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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

Overpeinzend welk onderwerp ik voor deze
maand onder de aandacht van de trouwe lezers
wil gaan brengen, viel het mij op dat er in de
afgelopen jaren nauwelijks gereageerd is door
DWT-getrouwen (watertrappelend van ongeduld) op mijn gekrakeel. Ik
zou bijna zelfgenoegzaam in mijn luie steel onderuit zakken om de stille
supporting minzaam in ontvangst te nemen. Blijkbaar is er ruim
voldoende vertrouwen voor de wijze waarop het bestuur haar
taakstelling getrouw invulling geeft.

Het gaat DWT eigenlijk ook wel voor de wind. Jaar in, jaar uit wordt
tender noemenswaardige problemen gelegenheid gegeven aan
watertrappers om de sport die ze trouw zijn ongedwongen te kunnen
beoefenen. Zij zien hun zwemtoekomst denk ik, met vertrouwen
tegemoet. Ogenschijnlijk lijkt het of er weinig verandert in het
vertrouwde DWT-wereldje. Toch denk ik dat leden die DWT al jaren
lang trouw zijn (soms wel tientallen jaren) Stof te over hebben om in
geuren en kleuren de turbulentie in de DWT gelederen (al of niet
gelardeert met spraakmakende voorbeelden) van hun commentaar te
voorzien. Deze DWT-getrouwen nodig ik bij deze dan ook uit om in het
verleden te duiken (daar wordt je hoegenaamd niet nat van) en hun
wetenswaardigheden aan het papier toe te vertrouwen. Het spreekt
uiteraard vanzelf dat deze opgefriste herinneringen een plaatsje in het
clubblad krijgen. Wie weet. komt er zoveel binnen bij de redactie dat
"de Waterdroppels"  een nieuwe rubriek rijker is.

De reden van mijn verzoek ligt in het feit dat DWT eind dit jaar
65-jaren jong is en dat willen we niet geheel geruisloos voorbij laten
gaan. Op zaterdag 23 december willen we de pensioengerechtigde een
feest aanbieden in ons thuishonk waarbij we hopen dat vele
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vertrouwelingen acte de precense zullen geven. Nadere bijzonderheden
omtrent dit feest kunt u tegemoet zien.

Trouw meet blijken! Deze lijfspreuk van een bekende Haarlemse
rederijkerskamer is teer zeker ook van toepassing op DWT-leden.
Trouw aan de club, trouw aan de sport, trouw aan de ploeg waarvoor je
uitkomt. Doch ook trouw aan de werkgroep waar men zich voor inzet,
.of zich te goeder trouw willen inzetten en/of voordragen voor een
bestuursfunctie. Het blijft toch maar tobben, want het wil tot op heden
niet lukken om een financieel deskundige over de streep te krijgen die
de penningen van onze jubilerende vereniging wil gaan beheren. Toe
nou mensen, we worden DWT toch niet ontrouw?

Over penningen gesproken. Na tot in lengte van jaren monetaire
ontwikkelingen getrotseert te hebben, waardoor we inflatie en
prijsverhogingen in het wereld je om ons heen aan ons voorbij hebben
laten gaan ontkomen we er nu niet aan om de tarieven te verhogen. Op
de in het afgelopen voorjaar gehouden algemene ledenvergadering heeft
het bestuur haar besluit hierover kenbaar gemaakt en ter toelichting
meegegeven dat met name het wegvallen van de jeugdsportsubsidie ons
noodzaakt om tot tariefsverhogingen over te gaan. Gezien de
ontwikkelingen zal het niet bij een eenmalige verhoging blijven maar
zal in de komende jaren geleidelijk aan tot verdere verhoging
overgegaan worden.

Met ingang van januari 1996 zien de tarieven er als volgt uit:
- Contributie voor leszwemmers f55,-- per jaar (was f 52.50)

toegangsprijs zwembad f 3.50 per keer (was f 3.25)
- All-in-tarief voor de sportsector f 80.-- per kwartaal (was f 75.--)

Trouwhartig als altijd eindig ik met de volgende woorden;

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Kunstzwemmen(1).

Een goed begin is het halve werk, dus we zijn
het seizoen begonnen met een barbecue.
Hoewel het niet net zo mooi weer was als vorig jaar was de
barbecue weer zeer geslaagd. Bovendien scheelt het een hoop pleisters
als de dames niet buiten kunnen rennen!!

Zoals beloofd nog de uitslag van het diplomazwemmen van voor de
vakantie.
Linda en Marinka haalden hun F-diploma, Priscilla en Saskia hun
E-diploma en Patricia B. haar D-diploma. Binnenkort is er weer
afzwemmen dus dan kan iedereen het volgende diploma halen (ga je
dan ook mee Ilse?). Ik heb gehoord dat Kitty haar F-diploma al heeft,
maar Han, Francisca, Ellen en Marcel moeten wel nog een keer
afzwemmen. 

De eerste wedstrijd van dit seizoen was de interkringen wedstrijd voor
CII in Drachten. Twee van onze verse juryleden hadden het genoegen
om 100 keer hetzelfde figuur te bekijken. Elders in dit clubblad staan de
belevenissen van juryleden, begeleidster en zwemsters en de uitslag.

15 oktober gaan de kringploegen weer van start. Joyce, Simone,
Annette, Esther en Nicolette zijn geselecteerd voor de kringploeg 13
jaar en jonger en Sandra en Femke zwemmen in de kringploeg 15 jaar
en jonger. Zij moeten een heel nieuw groepsnummer leren en hebben
aan het eind van het seizoen een wedstrijd (in juni of zo). Bianca t. H.
en Ingrid zitten in de kringploeg junioren/senioren. Voor deze ploeg is
de wedstrijd al in december en wordt het groepsnummer van vorig jaar
gezwommen. Na december wordt een nieuwe ploeg samengesteld voor
deze categorie. 

14 oktober is  de cursus kunstzwemtrainer A begonnen waar Ellen,
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Fransisca, Marcel en Nancy aan meedoen. Ondertussen zijn we
begonnen met het instuderen van een groepsnummer voor de
Nieuwjaarsshow. Deze wordt 13 januari georganiseerd door de kring in
Purmerend. Elke vereniging heeft 10 minuten om een nummer te
zwemmen waarbij alles mag (op de kant, in het water, met 30 tegelijk,
de bodem gebruiken, enz.). Dit keer zijn er twee uitvoeringen op
dezelfde dag: één ‘s middags en één ‘s avonds. De trainingen op
vrijdagavond (19:30-20:30) één keer in de vier weken zullen we
voorlopig gebruiken voor het oefenen van het nummer voor de
Nieuwjaarsshow.

Nicole.

Kunstzwemmen(2).

Op 7 oktober j.l. zijn we met 7 meisjes, 2 juryleden en een begeleidster
naar Drachten geweest voor een interkringen wedstrijd in de categorie
CII. Voor de twee juryleden was het de eerste keer dat ze moesten
jureren. Niet alleen de meisjes waren dus zenuwachtig maar ook deze
twee dames (ze hadden er zelfs over gedroomd!). Onze meiden waren
zeer trots op ze want ze hadden mooie punten gegeven, dus dames ga zo
door ! ! ! !

Aan de wedstrijd deden 100 meisjes mee, die bij vier panels hun figuren
moesten laten zien. Onze zeven meiden zaten niet bij elkaar  maar
waren verdeeld over de vier panels zodat de begeleidster het alleen
maar druk had om te kijken of iedereen wel bij het goede panel stond.
Om ongeveer 17.40 uur was de wedstrijd afgelopen en na één uur
kregen we einde lijk de uitslag:
Annette 50.762 (20 )e

Gwen 44.063
Joyce 43.571
Simone 43.079

Patricia 42.286
Nicolette 38.730
Ester 32.270
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Zwemvierkamp KZC.

Op zondag 17 september doet een zwemploeg van DWT aan deze
vierkamp mee, evenals HPC uit Heemstede en ZPCH uit Hoofddorp.
Bij "toeval" ben ik erachter gekomen dat deze zwemwedstrijd in het
zwembad "De witte brug" in Castricum gehouden zal worden. Dat is
niet ver weg, dus ik er naar toe, want de DWT ploeg wil ik wel eens aan
het werk zien.

In het zwembad is het warm. Op een groot bord in de zwemzaal is dat
ook te lezen: in het water 29,6°C. Dat worden dus rooie koppen en natte
hemden. Met moeite krijg ik een zitplaats, het zwembad is duidelijk niet
op publiek berekend, want zo druk is het niet.

De man achter de microfoon deelt ons mee dat het starten gebeurt
volgens een "duitse methode". Deze methode houdt in dat, als een
deelnemer een nummer gezwommen heeft, deze bij de finish blijft
liggen, totdat de volgende serie gestart is. Leuk voor een nog vlotter
verloop van het zwemfestijn, maar om iets over een serie in je
programma op te schrijven blijft niet veel tijd over.

Wat zie ik, als buitenstaander, van de DWT ploeg?
Marjolein zwemt op de 100m vrije slag 14 seconden sneller dan haar
beste tijd tot nu toe. Martin Niehot zwemt onder de 40 seconden op de
50m rug. Op het nummer 200m wisselslag heren zie ik in de eerste serie
Dennis van Weel z'n tijd verbeteren met 6 seconden, in de tweede serie
staan zowaar vier DWT'ers op de startblokken, waaronder het "DWT
wonder" Colin Liem.
Een fraai gezicht om hem te zien zwemmen. Hij wordt eerste in een
voor hem matige tijd. Bij nummer 8 en 9 van het programma, de 800m
vrije slag dames en heren staan helaas geen DWT leden ingeschreven.
Een foutje? ?
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Eveline van Leeuwen is op de 200m wisselslag meisjes onder 11 jaar 14
seconden sneller. Daniëlle Kaptijn doet het leuk op de 200m vrije slag
dames, ik noteer ongeveer 13 seconden sneller. Op het laatste
individuele nummer, 100m schoolslag heren, zegeviert Colin Liem in
een tijd onder de 1.10.

Puzzel.

Tijden de 800m vrije slag series van zondag 17 september heb ik me
onder andere bezig gehouden met het maken van een taalkundige puzzel
voor het clubblad.
Zie hier de opgave :
Bedenk tien bestaande woorden van
drie lettergrepen, die beginnen met
de getallen één, twee, drie,........, tien
en eindigen op ig.
Voorbeelden: eenduidig, eenvoudig.
Echter deze voorbeelden zijn niet
goed, want de tweede lettergreep
moet een zelfstandig naamwoord
zijn, zoals: jas, deur of schoen.
Elk zelfstandig naamwoord mag
slechts één keer gebruikt woorden.
Klinkervermindering is toegestaan,
zoals: zaal - zalig.
succes.

Gé Luttikhuizen.
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UITNODIGING

Op vrijdag
1 december vier

ik mijn verjaardag.

Daar wil ik jullie allemaal
voor uitnodigen, maar ook

jullie vaders en moeders zijn
natuurlijk van harte welkom.

Het Sinterklaas feest begint op
deze vrijdag om 17.45 uur in

het Boerhaavebad. De toegang tot
het bad is zoals altijd fl3,25.

Ik hoop jullie allemaal weer te
zien op mijn verjaardag.

Groeten van,
Sinterklaas en
de zwempiet.
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Van de polocommisie.

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 W-cursus
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.

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: 5316249!!), 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!!
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Uitslagen en standen

Datum: 23 september
Heren 3 - Spetters 1: 5 - 1

Doelpunten: Dick, Leon, Johan, Bert en Martin
Heren 4 - Spetters 2: 6 - 2

Doelpunten: Leon 4; Lex en Ton 1
Heren 5 - EZV 2: 15 - 3

Doelpunten: Remon 5; Luuk 4; Peter & Stefan 2; Remco, Ramon &
Martijn 1

Heren Jeugd - ZWV Nereus: 3 - 14
Doelpunten: Thijs, Patrick en Rob
3 x U20: Marco

JAspiranten - ZWV Nereus: 3 - 27
Doelpunten: Raymond 3

Datum: 7 oktober
Heren 1 - Alkemade: 2 - 7

Doelpunten: Marc en Frank
3 x U20: Ed

Heren 2 - De Futen: 10 - 9
Doelpunten: Lodewijk 3; Arthur, André en Marco 2; Alex 1

Heren 3 - Aquarius: 7 - 8
Doelpunten: Pim, Herman en Ton 2; Jurgen 1

Heren 4 - Nereus: 10 - 5
Doelpunten: Ton 4; Leon 3; Lex, George en Piet 1
UZV: Siep

Heren 5 - St. Pancras: 13 - 2
Doelpunten: Remon 7; Stefan en Luuk 2; Remco en Paul 1

Heren Jeugd - Oceanus: 10 - 13
Doelpunten: Rob 4; Arnoud 3; Jeroen, Patrick en Daniël 1

Datum: 14 oktober
Heren 2 - Nereus 4: 7 - 7

Doelpunten: Arthur 4; Lodewijk 2; Marco 1
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Heren 5 - KZC 3: 11 - 2
Doelpunten: Remon en Remco 3; Ramon 2; Jeroen, Peter en Paul 1

JAspiranten - De Ham B: 0 - 33
3 x U20: Chris

Dames 2 - De Reuring 1: 7 - 3
Doelpunten: Anita en Katja 2; Marion, Annemiek en Monique 1 

Dames 3 - HHwaard 1: 6 - 3
Doelpunten: Dana 3; Ingrid 2; Mariëlle 1; 

Verslagen Heren 1 uit het Haarlems Dagblad
Datum: 30 september
(Bekerwedstrijd) Merwede - DWT: 15 - 4
Derdeklasser DWT trof het niet met eersteklasser Merwede als
tegenstander. Ondanks de nederlaag was coach André Zandvliet
tevreden. Keeper Teun Weustink maakte een goed debuut. In het eerste
part nam Merwede direct een 3 - 0 voorsprong. De WaterTrappers
gingen over op harde pressing, waardoor Merwede het spoor bijster
raakte en de Haarlemmers 3 - 1 konden maken. In de laatste twee
partjes benutte Merwede de overtalsituaties goed en moest DWT
uiteindelijk een 15 - 4 verlies incasseren.

Datum: 7 oktober
DWT - Alkemade: 2 - 7
In een fysiek zwaar duel waren de mannen van Alkemade de sterkste.
DWT had geen moeite met de vorig jaar ingevoerde voordeelregel. De
scheidsrechters leken echter nog nooit van deze spelregelwijziging
gehoord te hebben, wat het spelverloop aanzienlijk beïnvloedde. DWT
startte met veel initiatief, maar was door het harde spel van Alkemade al
gauw de kluts kwijt. Vooral in de laatste periode namen de gasten
daardoor afstand.

Datum: 14 oktober
DWT - Aquafit: 6 - 7
De WaterTrappers moesten in de eindfase toelaten dat Aquafit de
punten in eigen huis hield. In een gelijkopgaande strijd was het vooral
pech waarmee DWT te kampen had. De Haarlemmers hadden
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bovendien vaak moeite met de scheidsrechterlijke beslissingen. Trainer-
coach André Zandvliet: "Het leek wel een lot uit de loterij". De goed
spelende Hayo Stam leed het meest onder het arbitrale duo. Hij moest
in het derde part het water verlaten met drie persoonlijke fouten.

Verjaardagen
De volgende poloërs \ polosters zijn november jarig:
Mieke Kroft Dames 1 4 november 27
Maaike Stam Dames 3 8 november 26
Luuk Kalf Heren 5 12 november 35
Jeroen van Emmerik Heren 5 13 november 26
Chris Visser JAsp 16 november 15
Judith de Vries Dames 3 22 november 17
Remon van der Velde Heren 5 22 november 29
Alex Claus Heren 2 25 november 21

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk.

DWT 4 - NEREUS 10
7 oktober

Dit is al weer onze tweede wedstrijd met Ton de Graaf, die een jaartje
in de vreemde heeft rondgetrokken en daarbij nauwelijks een zwembad
heeft gezien. Zijn meedoen betekent wat meer beweeglijkheid in de
voorhoede en dat hebben we net nodig.
Na het eerste kwart staan we voor mey 2-1. De tegenpartij heeft wel
snelheid, maar kan daar niet zo veel mee uitrichten.
In het tweede kwart heeft Leon bepaald pech met z'n schoten. 't Is niet
te hopen dat hij zich gaat specialiseren in het overschieten. Stand 3-2.
In het derde kwart weten we wat afstand te nemen: 6-3.
In het laatste kwart raken enkele spelers van de tegenpartij wat
geïrriteerd. Voor ons doel maakt één van hen een verboden beweging en
mag de kant opzoeken. Een paar minuten later voor het andere doel
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hetzelfde en moet één van ons de kant op. Beiden zonder vervanging.
Wat de score betreft, trekken wij aan het langste eind: 10-5.

Gé Luttikhuizen.

Heren Jeugd - Nereus/ZWV
23 september

Bijna alle jeugdspelers waren aanwezig bij de eerste thuiswedstrijd van
het nieuwe seizoen, behalve Jeroen want die moest overwerken bij Mac.
snack (is je schutting trouwens al af?). Onder de bezielende leiding van
onze kersverse coaches - Mental Marco en Mister Ed - begonnen we
aan deze reeds lang gevreesde wedstrijd.
Nereus... waren dat niet die jongens die ons de vorige keer hadden
ingemaakt met 1-18?
Nu konden ze het zeker niet alleen af en hadden ze wat ZWV-ers
ingehuurd want als zij niet kunnen winnen met meer dan tien tegen
weinig, schaadt dat hun imago waarschijnlijk dusdanig dat zij zich in
het zaanse niet meer in het openbaar durven te vertonen.
Na de gebruikelijke tactiek bespreking gingen we te water. De schrijver
dezes had zich opgeworpen de bal bij het opzwemmen te halen hetgeen
slechts gedeeltelijk lukte zodat het projectiel helaas na enig geharrewar
in handen van de gevreesde nummer negen van de tegenpartij belande:
Vulcanië. Al snel volgden de eerste schoten, van Nereus/ZWV, die
helaas door martin niet gestopt konden worden vanwege een
stijve......nek. Onder aanmoediging van het in grote getale
toegestroomde publiek kon ondergetekende er tussen de puisten van
Vulcanië door met moeite een doelpuntje uitpersen.
In het tweede of derde partje helaas een gemiste vier meter van Patrick
maar gelukkig maakte hij dat goed door even later ons tweede doelpunt
van de wedstrijd te scoren. Cone-head Daniël verraste ons en de
toeschouwers met een sterk staaltje van de bal klemvast houden: deze
zat beklemd tussen zowel zijn arm als die van de tegenstander. Dit
duurde zolang dat de scheidsrechter besloot een neutrale inworp te
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geven. Ondertussen waren we al in het laatste partje aangeland waarin
Rob nog even duidelijk maakte dat hij in het water lag: ons derde
doelpunt. Dit bracht de eindstand op 3-14.
Het is jammer dat er zich in ons team spelers bevinden die het niet eens
zijn met de manier van spelen van teamgenoten en die denken het beter
te kunnen. Het heeft geen enkele, maar dan ook geen enkele, zin dit
tijdens de wedstrijd  kenbaar te maken, dit heeft irritatie tot gevolg,
hetgeen niet bevorderlijk is voor de teamgeest. Je speelt met z'n allen
een wedstrijd en natuurlijk maakt iemand wel eens een fout. Schelden
op elkaar heeft dan geen enkele zin. Gebruik je energie en agressie door
die bal in het doel van de tegenstander te gooien. Ik denk dat de
wedstrijd niet zo slecht is verlopen als we vantevoren hadden gedacht.
Als we zo doorgaan moet het toch een keer lukken om een wedstrijd te
winnen. Dit klinkt allemaal wat moralistisch, sorry, maar winnen kan
slechts bereikt worden wanneer we ALLEMAAL regelmatig (=bijna
altijd) komen trainen.
Rest mij nog te melden dat diegenen die nog geen DWT shirt hebben
dat zo snel mogelijk dienen aan te schaffen. Een shirt kost f25,-. Bij
voorkeur op vrijdagavond er naar vragen bij Teun. Op = op.

(De shirts zijn zeer geliefd! Die van mij is tijdens de wedstrijd
ontvreemd, of iemand heeft hem per ongeluk in zijn of haar tas gestopt.
Het zou erg fijn zijn wanneer u zich massaal naar uw tas begeeft om te
kijken of mijn DWT shirt zich daar in bevindt. Het is een XXL met een
labeltje erin met mijn achternaam erop, nl: Weustink.)

Thijs
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Klaverjassen.

Hier zijn dan de uitslagen weer van
de eerste twee avonden klaverjassen.
Het was zoals altijd weer reuze
gezellig en goed verzorgd door  onze
sympathieke barkeeper Rob Belles.
Het verbaast mij nog steeds dat wij
nu al tien jaar deze avonden
organiseren en dat er zo weinig echte DWT leden bij zijn. Er zijn er
toch vele die kunnen klaverjassen. En, niets is verplicht, u kunt ook zo
nu en dan komen, er zijn namelijk per avond leuke prijzen te verdienen.
Dus DWT'ers, wij kaarten elf maal per jaar, het moet dus mogelijk zijn
dat u minstens drie keer kunt komen. U zult er beslist geen spijt van
hebben.
Ik hoop u spoedig te kunnen verwelkomen op één van de volgende
avonden: 28 nov, 12 dec, 9 jan, 6 feb, 5 mrt, 2 april, 30 april of 30
mei.(elke keer op een dinsdag)

Stand 1  avond.e

1 Jan Nijemanting 5452

2 Mary van Houwelingen 5258

3 Joop van Osch 5074

4 Bas Blom 4933

5 Wim Roozen 4906

6 Carla Korzelius 4889

7 Nel Nijemanting 4683

8 Marius Bakker 4681

9 Leida Scholten 4595

10 Jan van Houwelingen 4570

11 Ko Zwaneveld 4557

12 Hans Korzelius 4479

13 Jonette Blom 4474

14 Marco van Houwelingen 4449

15 Karin Nijemanting 4435

16 Nico Hooischuur 4245

17 Henny Hooischuur 4139

18 Ineke Rohling 4115

19 Cees Bergman 4114

20 Corrie Bergman 4032

21 Irene van Osch 3872

22 Tom Rohling 3806
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Stand 2  avond.e

1 Leida Scholten 5295

2 Peter Samson 4947

3 Jan Nijemanting 4903

4 Marius Bakker 4865

5 Nico Hooischuur 4821

6 Jan van Houwelingen 4799

7 Ineke Rohling 4697

8 Hans Korzelius 4696

9 Bas Blom 4667

10 Henny Hooischuur 4635

11 Nel Nijemanting 4612

12 Wim Roozen 4527

13 Cees Bergman 4467

14 Ko Zwaneveld 4401

15 Jonette Blom 4383

16 Mary van Houwelingen 4264

17 Miram Samson 4195

18 Corrie Bergman 4145

19 Irene van Osch 4009

20 Carla Korzelius 3922

21 Joop van Osch 3804

Totaalstand.

1 Jan Nijemanting 10356

2 Leida Scholten 9890

3 Bas Blom 9600

4 Marius Bakker 9546

5 Mary van Houwelingen 9522

6 Wim Roozen 9433

7 Jan van Houwelingen 9369

8 Nel Nijemanting 9295

9 Hans Korzelius 9175

10 Nico Hooischuur 9066

11 Ko Zwaneveld 8958

12 Joop van Osch 8878

13 Jonette Blom 8857

14 Ineke Rohling 8812

15 Carla Korzelius 8811

16 Henny Hooischuur 8774

17 Cees Bergman 8581

18 Corrie Bergman 8177

19 Irene van Osch 7881

20 Peter Samson 4947 na 1x

21 Marco van Houwelingen 4449

22 Karin Nijemanting 4435

23 Miriam Samson 4195

24 Tom Rohling 3806

Met vriendelijke groet,
Jan Nijemanting

P.S. Nog even een reactie op het schrijven van de voorzitter in ons
laatste clubblad. Als ik de namen van de dames en heren poloers lees
dan maak ik daaruit op dat zij al als kind begonnen zijn bij DWT en het
nog steeds naar hun zin hebben. Ik neem aan dat zij ook graag zien dat
hun kinderen DWT als hun vereniging zien. Nu mensen jullie zijn
praktisch groot gebracht met de computer, dan moet het toch mogelijk
zijn een goede financiële administratie op te zetten. Laat dan niet langer
jullie voorzitter in de kou staan maar steun hem en stel u beschikbaar
als penningmeester.
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Masters te Sittard. 

13e Open Nederlandse kampioenschappen op 24 september
1995

Net als afgelopen zomer toen ik naar Apeldoorn ging voor
Masterwedstrijden ben ik nu naar Sittard gegaan om deel te nemen aan
bovengenoemde wedstrijden voor korte afstanden.

2Na een voorspoedige treinreis van ruim 2/  uur kwam ik om kwart voor1

twee aan en na een busritje kwam ik bij hotel "De Limburg" aan om
twee nachten te logeren. Na het inruimen van mijn kamer ben ik lopend
(25 min.) naar het zwembad "De Hateboer" gegaan om nog even een
uurtje te trainen. Het is een prachtig nieuw bad (25m baan) dat deze
middag door Erika Terpstra is heropend. Er waren maar enkele
zwemmers aan het trainen, dus ik had heerlijk de ruimte. Om half zes
heb ik heerlijk gegeten in het nabijgelegen sporthotel. De avond heb ik
rustig doorgebracht met schrijven en lezen in het hotel waar ik logeerde.

Na een lange nachtrust, de zomertijd was dit weekend voorbij, en een
goed ontbijt ben ik wederom lopend naar het zwembad gegaan, alwaar
ik om negen uur aankwam. Eerst ben ik gaan inzwemmen en om kwart
voor tien werden de wedstrijden geopend.
Er deden verscheidene landen naast Nederland mee, zoals België,
Duitsland, Engeland, Litauen, Luxemburg, en Polen.
Ik heb enkele bekenden ontmoet, vooral uit Apeldoorn en Almere. Bij
deze wedstrijden, die de gehele dag (tot 17.00 uur) geduurd hebben, heb
ik vijf nummers gezwommen, waarvan ik ook een paar pr's verbeterd
heb.

Rond het middaguur was er een masterbuffet.
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Mijn resultaten bij deze wedstrijden waren alsvolgd:

100m wisselslag 1.36,08 5 plaatse

50m rugslag 37,35 6 plaatse

100m schoolslag 1.42,99 4 plaatse

100m rugslag 1.35,69 1 plaats +GOUDe

50m schoolslag 44,83 3 plaats +BRONSe

De gouden medaille op de rugslag was voor mij een enorme verrassing,
waar ik heel erg blij mee was. Iedere deelnemer kreeg nog een mooie
oorkonde met de gemaakte resultaten erop. Nadat ik in de kantine van
het zwembad nog iets gegeten heb, ben ik naar het hotel terug gegaan en
's avonds heb ik heerlijk een appelpunt bij de koffie genomen.

De volgende morgen na een uitgebreid ontbijt, ben ik met de bus en de
trein naar Haarlem gereisd en rond het middaguur was ik zeer voldaan
thuisgekomen.
Zo was er weer een geweldig weekend om gevlogen.

Corine Kalbfleisch.

Heren 2 tegen de rest.

Na een drietal wedstrijden blijkt dat onze tacktieken ook dit seizoen
weer als vanouds meewerken aan onze roemrijke overwinningen. Nu al
hebben wij vijf punten in de knip, dat is toch maar mooi vier meer dan
die uitslovers van heren 1. U leest het overigins goed vijf punten, want
ééntje is ons afgepakt door een wel heel erge slechte scheidsrechter die
vond dat wij niet mochten winnen. Wij hebben
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overgins een nieuwe aanvals tactiek bedacht, eentje die nog echt schijnt
te werken ook. De theorie achter deze tactiek is dat de tegenstander
bang wordt voor ons en zodoende ons de ruimte laat om te kunnen
scoren.
Om de tegenstander zover te krijgen hoef je alleen maar met z'n allen
vreselijk hard naar de scheidsrechter, de tegenstander en elkaar te
schreeuwen. De tegenstander raakt dan in paniek en vergeet verder te
poloën zodat wij dan de even de rustig de tijd krijgen om naar het
vijandelijke doel te dobberen en daar dan te doen waar het bij polo
allemaal om gaat. SCOREN of doelpunten maken of voor de mindere
geesten onder ons (met deze ons bedoel ik natuurlijk niet ons, heren 2,
maar ons in het algemeen, alle lezers en andere aanverwanten dus, want
bij ons, heren 2 dus, zijn helemaal geen mindere geesten want die
worden door de ballotage commissie niet toegelaten, die komen zelfs
niet door de voorselectie heen) bal in kleine netje werpen.

heren 2

Zaterdag 23 december

65 jarig
Jubileum feest.
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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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