen om ook lid te worden
van DWT! We doen dit al jaren, met wisselend succes. Het P.r.-
beleid is opnieuw kritisch onder de loep genomen. Dat heeft geleid
tot een P.R.beleidsplan waarmee de lijnen uitgezet worden om van
DWT een blijvend gezonde vereniging te maken, waar ook nieuwe
Ie- den zich thuis zullen voelen. P.R. is dus gewoon georganiseerd
je waar aan de man/vrouw brengen. Je moet echter wel wat te
bieden hebben en dat bewaken We met z'n allen (bestuur en
werkgroepen).

Er zijn veel taken bij DWT waar ik met alle plezier en gepaste trots
reklarne voor kan maken. Een enkele keer kun je ook spreken van
anti-reklame. Dit ervaar ik met name bij het geleur en gezeur voor
het aantrekken van een nieuwe penningmeester. Ik vind het ronduit
teleurstellend worden om niemand binnen de vereniging bereid te
weten voor deze functie. Het is alweer een tijd geleden dat ik Henk
Scholte persoonlijk gesproken heb. Ik kan toch ook niet bij hem aan
komen met als maar een nee aangaande een opvolger, Kom op
financiële experts bij DWT, talm niet langer maar meldt u aan als de
nieuwe penningmeester van DWT. Dat is pas reklarne voor de zaak!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Van de polocommissie

Trainingsuur Heren 3 en Heren 5 op
maandagavond

Na een wat moeizame start wordt het gelukkig steeds
drukker op het trainingsuur op maandagavond in de Planeet.
Afgelopen maandag waren er in totaal 12 poloërs, waarvan 7 van
Heren 3 en 5 (incl. Remon en Peter) aanwezig. Kom trainen, want
bij een aantal van 14 poloërs (er zijn er dus nog slechts 2 nodig .....),
kan er partijtje gespeeld worden en dat is natuurlijk wel zo leuk!!
Dus neem een voorbeeld aan Dick, Johan, Paul R, Stefan, Jeroen en
Martijn en kom ook!! En, waarschijnlijk ten overvloede, het
trainingsuur is dus elke maandagavond van 20.00 tot 21.00 in
Planeet 2.

W-officialcursus

Door allerlei omstandigheden is het aantal W-officials binnen DWT
afgezakt tot een schamele 20 personen. Met als gevolg: boze
gezichten als ze voor de vierde keer in een seizoen achter het tafeltje
moeten en altijd weer grote problemen bij het indelen van mensen,
omdat er niet voldoende W-officials op dat moment voorhanden
zijn.

Hier willen wij wat aan veranderen. Er zal binnenkort een Wcursus
gegeven worden in het clubhuis. Doel is ongeveer 20 nieuwe W-
officicials te krijgen, zodat iedereen slechts twee keer per seizoen
achter het tafeltje moet. Hierbij zal er natuurlijk zoveel mogelijk
rekening gehouden met wanneer iemand speelt, zodat dat geen
problemen geeft. Dit betekent dat je alleen achter het tafeltje moet
als je zelf thuisspeelt en dat je hetzij voor hetzij na je wedstrijd
achter het tafeltje moet, zodat het weinig extra tijd kost.
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Iedereen die hiervoor in aanmerking komt krijgt binnenkort een
brief in de bus, dus je hoeft jezelf niet aan te melden. Mede namens
je clubgenoten bedankt alvast voor je deelname!!

Poloboekje

Iedereen heeft onderhand wel het poloboekje ontvangen (zo niet bel
Martijn: 316249!!), zodat je weet wanneer je moet spelen. Zijn er
onduidelijkheden of zie je fouten in het poloboekje, meld dit dan
door zodat het er de volgende keer wel goed in komt!!

Uitslagen en standen

Er zijn nog geen uitslagen en standen vanwege het simpele feit, dat
er op het moment dat ik dit schrijf nog geen enkele wedstrijd
gespeeld is. Volgende maand dus wel!!

Trouwen Ton & Irene

Ton van Gemert is maandag (eindelijk) getrouwd met 'zijn' Irene.
Namens de polocommissie natuurlijk van harte gefeliciteerd en nu
maar op naar de kleine Tonnetjes en Ireentjes!

Agenda

Oktober

1 2 Bekerweekend Heren 1
7 8 Start Bondscompetitie

DWT-dropping

Op de woensdag in de herfstvakantie zal er wederom de
DWTdropping georganiseerd worden voor Heren Jeugd, Meisjes en
Aspiranten. Tegen die tijd horen jullie er nog wel meer van!!
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Verjaardagen
De volgende poloërs polosters zijn oktober jarig:
Myrella van Capelle D2 01-10 26
Marc van Gaale Hl 02- 10 28
Patrick Velthuis HJ 03- 10 17
Fokkelina Wiersma D3 07- 10 17
Martijn Koch AJ 07- 10 13
Marco Stanisci HJ 09- 10 17
Ramon Overveld H5 13- 10 23
Carola Wigman Dl 14- 10 27
Ton van Gemert H5 16-10 30
Dana Ungureanu D3 21- 10 15
Onne Stokman AJ 23- 10 12

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk.

Van de voorzitter (polocommisie)

De competitie is weer begonnen
en voor de polocommissie zitten
de competitie voorbereidende
activiteiten er weer op. Iedereen
heeft het waterpoloboekje met de
wedstrijden, teamindeling en het
badrooster ontvangen. Iedereen
heeft kennis gemaakt met de
nieuwe spelregels. De eerste
wedstrijden zijn gewonnen of verloren. Voor de polowerkgroep ligt
nu de taak om gedurende het seizoen attent te blijven om problemen
te voorkomen, wervingsacties uit te voeren, het Pinkstertoernooi
voor te bereidingen en om te kijken naar volgend jaar. Allereerst
nog een aantal
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mededelingen over de huidige gang van zaken.

Vrijdag 19.30 - 20.45 uur

De laatste weken is gebleken dat de trainingsopkomst op het vroege
vrijdag uur zo hoog is dat de trainers zich suf improviseren om alle
ruimte te kunnen benutten. Het is in alle opzichten een prachtig uur.
De mogelijke zwemvaardigheids zwemmers kunnen na het behalen
van een diploma een uur later bij de adspiranten het echte waterpolo
leren. De oudere adspiranten moeten op een clubavond de
mogelijkheid hebben om te trainen en de Dames hebben een
prachtig trainingsuur.
Om wat rust in het water te brengen is besloten om een vaste
badindeling te maken. Ieder die zwemt weet dan welk gedeelte van
het bad is gereserveerd voor zijn groep. De damesselectie traint ook
vanaf 19.30 uur. De indeling wordt als volgt:

19.30 - 19.45 uur Dames selectie hebben voor de helft de lengte
van het bad. De adspiranten de andere helft.

19.45 - 20.15 uur Dames selectie heeft het midden van het 
bad. De adspiranten van Stefan het doelgebied
aan de diepe kant. De adspiranten van Teun en
Eric het doelgebied aan de ondiepe kant.

20.15 - 20.45 uur De Dames hebben het gehele bad.

Het eerste resultaat van Dames 2 in de tweede klasse Kring was een
spetterende overwinning op de Dames van NVA. Klasse meiden. De
Jeugd kon het nog net niet bolwerken tegen Aquafit uit Castricum.
Juul kon de kar niet trekken bij de Jeugd. Bij de Heren lijkt hem dat
wel beter af te gaan.
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Kringtraining

Ook dit jaar zijn er Meisjes en Jongens Adspiranten die DWT
vertegenwoordigen op de kringtrainingen van Noord-Holland. Dana
en Mariska, Chris en Raymond proberen een plaatsje in de
kringteams te veroveren. Deze teams spelen tijdens een eindtoernooi
om het kampioenschap van Nederland. De trainingen zijn op
Zondagmorgen (8.30 - 9.30 uur) voor de jongens en Zondagavond
(19.30 - 20.30) voor de meisjes. Veel succes Dana, Mariska,
Raymond en Chris.

Nieuwe leden

Deze maand zijn er opnieuw
nieuwe leden: Paul Rozenkrans
is terug op het oude nest, na een
verblijf bij de concurrent uit
Heemstede. Leuk is het dat zijn
H.P.C. tijd hem
gezinsuitbreiding heeft
opgeleverd. Een dochtertje en
wel al zo* n 9 maanden oud.
Het is Rob Goedkoop gelukt
om zijn zusje mee te nemen
Mieke. Mieke is al snel
geaccepteerd in Dames 3, traint
veel en met succes. Marielle
Scholten is weg van terug
geweest. Toch maar wel!!
Martijn Koch is een adspirant
die net als Paul afkomstig is
van HPC, maar het bij DWT meer naar zijn zin heeft. Bij de
adspiranten gaat het goed. Naast Martijn is ook Freek
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Strootman nieuw en dreigt Kenneth lid te worden en Carlijn komt
wekelijks met f 2,50 naar het bad voor de autorijkosten van de uit
westrijden. Nog even en in Januari kunnen we proberen een onder
14 team in te schrijven.

Even zag het er zelfs naar uit dat et een grote ledenuitbreiding
dreigde. De broertjes van Fokkelien en Chris verschenen ook op de
training, maar zijn niet meer verschenen. Hoe kan dat nu????

Wedstrijd wijzigingen

De verwachte wedstrijd wijzigingen zijn alles meegevallen. Hulde
voor Peter Rienstra. Slechts twee wijzigingen en wel voor Heren 3
en Heren 4.

West-Friesland 3 heeft zich terug getrokken uit de H3B klasse. De
klasse waarin Heren 4 speelt. De wedstrijd van 2 December in
 Grootebroek gaat hierdoor niet door. Hierdoor speelt Heren 3 de
wedstrijd tegen West Friesland al om 20.00 uur. Deze wedstrijd is
vervroegd.

Erik Thoolen

Dana en Mariska naar de
waterpolo-kringtraining !

Niet zonder trots reed ik op zondag 10 september naar de Planeet
waar Dana en Mariska hun eerste waterpolo-kringtraining hadden.
(Even voor degenen die dat niet weten; een kringtraining is een
training waar de beste waterpoloërs van de kring Noord-Holland
mogen meedoen. Uit deze spelers worden de besten geselecteerd en
zij gaan als "kringteam Noord-Holland" naar de Nederlandse
kampioenschappen.)
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Het was weer voor het eerst sinds jaren dat er meisjes van DWT
naar deze kringtraining afgevaardigd werden, en Dana en Mariska,
sloegen zeker geen slecht figuur. In tegendeel, als je bedenkt dat de
meisjes van andere verenigingen (zoals Nereus, Alliance en Rapido
'82) al heel veel ervaring hebben en ook al in bondsteams (op
landelijk niveau) meedoen, konden ze heel goed meekomen. Ook
trainer Ingrid den Hartigh was tevreden over de inzet van onze
meiden. Nu maar hopen dat ze geselecteerd worden voor het
uiteindelijke kringteam!

Marjolijn.

P.S. Heb je zin om een keer naar Dana en Mariska te komen kijken?
Dat kan! De kringtraining is elke zondagavond (behalve 15-10) van
19.00 tot 20.00 uur in de Planeet 2.

Van de redactie.

Wegens te laat of helemaal niet inleveren van copy is deze maand
het clubblad een beetje dun, daarom nodig ik iedereen uit om voor
het volgende blad een stukje te schrijven dan wel een leuke tekening
of foto (deze worden gescand, dus ze blijven heel), met of zonder
bijschrift, in te leveren. Stukjes dus over je avonturen bij DWT of
over verrichte prestaties. Je kan je copy in de ideeënbus gooien of
aan mij persoonlijk overhandigen, ik ben op vrijdagavond bijna
altijd wel in het clubhuis, ook kan je het naar mij opsturen of bij mij
in de brievenbus gooien, mijn adres staat op de eerste pagina. Ik
hoop dat het volgende clubblad weer wat dikker is.

Michael
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Wijziging waterpolo spelregels.

Beste waterpoloërs, waterpolo
scheidsrechters en W-officials, afgelopen
zomer zijn er weer waterpolo spelregels
gewijzigd. Bij deze een samenvatting van de
wijzigingen van de waterpolo spelregels,
zoals die zullen gelden voor het komende
seizoen.

Nieuwe of aangepaste regrels:

De ene ploeg draagt witte mutsen en de
andere ploeg mutsen van een contrasterende kleur (dit hoeft dus niet
meer alleen blauw te lijn);

- die kleur mag niet rood zijn en moet ook contrasteren met de
kleur van de bal.

- de afwijkende kleur moet door de scheidsrechter(s) worden
goedgekeurd en zij mogen bij twijfel gewoon van deze ploeg
verlangen, dat zij blauwe mutsen draagt.

- de verplichte oorbeschermers moeten per ploeg dezelfde kleur
hebben (de keeper mag rode oorbeschermers dragen).

Van een ploeg met minder dan 7 spelers zal niet meer worden
verlangd, dat de ploeg een doelverdediger heeft.

Als een wedstrijd, waarvoor een beslissing vereist is, na een
verlenging met 2 periodes van 3 minuten nog onbeslist is, dan volgt
er een derde periode van extra speeltijd, welke wordt beëindigd
wanneer er een doelpunt is gemaakt (sudden death).
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Verkeerd in het speelveld komen door een uitgestuurde speler of
zijn vervanger is een zware fout en als dit gebeurt in de laatste
minuut van de vierde periode volgt er een strafworp + UW. Dit zal
vanaf heden ook gebeuren als het verkeerd terugkomen gebeurt in
de laatste minuut van de tweede verlenging of op enig momen in de
derde periode verlenging.

De ploegen wissalen speelzijden en spelersbanken na 2
speelperiodes en na de eerste speelperiode van de eventuele extra
tijd bij een wedstrijd, waarbij en verlenging nodig is.

De aanvoerders tossen in het bijzijn van de scheidsrechter(s) ; de
winnaar heeft de keuze van de speelzijde (en mag officieel dus niet
meer de kleur van de mutsen kiezen).

Een vrije worp wordt genomen op de plaats van overtreding,
behalve wanneer de bal verder van het doel van de verdedigende
ploeg is, dan zal de vrije bal genomen worden vanaf de plaats waar
de bal zich op dat moment bevindt.
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Bij een strafworp neemt aan beide zijden van de strafworpnemer
een verdediger plaats op ten minste 2 meter afstand.

Na een doelpunt laten de scheidsrechters de wedstrijd herbeginnen,
zodra de spelers zich op hun respectievelijke speelhelften bevinden;
het is niet noodzakelijk, dat de bal zich daarbij op de middenlijn
bevindt. De bal hoeft bij het herbegin dan ook niet meer in
achterwaartse richting geworpen te worden.

Vervallen zijn:

Een doelpunt is gemaakt, als de verdedigende doelverdediger bij het
nemen van een doelworp de bal loslaat en hij, nadat deze door een
andere speler is aangeraakt, weer in balbezit komt en de bal door
zijn eigen doel haalt.

Bij een neutrale inworp door de scheidsrechter hoeft de bal niet
meer eerst het water geraakt te hebben, voordat hij door een speler
aangeraakt mag worden.

Met vriendelijke
sportgroeten en een
succesvol seizoen
toegewenst,
Polowerkgroep DWT.
namens deze
Marius Bakker
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(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. 

Bad Gandersheim.

Jaren lang was het toernooi te Bad Gandersheimhettoernooi voor de
toernooi minnende poloër. Totdat een aantal mensen, binnen DWT,
het nodig vonden dat er daar maar eens gewonnen moest worden (in
duitsland, met duitse scheidsrechters en duitse polo-spelregelsen
tegen duitse manschaft, leek mij niet echt een makkelijk te halen
doel), oftewel alleen een selectieve groep polo specialisten had nog
een kans om uitgenodigd te worden.

Ik was dan ook nogal verbaasd toen ik één week van te voren gebeld
werd, door een lid van de polocommisie, met de vraag of ik mee
zou willen gaan naar Gandersheim. Nou heb ik wat Gandersheim
ervaring dus zin had ik wel maar op mijn vraag wie er nog meer
mee zou gaan kon hij nog geen andwoord geven want ik was de
eerste die hij belde.
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Blijkbaar was het niet mogelijk gebleken om binnen DWT een altijd
winnend team te vormen zodat op het laatste moment maar een paar
mindere goden moest opdraven.

Daarom vertrokken wij op vrijdag 1 september met z'n vijven naar
Bad Gandersheim, wel in stijl want Hayo had een mercedes
geregeld maar toch met twee man te weinig. Dat dit niet echt een
probleem is bleek ter plekke want er waren spelers zat die graag met
ons een potje wilden meespelen, duitsers krijgen namelijk niet vaak
de kans om met echte poloërs samen te spelen dus deze kans werd
door velen met twee handen aangegrepen.

Dat wij dan toch een voorkeur hebben voor spelers uit Nederland
(alhoewel, hoort groningen eigenlijk wel bij Nederland) heeft alleen
te maken met het duitse culinaire misverstand dat een grof gesneden
donker bruine boterham dik besmeerd met reuzel, met daarin
ondefinieerbare bruine stukjes, met daarop een groot aantal plakjes
overheerlijke rauwe aardappel (het, gelukkig alleen in duitsland
bekende, brödchen käse, waar ze die kaas laten weet waarschijnlijk
alleen diegene die dit broodje zonder handschoenen durft aan te
raken) te eten zou kunnen zijn.

Na twee nachten feesten, die bestonden uit veel bier, gegrilde
varkensknietjes, bijna gare pizza's, schnitzels en een inzamelings
actie voor ons clubhuis, en twee dagen met wedstrijden,waarvan we
er enkele nog gewonnen schenen te hebben, waren we niet eens
ontevreden met onszelf.

Bedenk maar eens, 12 duitse teams die ons naar het leven stonden
(het lijkt wel alsof die lui niemand een overwinning gunnen),
 scheidsrechters die waarschijnlijk nog nooit het woord spelregel en
waterpolo in de zelfde zin hadden zien staan en een zeer
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onsportief publiek dat niet eens een staande ovatie gaf als wij weer
eens een perfect uitgevoerde aanval afmaakten met een knallend
schot, meestal nog raak ook, op doel. Dat we ondanks dit alles toch
nog vijfde zijn geworden mag wel een wonder genoemd worden.

Nadat we de uitnodiging voor volgend jaar in ontvangst hadden
genomen vertrokken wij richting AC en vaderland om eindelijk
weer eens echt te eten en wat slaap in te halen.

Groeten van de Gandersheim veteranen,
Hayo,
Ed,
Marco,
Michael,
Stefan en
twee invallers.

Tour of duty part 5

episode: the return of the though

(lees als: ze rieturn van ze egte keerels)

Na slechts een jaar van verschrikkelijk hard werken aan conditie en
buik, kwam dan eindelijk de dag der dagen. Hoewel er weer meer
dan vijftig inschrijvingen waren, moest de harde-kern-commissie
ook dit jaar weer de nodige mensen teleurstellen. Degene met een
vaste basisplaats prezen zich zeer gelukkig en stopten acuut met de
training. Op de dag van vertrek -toen we de koppen gingen tellen-
bleken er slechts vijf mensen door de commissie te zijn
goedgekeurd geworden.
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Dit jaar vertrokken we op tijd en in stijl. Een Mercedes met
chauffeur, het beste materiaal, aangepaste voeding en vooral veel
norit, u ziet: het ontbrak o ns aan niets. De reis, die we met een
enorme snelheid maakten, - zo snel dat we Stroe voorbij redenviel
vooral mee dankzij de goede chauffeur. Een man van weinig
woorden en veel gas. -We hebben zelfs een vrachtwagen ingehaald
Niels!- Na de derde stop begonnen we aan het bier -we waren
inmiddels in Duitsland aangekomen- en heudelstreudelschnitzel,
hetgeen ons goed bekwam. Toen ook Hayo zijn derde bratwurst op
had, gingen we weer verder. Mede dankzij het goede kaartlezen,
hebben we weer een nieuwe weg naar Gandersheim gevonden.
Ondek je plekje en Weg van de snelweg op één dag in één auto.
Maar goed, alle wegen leiden naar Gandersheim en Seesen ligt
inderdaad 14 km daarvandaan.

Nadat de auto geparkeerd was,
zijn we gelijk op zoek gegaan
naar Niels, Jeroen, Robin,
Martijn en Paul, maar helaas
konden wij ze niet vinden in die
grote duitse massa. Gelukkig
waren de meiden van S.V.G. wel
te vinden. Onmiddelijk vroeg die
lelijke naar Niels en vroeg die
rooie naar Wemer en vroeg die
blonde naar Jeroen en haalden

allen opgelucht adem toen bleek dat genoemde heren onvindbaar
waren. Toen hebben we maar voor 10 gedronken. Je moet toch wat
en ze hadden erop gerekend. Tussendoor zijn we naar de gymzaal
geweest en dit jaar waren we op tijd voo r 'De Mat', welke we gelijk
ommuurd hebben (oud Duits volksgebruik) zodat iedereen begreep
dat met ons niet te spotten viel.
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Terug aangekomen op het plein moesten we wel drie varkensknieën
de man eten, bedankt hoor Jeroen. En ook hadden onze duitse
vrienden spa-rood ingeslagen, lekker hoor Niels! Bovendien
stonden de lege statiegeldflessen al netjes in het krat, fijn he Paul!

Na een gigantische uitputtingsslag is iedereen zoekende naar
iedereen toch bij de zaal aangekomen en ingeslapen om slechts
enkele tellen later gewekt te worden door Niels z'n dril-sergantin.
Om negen uur al stonden wij buiten, na de loting moest Hayo rijden
want die stonk het minst uit zijn bek. Rond tienen stonden we reeds
te poolen(=biljarten red.) compleet met lekker bakkie bier (duitse
koffie is hoewel in grote hoeveelheid geserveerd niet geschikt voor
consumptie) zo'n dag duurt best wel lang en voor je het weet lig je
met een kater in het water.

U begrijpt als oplettende lezer dat wij dusdanig getraind zijn dat de
kater ontbrak. De eerste wedstrijd moesten we noodgedwongen
twee Duitsers lenen, maar ondanks deze handicap hebben we deze
wedstrijd toch gewonnen. De tweede wedstrijd -zo'n vier biertjes
later- eindigde in een gelijk spel. Dankzij twee Appingedammers.
De derde en laatste wedstrijd van zaterdag werd zes bier, twee
braadworst, een schnitzel en een sachertorte later gespeeld.

Deze keer waren we niet opgewassen tegen onze twee geleende
duitse spelers en dus doelven we das unterspade. Dit verlies valt
natuurlijk in het niet bij de eerder behaalde resultaten (het beste
resultaat tot nu toe). Dit (alweer dit) moest een toptoernooi voor ons
gaan worden -en dat met vijf (5!) man.

Terug aangekomen op het plein spraken we af dat gezien het
resultaat het het beste zou zijn om minstens zoveel te drinken als de
avond daarvoor. Zo gezegd, zo gedaan en zo gewonnen zo
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geronnen. So gestehen so gerehen und So gedacht und so gei-nacht,
Ja ik spreek best een aardig woordje buiten het tuinhekje. Alles leek
wel leuker dit jaar. Hoe zou dat nu komen? We zijn er nog niet uit
maar zo gauw we het weten, kunt u het hier lezen.

Zondag moesten we zowaar nog rekenen ook, maar gelukkig was
Ed mee en die is heel creatief met getallen. We moesten dus de
eerste wedstrijd verliezen zodat we vroeg de tweede wedstrijd
konden spelen. Daarna, u raad het al, terug naar het plein en dan
blijkt dat het saubermachen in Duitsland een vak is wat de Duitsers
goed verstaan. Zelden zie je zo weinig sporen van de night before
als in Bad Gandersheim. Toen zijn we maar taart gaan eten en gaan
poolen (Marco weer verloren) Daarna gingen we snel naar het
zwembad alwaar we het eind van de prijsuitreiking nog meemaakten
zodat we snel naar huis konden gaan.

Dit jaar zijn we met vijf waterpolo goden toch nog vijfde geworden
van twaalf (12!) teams (eigenlijk dertien, want de scheidsrechters
waren ook Duits) Na een flinke rit blijkt dat het mooiste van
Duitsland de grensovergang is en dan met name die met Nederland.
Aangekomen bij Stroe-2 snel gegeten en op naar Haarlem alwaar ik
snel in mijn bedje kroop om er voolopig niet meer uit te komen.
Gisteren stond ik op.

Sportieve groeten van een 5-ling.

Spreuk van de Weuk:  Wenn es nur Freunde gibt,
 ist das Fest schr geliebt.

(vrij vertaald: als alleen sij die we kenne komme, is het feest in de
tent zo gezwomme)
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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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