


COLOFON

Redactie:
Michael Woolthuis
Glasblazersstraat 19
2011 AP Haarlem
tel: 023-5 35 75 55

Samenvoegen en verzending:
fam. Rohling

Copy inleveren:
Copy moet voor de 12e van
iedere maand ingeleverd wor-
den op bovenstaand adres. Is
de copy later dan wordt het
pas in het volgende clubblad
geplaatst ! Indien de copy op

2een 3/ inch diskette wordt1

ingeleverd dan kan dit voor
de 15e van iedere maand. De
diskette dient dan leesbaar te
zijn op een IBM PC of com-
patibel computer en de copy
dient bij voorkeur in Word-
Perfect files met papierfor-
maat A5 opgeleverd te wor-
den. Indien de copy tekening-
en en/of foto's bevat die je
graag terug zou willen hebben
zet dan op de achterkant je

INHOUD

Een voorzet van . . . . . . . . . . . 2

Kunstzwemmen . . . . . . . . . . . 4

Van de polocommisie. . . . . . . 6

Mededeling . . . . . . . . . . . . . 11

Van de (polo)voorzitter. . . . . 12

De grote onnozele

spelletjesdropping . . . . . . . . 15

Het werkt. . . . . . . . . . . . . . . . 19

VZV - DWT 4 . . . . . . . . . . . 21

Bardienst . . . . . . . . . . . . . . . 22

Dames 3tegen H’H’waard. . . 23

Hoi!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Wie volgt ? ?. . . . . . . . . . . . . 25

Het afzwemmen. . . . . . . . . . 27

Klaverjassen. . . . . . . . . . . . . 30

Rebus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Wie, wat en waar bij DWT. . 32

De Waterdroppels
Nummer 10
December 1995
Verenigingsorgaan van zwemvereniging 
”De WaterTrappers” (DWT) te Haarlem



2 De Waterdroppels

Een voorzet van . . . .
De voorzitter.
In de laatste 'voorzet' van dit jaar geen terugblik
van allerhande gedane zaken. Hoe wel de
verleiding daartoe groot is, want per slot van
rekening is er door veten de nodige vrije tijd
opgeofferd aan de voorbereiding of uitvoering van waterige sportac-
tiviteiten. Dat ik daar niet geringschattend over denk zal ti duidelijk
zijn. Woorden van waardering en bewondering voor deze geleverde
prestaties mijnerzijds is uw aller deel

Ik heb al eens eerder vanaf deze plaats tiet maatschappelijk belang
van sport en alles wat dat voor betrokkenen kan betekenen, vanuit
een persoonlijke visie becommentarieert Alles is gericht op bewe-
ging. Van lichamelijke opvoeding bestemt voor leerlingen van de
basisschool, tot aan 'meer bewegen voor ouderen" en alles wat zich
daar tussenin beweegt (al of niet aangesloten bij de georganiseerde
sport). Het is sport dat ons dagelijks leven (mede) nadrukkelijk
beïnvloedt! Met Erica Terpstra hebben we een staatssecretaris die de
sport een warm hart toedraagt. Als voormalig topzwemster weet zij
uit ervaring welk een inspanning op diverse terreinen geleverd moet
worden om de randvoorwaarden rond een verantwoorde wijze van
sportbeoefening, gestalte te geven.

Sport is van directe invloed op het welzijn van de mens, want om
maar een cliché te gebruiken) sport verbroedert. sport is voor
lichaam en geest sport is een uitlaatklep en ge f i tegenw icht aan de
druk van het jachtige bestaan. Daarbij komt ook nog dat w mijn
optiek de rol van sportverenigingen met betrekking tot de sociale
vorming van de veelal jeugdige leden, een niet te
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onderschatten belang in de samenleving inneemt. Zo kan ik nog wel
een poos door gaan om het belang van de sport te accentueren, Ik
zeg dit omdat ik tiet gevoel het) dat op velerlei terreinen de sport in
algemene zin in het verdomhoekje dreigt te geraken, O ja.  sportbe-
oefening is gezond voor lichaam en geest, maar het mag in geen
geval schadelijk zijn voor andere maatschappelijke (lees economi-
sche) belangen. Werkgevers bijvoorbeeld, zijn niet blij met mede-
werkers die door sportletsel voor langere tijd uitgeschakeld zijn
Schadeclaims door sportletsel ingediend geeft door de hoogte van
de uit te keren bedragen, bestuurders van verenigingen de nodige
kopzorgen Aan de basis wordt beknibbeld in het vak lichamelijke
opvoeding op basis -en voortgezet onderwijs, door niet of onvol-
doende geschoolde leerkrachten in te zetten bij de gymnastiekles-
sen. Het ontberen van voldoende sportaccomodaties of daarvan door
sportverenigingen in te beperkte rnate gebruik van te kunnen maken.
Deze opsomming van feiten maakt duidelijk dat de sport voortdu-
rend bezig moer zijn om haar plaats in de samenleving te kunnen
blijven garanderen.

Bij DWT houden wc zo onze eigen kopzorgen. Hoe kunnen we de 
tariefsverhogingen voor de komende jaren binnen de perken houden
of welke mogelijkheden staan ons nog ter beschikking om die
broodnodige uitbreiding van zwemwater voor de sportsector te
kunnen realiseren, Hoe kunnen we de bestuursformatie op peil
houden. Het ziet er naar uit dat Maaike Woolthuis haar functie in
maart96 neer legt en WIE WIL ZICH NU EINDELIJK EENS
OPWERPEN ALS PENNINGMEESTER VAN DE WATERTRAP-
PERS!!!!! Ach, de zon schijnt, de feestdagen komen er aan, DWT
viert feest op zaterdag 23-december, het Haarlern 750-feest loopt
ten einde... en DWT is en blijft gewoon een fantastische vereniging.
Geachte lezer, geniet er van de komende feestdagen en sluit het jaar
waardig af. Dit alles u toegewenst door mij, vergezelt met mijn
gevleugelde woorden:

Met sportieve groeten,
Guus Niehot
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Kunstzwemmen.

15 oktober was de eerste kringtraining van dit sei-
zoen en tegelijkertijd een wedstrijd kring Noord-
Holland tegen District 1. Eerst zijn we met de helft
van de ploeg naar kringtraining geweest en vervolgens, na drie
kwartier in de file te hebben gestaan, naar Oosterwolde voor de
wedstrijd. De dames zijn de hele wedstrijd bezig geweest met het
opschrijven van hun belevenissen tijdens deze wedstrijd, dus ik hoef
hier alleen de uitslag te vermelden.

Cl Patricia B. 43.610
Yvonne 42.692

C2 Joyce 43.920
Nicolette 43.905
Simone 42.810
Gwen 42.667
Esther 41.507
Patricia H. 38.873

B Sandra 45.198

A Bianca P. 55.522 Limiet N.K.
Bianca H. 54.805 bijna limiet N.J.K/N.K, nog 0.195 erbij

Bianca!!
Mariska 53.099 A diploma
Ingrid 52.916
Yvette 51.560
Dana 51.264

De interkring wedstrijd 15 jaar en Jonger was 28 oktober. Onder
begeleiding van de moeder van Thera zijn Thera, Sandra en Femke
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daar naartoe geweest. Voor Femke was dat niet zo heel erg nuttig
aangezien zij het nodig vond van een paard te vallen en haar arm te
breken. Thera en Sandra waren gelukkig nog wel gezond en zwom-
men de volgende punten.

Sandra 45.337
Thera 45.040

Dan nu nog de laatste tussenstand:
- zoals reeds vermeld: 1 gebroken arm van Femke tijdens het

paardrijden
- 1 tennisarm van Yvette door het tennissen
S 1 gekneusde vinger van Mariska tijdens het basketbal op

school
23 december zullen we tijdens het feest/receptie het nummer van de
Nieuwjaarshow zwemmen, dus dan kan iedereen komen kijken
welk
gedeelte van de ploeg tegen die tijd geblesseerd op de kant zit!!

Nicole

Onze jarigen van
december zijn: 
Tera Loerakker 8 december 
Nicole Dijkman 28 december

VAN HARTE!!!
namens het kunstzwemmen,
Ellen Vollenga.

Het Kunst zwemmen
wenst heel DWT prettige Kerstdagen en

een voorspoedig 1996
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Van de polocommisie

Let op!
Na het grandioze feest op zaterdag 23 december
is er een AfterParty op zondag 24 december in
de Planeet van 13.30 - 15.00 voor IEDEREEN!!
Ook op zondag 31 december is er 'Oliebollen' gooien in de Planeet
van 13.30 - 15.00 voor IEDEREEN!!

Uitslagen en standen

Datum: 21 oktober
Heren 2 - HPC 2:10 - 8

Doelpunten: Ronald 3; Lodewijk en Michael 2; Marco, Alex
en Ad 1

Heren 5 - NVA\HHC 4: 10 - 1
Doelpunten: Stefan 4; Remon 3; Martijn 2, Remco 1

Heren Jeugd - Alliance: 3 - 20
Doelpunten: Patrick 2; Rob 1
3 x U20: Rob

Datum: 28 oktober
Heren 1 -DAWI:4-5

Doelpunten: Paul S, Hayo, Marcel en Ted
Heren 2 - Rapido 3: 5 - 10

Doelpunten. Arthur 2; Lodewijk, Ronald en Ad 1
Heren 3 - ProfaceDAW 3: 3 - 8

Doelpunten: Johan 2; Bert 1
UMV: Pim
3 x U20: Frank en Herman (Herman binnen anderhalve mi-
nuut!)

Heren 4 - DAW 4:8 - 7
Doelpunten: Leon 4; Patriek 3; Henk 1
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Heren Jeugd - Heerhugowaard: 5 - 9
Doelpunten: Thijs 3; Rob en Sebastiaan 1 

Dames 1 - Z~ereus 5: 6 - 3
Doelpunten: Carola 3; Sandra, Ebelien en Bianca 1

Datum: 4 november
Heren 1 - Hoorn 1: 3 - 7

Doelpunten: 
Heren 5 - AZV-OBM 1: 9 - 8

Doelpunten: Remon 4; Martijn 3; Jeroen en Luuk 1 
Heren Jeugd - Aquarius: 9 - 18

Doelpunten: Thijs en Rob 4; Dave 1 
Aspiranten - Nereus: 3 - 21

Doelpunten: Raymond, Onne en Chris 
Dames 1 - Hoorn 1: 6 - 6

Doelpunten: Bianca 2; Carola, Ebelien, Sandra en Martine 
Dames 3 -KZC3  : 3 - 2

Doelpunten: Antonnette, Carolien en Maaike

Verslagen Heren 1 uit het Haarlems Dagblad
Datum: 23 oktober
DWT - Meerkoeten: 6 - 6
De WaterTrappers startten met een press hele veld. De uitvoering
hiervan liet wat te wensen over, zodat Meerkoeten een 1 - 2 voor-
sprong kon nemen. In de tweede periode ging DWT over op zone en
dat werkte beter. De ploegen kwamen weer op gelijke hoogte.
Gedurende de rest van de wedstrijd bleven beide partijen in even-
wicht. De 6 - 6 eindstand was dan ook een logisch gevolg van dit
duel. Meest opvallende speler aan de kant van DWT was jeugdspe-
ler Thijs Weustink, die steeds beter in vorm lijkt te komen.

Datum: 30 oktober
Kop in het Haarlems Dagblad: WaterTrappers schenken Proface in
slotfase eerste competitiezege. Vreugdetranen bij Proface,
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verslagenheid bij DWT. De thuisploeg had het er ook naar gemaakt.
Coach André Zandvliet stak zijn misprijzen niet onder stoelen of
banken: "Stelletje sukkels, om met een 4 - 2 voorsprong in het
laatste part de punten nog uit handen te geven". De hele partij
hadden de WaterTrappers op voorsprong gestaan, maar door knulli-
ge ongelukjes scoorde ProfaceDAW in twee minuten tijd drie goals
op rij. De bezoekers waren uitzinnig blij met hun eerste twee pun-
ten. 
Datum: 4 november
DWT - Hoorn: 3 - 7
In een gelijk opgaande strijd moest DWT in de eindfase zijn meer-
dere erkennen in -Hoorn. In de eerste minuut van het duel scoorde
Hoorn meteen tweemaal en DWT daarop eenmaal. Deze 2 - 1 stand
bleef gehandhaafd tot in het vierde part. De Water Trappers verd-
edigden zich goed in het smalle zwembad van Hoorn, maar in de
aanval lieten ze teveel kansen liggen. In de eindfase forceerde DWT
de strijd, waardoor Hoorn uiteindelijk uitliep naar 7 -3. Frank
Muylaert was goed in vorm.

DE Wedstrijd 
Eindelijk dan een overzicht van DE Wedstrijd (helaas nog steeds
niet gesponsord door DE Bank). Er is een verandering bij het
berekenen van de overzichten doorgevoerd. Er zal vanaf nu bij
categorie 1 worden gekeken naar het gemiddeld aantal doelpunten
per bij mij bekende wedstrijd, zodat het allemaal wat eerlijker
wordt, omdat ik van een paar teams, waaronder mijn eigen, natuur-
lijk veel meer doelpuntenmakers weet dan van andere teams.
Categorieën 4 en 5 komen van de tussenstanden. 
Nog even de categorieën: 
1) meest scorende speler (M/V)
2) speler (M/V) met de meeste UMV's
3) speler (M/V) met de meeste UZV's
4) keeper met de minste doelpunten tegen
5) ploeg met de meeste doelpunten voor
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De tussenstanden
1) Remon van der Velde (Heren 5): gemiddeld 4,4 doelpunten

per wedstrijd
Runner-up: Leon van de Peet (Heren 4): gemiddeld 4 per
wedstrijd.

2) Pim Meijer (Heren 3): 1
3) Siep Visser (Heren 4): 1
4) Ton van Gemert / Marco Heemskerk (Heren 5) (8 in 4

wedstrijden)
5) Heren 5 (49 in 4 wedstrijden)

Standen district en kring tot en met 29 oktober.
Natuurlijk hangen de volledige standen in het clubhuis!
District Heren 1

1. Rapido 4 7-10 71 -58
2. Nereus 4 5-9 44-28
3. Rapido 3 5 -8 62-34
5. Heren 2 4-5 32-34
District Jeugd B2
1. HHwaard 6-12 87-29
2. De Ham 6-12 67-23
3. Alliance 6-12 80-25
11. Heren J. 7-2 41-87
Kring Heren 1
1. VZV 3 4-8 46-11
2. Noordkop 1 5-8 57-24
3. Aquarius 2 4-6 25-30
7. Heren 3 4-4 19-20
Kring Heren 3B
1. VZV 4 4-8 47-19
2. Heren 4 3-6 26-15
3. Noordkop 3 3-5 26-10
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Kring Heren 3A
L Noordkop 2 4-8 77-9
2. Heren 5 4-8 49-8
3. De Ham 7 4-6 47-29
Kring Jongens 1
L De Ham A 6-12 118-14
2. Nereus 7-12 93-34
3. Aquarius 6-10 91 -24
10. JAspiranten 5-0 1-137
Kring Dames 1
1. De Ham 3 5-10 39- 17
2. Alliance 4 4-6 13-15
3. Dames 1 2-4 12-6

Kring Dames 2
1. ProfaceDAW 2 4 - 7 32-9
2. Alliance 5 6-6 29-46
3. WZPC 1 3-4 14-11
4. Dames 2 4-4 21-24
Kring Dames 3
L Orkano75 1 5-8 62-14
2. Nereus 6 4-7 28-16
3. ProfaceDAW 3 4 - 6 25-10
9. Dames 3 4-2 19-35

Agenda
December:
dinsdag 5 december geen trainingen
zaterdag 23 december 65-jarig bestaan van DWT! Feest!!
zondag 24 december After-party in de Planeet! (13.30 - 15.00)

VOOR IEDEREEN
maandag 25 december geen trainingen
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dinsdag 26 december geen trainingen
zondag 31 december Oliebollen gooien in de Planeet

(13.30 - 15.00) VOOR IEDEREEN
Januari:
maandag 1,januari geen trainingen
dinsdag 2 januari en verder: het gewone rooster geldt weer.

Verjaardagen 
De volgende poloërs \ polosters zijn in december jarig:

Sandra Roozen 1 december Dames 1 17
Jose Hijnen 3 december JongAsp 14
Ad Walter 4 december Heren 2 39
Arthur Stricker 4 december Heren 2 33
Eric Lesterhuis 4 december JongAsp. 12
Frank Moison 5 december Heren 3 39
Siep Visser 5 december Heren 4 36
Herman Lanfermeyer 15 december Heren 3 33
Dave Eleveld 29 december Heren J. 16

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk.

Mededeling

Op dinsdag 5 december
is het Boerhaavebad
gesloten. Geen zwem-
men, trainen, dobberen of
spartelen dus.
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Van de (polo)voorzitter

Iedere maand weer nadert de deadline.
Michael belt nog een keer of er nog
wat komt. Komt er wel een "voorzit-
ter" of geen "voorzitter". Deze maand
dus wel en ik wil proberen om iedere
maand een stukje te schrijven. Het
 clubblad moet gebruikt worden om te vertellen wat de polocommis-
sie doet voor zijn waterpoloers. Ik wil dan ook proberen om iedere
maand hier het een en ander over te vertellen. Naast mijn info-
stukjes blijven er altijd nog de stukjes van de waterpolocommissie,
waarin de nodige informatie over het waterpolo-afdeling te vinden
is.

Ton van Gemert heeft de afgelopen maand zijn cariere als
waterpolowerkgroeplid neergelegd. Hij heeft ervoor gekozen om
zijn prioriteiten op een ander vlak te leggen. Ton heeft het eerste
jaar in de werkgroep het Pinkstertoernooi fantastisch georganiseerd.
Het tweede jaar kon het eerste jaar helaas niet evenaren. Ton was
verder belast met de begroting en de inkomsten en uitgaven van de
club. De polowerkgroep wil allereerst Ton en Irene nog feliciteren
met hun huwelijk en vervolgens Ton bedanken voor zijn werkzaam-
heden voor de club. Zijn werkzaamheden aangaande het Pinkster-
toernooi worden overgenomen door Teun, Eric en Martijn.

In de maanden Oktober en November wordt de voorbereiding
getroffen voor het volgend jaar om vroegere en betere uren te
krijgen. Ook al zijn de kansen hierop minimaal , toch Moeten we
het steeds maar weer proberen. Iets wat mij zorgen baart is het
gedrag van sommige spelers in het
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water en van anderen op de kant. Een scheidsrechter fluitend in het
Boerhaavebad mag tot God bidden dat hij niet aan de tribune-kant
hoeft te fluiten. Nu kan een scheidsrechter toch al niet veel goed
doen in de ogen van het verliezende publiek en dat zijn wij te vaak.
De lust om de thuisspelende vlag op te steken ontbreekt bij het
horen van de kritiek van de tribune of van de spelers. Natuurlijk
weet iedereen dat de scheidsrechter het fout doet, maar wat denk je
ermee te bereiken om dat scheldend en vloekend tegen hem te
vertellen. Ik ben nog geen scheidsrechter tegen gekomen die zijn
beslissing herroept, nadat hij uitgemaakt is voor een rotte tomaat.
Wel scheidsrechters die niet graag in het Boerhaavebad fluiten.

Tot slot van mijn stukje wil ik vermelden waarom het leuk is om
met DWT bezig te zijn en waarom het geen verspilling van de tijd
is.
Positief was:
S het aantal adspiranten dat er deze maand weer bij is gekomen.
S het coachen van de adspiranten, die speelden tegen VZV dat

nog lager stond dan wij. We verloren met 17 - 2
S   de bruiloft van Milo Gerritsen
Tegenvallend was:
- het eeuwige gezeur van de Heren 2 spelers tegen de scheids

rechter
- een coach die uit het zwembad wordt gestuurd
S een trainingsbroek die zonder fl 150.- wordt aangetroffen han

gend aan het plafond van het clubhuis op Vrijdag 10 Novem-
ber. Vervelend dat deze broek is van iemand die heel veel
voor de club doet en deze beloning niet verdient. Positief zou
zijn als deze fl 150.00 via mij weer terug kan komen bij
diegene die dat geld nu moet missen.

Adspiranten nieuws
Ook deze maand zijn er weer nieuwe adspiranten bij gekomen. Ons
team dat startte met slechts 8 spelers is nu uitgegroeid tot een team
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van 16 spelers. Nieuw zijn deze maand:
Eric Wey, Marcel velthuis en Brian. Ondanks dat we nog en wed-
strijd met minder dan 10 punten verschil hebben gewonnen komt
iedereen trainen en wordt iedereen steeds beter. Op vrijdag 1 De-
cember vieren we met zijn alle Sinterklaas bij Eric en Teun thuis.
Voor de ouders hier nogmaals. De aanvangstijd is om 19.30 uur en
het duurt tot ongeveer 22.30 uur. Het feest wordt gehouden op het
Zuider Buiten Spaarne 118 rood. We maken er met zijn allen een
leuke en gezellige avond van.

Kort verslag van de wedstrijd tegen VZV.

Ondanks dat wij hoger op de ranglijst stonden dan VZV hebben we
het ook nu weer niet kunnen maken tegen VZV. Drie of vier grote
IJmuidenaren wilden niet mee werken aan ons feestje. Jongens
waarin Tim, Freek en Erie twee keer in konden. Je vraagt je natuur-
lijk af wat is er leuk aan om een team te coachen dat alleen maar
verliest? Ik moet zeggen dat ik geen fan ben van verliezen en als ik
de uitslagen hoor van de afgelopen wedstrijden was ik bang dat ik
het geen hele wedstrijd zou volhouden. Toch moet je als trainer
altijd moed houden. VZV was te sterk, had een betere baltechniek,
pakte de hal stiekem af om vervolgens snel weg te zwemmen (veel
sneller dan dat wij zijn) en Bas te verrassen met een schot zo hard
als Hayo schiet.
Toch heb ik mij tijdens de wedstrijd niet verveelt. Natuurlijk veel
aanwijzingen gegeven, maar toch ook genoten vn het spel. Het lukte
ons meerdere malen om de bal bij Onne de midvoor te krijgen.
Hieruit volgde ook kleine kansjes en dat is goed. Er werd gekeken
en overgeplaatst. Dit is toch genoeg om ervan te kunnen genieten

Eric, Teun en Stefan
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De Grote Onnozele
Spelletjes Dropping.

25\26 oktober 1995

Ondanks de matige opkomst was iedereen present bij de nu al
legendarische en beruchte DWT-dropping die dit jaar voor de
tweede maal gehouden werd, derhalve kunnen wij reeds spreken van
een jaarlijks terugkerend evenement dat vele DWT-ers nog vele
jaren zal heugen. Om gehoor te geven aan de oproep van de Voor-
zitter stellen wij ons zo voor dat over een jaar of vijfenzestig een
huidige DWT-er met zijn kleinkind op zijn -dan wel haar- knie zit
en sterke verhalen uit de oude doos opdiept, tussen de vele verhalen
over het Paastoernooi in Zaandam, het DWT Pinkstertoernooi, de
altijd spannende klaverjasavonden met Hennie Hooischuur, de
kunstzwemcrisis, toernooi in 'Het Baafje' (hierbij kan hij\zij het
felbegeerde tegeltje showen), de bikkeltrainingen in de Houtvaart,
de wedstrijduitslagen en niet te vergeten de talloze bierfeesten die
ten behoeve van het opgroeiende kleinkind dusdanig afgezwakt
worden dat dit niet tot geestelijke en\of lichamelijke stoornissen
leidt, zal de DWT-dropping zeker niet onvermeld blijven. U kent
dat wel : " In die goede oude tijd toen het Paas- en Pinkstertoernooi
nog op één dag vielen en toen het elke herfstvakantie altijd regende
en min tien was- het broeikaseffect drukt heden ten dage zo'n zware
stempel op ons milieu dat het Zandvoortse strand geheel overwoe-
kerd is met tropische gewassen zoals Bountybomen en bijbehorende
Fadames -trotseerden wij jongelui voor onze lol de elementen en
voltooiden zonder morren de gehele dropping alle flauwe spelletjes
ten spijt. -Wij weten ons nog helder voor de geest te halen dat een
afstand van vijftig kilometer midden in de nacht een peuleschil was,
tegenwoordig hoef je daar niet meer mee aan te komen, ze gaan
liever een
 (vervolg op pagina 18)
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potje virtueel waterpoloen met de Virtual Reality Nintendo (283.000
megajoekel bit). Wij als ouwelui snappen daar natuurlijk niks van.
Ja, dat was nog eens een tijd, die twintigste eeuw." Tot zover deze
herinnering. We zullen terugkeren naar waar we begonnen zijn: de
DWT- dropping van vijfentwintig en zesentwintig oktober negen
tienvijfennegentig. We stonden met vijftien man op het Zuider
Buiten Spaarne en werden vervolgens gedeporteerd in een aantal
auto's met Heinkelmotors (van Oostduitse makelij) richting
Zijkanaal C alwaar zich de plaatselijke snackbar bevindt genaamd
Patricks Vethuis. Met de pont werden we naar de overkant
getransporteerd waar we met behulp van twee bierkratten terug
moesten proberen te komen. Dit was het eerste spel dat door beide
partijen even glansrijk verloren werd.
Hierna begonnen we aan een wandeling door diepe dalen en langs
bulderende watervallen omringd door allerlei gevaren die met
behulp van explosieven en kippeprodukten op afstand werden
gehouden. Bij de volgende post moest je door een rioolbuis heen
waar de domsten vast bleven zitten. Door samenwerking en
vindingrijkheid (de moraal achter de dropping) konden deze
ongelukkigen bevrijd worden. Na dit ondergrondse en zeer
onsmakelijke uitstapje kwamen we voor een touwbrug te staan (zo
één uit de Kid
kud-reclame "hallo
meneer de zeurvaai
verd..."). Deze hin
dernis namen wij
vastberaden en on
verschrokken hoewel
enige personen het
niet konden nalaten
deze brug in bewe
ging te brengen tot
groot genoegen
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van menigeen. Dit was spel twee. Door deze zware arbeid krijgt
men honger, daarom volgde er een barre tocht richting het vierster-
renrestaurant van een zekere meneer R. Mc. D. dat al om twee uur
gesloten was tot groot verdriet van ons allen. Dit was spel drie.
Hierna werd de tocht voortgezet richting de ruïne van Brederode die
er helaas zo bouwvallig uitzag dat sommigen de weg kwijt raakten.
De knagende honger dwong ons een toevlucht te zoeken tot het
Pepers Pannekoekenhuis op de top van het beroemde Bloemendaal-
se Kopje. Toen bleek dat, na een barbaarse klim de steile berg op,
ook dit etablissement gesloten was, rolde bijna iedereen pardoes de
berg aan de andere kant weer af, nog sneller dan Dr. Knikker het
zou doen. ZO, dat schoot tenminste lekker op. Dit was spel vier.

Danig aangeslagen door alle geleden ontberingen aanvaardden we
de voettocht naar huis. Dit was noch niet makkelijk omdat sommig-
he menschen niet zo ghoed de wech kunnen onthouden van een
antwoordapparaat. Dit was spel vijf. We zijn alle tog noch aanche-
komen en leefden noch lanch en chelukkig ?? (Dit was spel zes).

Twee opa's.
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Het werkt.

Onze vocale inspanningen, ik doel hiermee natuurlijk op de spraak,
of schreeuw, makende volledig door ons en voor ons ontwikkelde
aanvals tactiek waarbij de stembanden een zeer belangrijke rol
spelen maar die niet door elke scheidsrechter even goed begrepen
wordt zodat wij hem niet altijd met het zelfde succes kunnen toepas-
sen, beginnen nu zo langzamerhand hun vruchten af te werpen.

De Robben , een zielig clubje dat ergens in het gooi zijn thuisbad
heeft staan, durfde niet eens een team te sturen maar belde heel laf
een paar dagen van te voren af met de k@%smoes dat ze niet
genoeg spelers hadden om te kunnen spelen. Terwijl wij allemaal
weten dat ze gewoon bang zijn.

Een ander team, waar ik de naam niet van heb kunnen onthouden,
bood niet veel weerstand toen wij ze oprolden en alleen omdat wij
zo sportief zijn hebben we hun ook wat laten scoren zodat de stand
eindigde in een kalme 136 ofzo.

Alleen onze laatste wedstrijd, die van 18-11, was even een probleem
want zes van onze spelers had last van vakantie, ziekte of andere
smoes zodat ons team met slechts vier basisspelers het op moest
nemen tegen een geweldige overmacht aan, waarschijnlijk uit Italie
of Hongarije geimporteerde, spelers. Dat wij deze wedstrijd niet
hebben kunnen winnen komt door het feit dat de ingezette jeugdspe-
lers ondanks dat zij meer dan hun uiterste best hebben gedaan nog
veel moeten leren van onze technisch hoog staande taktieken. Even
goed harstikke bedankt voor het invallen.

Heren 2
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VZV - DWT 4

4 november 1995

In het velsense bad De Hogeberg" ontmoeten we de ploeg waar we
de laatste jaren maar niet van kunnen winnen. Vandaag zijn we zo
goed als kompleet en daarbij ook nog versterkt met Paul Rozekrans.
Buiten is het koud, binnen is het warm. Voldoende reden voor ons
om eens goed te gaan inzwemmen. Datdoen we dan ook in het
eerste kwart deel van de wedstrijd: achterstand 31. Aan de scheids-
rechters ligt het niet, er wordt goed gefloten. De oorzaak zit in de
achterhoede. Het blijkt dat we de velsense waterpoloers te veel
vrijheid geven. Na het passeren van de middenlijn mogen ze van
ons nog enkele meters doorzwemmen, zonder dat wij ze een stro-
breed in de weg liggen. Vervolgens kunnen ze rustig uithalen en op
doel schieten. In het tweede kwart laten we dat vrije gedoe niet meer
toe. We houden het achter dicht en langzaam buigen we de stand om
in ons voordeel: 3-4. Uit(in) schieter aan onze kant is Ton van de
Graaf, die vanavond bijzonder goed op dreef is. In het derde kwart
komt de stand eerst op 4-4, een paar minuten later is deze 5-5 en we
sluiten af met 5-6. Het vierde en beslissende kwart. Meteen bij het
begin van dit laatste deel merken we dat de tegenpartij z'n uiterste
best doet te doelpunten. Helaas, Ton en Leon benutten snel een vrije
worp: 5-7. Twee minuten voor tijd wordt het nog enigzins kritiek of
we wel als overwinnaars uit het water zullen stappen. George komt
in een benarde positie en plaatst de bal naar mij. Heel jammer voor
hem, maar ik heb geen witte cap op: 6-7 (NB de thuisspelende ploeg
draagt witte mutsten). VZV kan nu nog winnen en dat proberen ze
ook. Door zwaar verdedigen mag één van ons een tijdje naar de
kant, dus wij met een
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man minder. De tegenstander raakt hierdoor uit z'n doen, gaat
gehaast spelen en verliest de bal. Hetspel verplaatst zich naar de
andere kant, waar, na een schermutseling voor het doel, wij een vrije
worp krijgen. Ton en I-con nemen deze razendsnel: 6-8. Tevens de
eindstand van een prettige wedstrijd en dus voor herhaling vatbaar.

Gé Luttikhuizen.

Bardienst

vrijdagen in december

datum vroeg laat
1 Rob, Fokelien Normen, Marco
8 Bart, Sandra Martin, Jeroen L.
15 Rob, Stefan Sabine, Maaike
22 Bart, Sebastiaan Robin, Michael
29 Rob, Marco H. Stafan, Marco

Bij verhindering liefst voor dat je had
moet en staan een vervanger regelen
 (en de barcommisie inlichten).

De Barcommisie.
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Dames 3 tegen H'H'waard

14-10-'95
We begonnen depressief in het clubhuis omdat we toen nog geen
wissels hadden : twee afmeldingen en één ging mee met dames 1.
Later kwamen we er gelukkig achter dat we wel met z'n negenen
waren, dus twee wissels. We hebben een goede warming up gedaan
,
ondanks de zenuwen.
Het eerste partje ging niet zo goed : we hadden drie mooie kansen
gemist, maar het publiek bleef enthousiast ! -
Het tweede partje begon al beter, we hadden de bal (nog) vaker
door een goede pressing. We hebben ook twee maal gescoord en
toen stond het 2-1 voor ons.
De laatste twee partjes gingen (volgens ons) best wel goed, er zijn
een aantal doelpunten gemaakt en de eindstand was 6-2. voor ons.
Dus we hebben GEWONNEN! !
Dringt het allemaal goed tot jullie door
DAMES 3 heeft GEWONNEN!!
Voor diegenen die het willen weten, de doelpunten zijn gemaakt
door : Dana (2), Maaike (1) en Ingrid (3).

Groetjes wij.

Hoi

15-10-'95
Half één: We zitten nu in de auto op weg naar Oosterwolde, niet
vragen waar dat ligt. Voorin de auto zitten Paula Lommerse en Kitty
Ungureanu, Achterin zitten één wedstrijdzwemster, twee polosters
en drie kunstzwemsters (Mariska, Dana en Yvette).
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En we hebben net besloten dat we met z'n drieën één diploma gaan
halen, en dat we er zin in hebben (vooral in die twee en een half uur
durende autorit!).

Half vier : Nu zitten we dan eindelijk in Oosterwolde. Zwembad "'t
Klein Diep", en dat zwembad doet wel erg zijn naam eer aan: toen
we binnen kwamen dachten we dat we verder moesten ofzo omdat
dit toch echt een pierenbadje was. Maar nee, de teleurstellende
mededeling dat we er wel in moesten zwemmen kwam al snel. De
mensen zijn hier waarschijnlijk ook niet ouder dan 12 jaar ofzo
want we zitten hier in de kleedkamers voor jongens/meisjes tot en
met 12 jaar, en andere kleedkamers hebben we nog niet gevonden!
Voor de pauze is het de bedoeling dat de meisjes voor Cl en B
zwemmen en de rest (C2 en Al) moet na de pauze en tot nu toe gaat
het nog goed met de eerste groep.

Tien voor zeven : De prijsuitreiking is nu bezig en ..... Mariska heeft
haar ADiploma! (dat is het laatste kunstzwemdiploma). En als ze
haar eerste figuur niet fout gedaan had, dan had ze geen strafpunten
gekregen en dan had ze genoeg punten voor een NL limiet gehad ! !
! ! (dus Mariska ga je schamen) Wij zullen jullie verder niet lastig
vallen met andere uitslagen, die staan wel ergens anders in het
clubblad.

PS Yes, Yes Yes Yvette heeft het jonge mensen dilemma opgelost
(van die kleedhokken t/m 12 jaar) : Als je ouder wordt dan 12 jaar
begin je erg te groeien en dan wordt je gewoon te lang voor dit
zwembad ! En dit vinden wij eigenlijk ook wel een hele goede reden
om hier nooit meer heen te gaan.

Groetjes :
Mariska,

Yvette(de denkster)
en Dana.
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Wie volgt ? ?

Het is U vast opgevallen dat ons clubblad de laatste maanden
dunner is geworden. Ook de redactie heeft hier in oktober op geat-
tendeerd en uit bun oproep voor meer copy mogen wij afleiden, dat
het hier geen opdrogen van de Waterdroppels betreft. Het sterk
verbeterde clubblad wordt bijna geheel gevuld door een aantal vaste
leveranciers zoals: de Voorzitter, de Polo, Kunstzwernmen, Wed-
strijdzwemmen en de "droge" activiteit Klaverjassen. Een belangrij-
ke groep leden komt er niet in voor namelijk het Elementair Zwem-
onderwijs, dat zijn de kinderen, die iedere week zwemles krijgen,
met niet te vergeten hun ouders die in grote getale het terras in
Boerhaavebad en Planeet soms jarenlang bevolken. Daar gebeurt
echt wel iets wat de moeite van het vermelden waard is bijvoorbeeld
door de ouders, door de kinderen (over leszwemmen, busreisje naar
Avifauna, St.Nicolaa feest), door het kader (hoe gaan wij te werk),
ieder vanuit zijn eigen invalshoek. DWT is inmiddels 65 jaar oud,
maar gaat nog lang niet met pensioen, want deze jeugd is de toe-
komst voor DWT. Dus ouders, kinderen, kader, zet Uw ervaringen,
meningen, suggesties eens op schrift en verras daarmee de redactie
en natuurlijk onze leden. We zijn benieuwd!! Laat ik dan het goede
voorbeeld geven en de spits afbijten. Een belangrijke gebeurtenis is
telkens weer het Diplomazwemmen, zoals deze keer van totaal 71
kinderen. De verdeling op vrijdag 3 november j.l. in het Boerhaave-
bad was als volgt: Basiszwemdiplorna: 12, Zwemvaardigheid 1: en
Zwemvaardigheid 11: 9 en Zwernvaardigheid 111: 3 kandidaten. Bij
dit afzwemmen kon men goed vergelijken hoe de geoefendheid van
de kandidaten met meer diploma's toeneemt. En omdat het zonde is
als deze talentjes voor DVv7 verloren gaan, waren er na bet diploma
zwemmen presentaties van de DWT groepen Waterpolo, Kunst-
zwemmen en Wedstrijdzwemmen, waar
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aan de kinderen bij toer-
beurt konden deel nemen.
Na het afzwemmen was dit
een heerlijke manier om de
spanning af te reageren.
Tot slot volgde de bekro-
ning met het diploma uit
reiken door onze voorzit-
ter.

Zaterdag 4 november
zwommen in de Planeet 22
kinderen voor Diploma A
en 21 voor Diploma B.
Ook dat was weer een ge-
zellig afzwemfeest, waar
de ouders en andere fami-
lie intens meeleven met de
prestaties van de kinderen en dan vooral bij het 7 meter onderwater
zwemmen. Afzwemmen is geen wedstrijdzwemmen en dus kreeg
Hephzibah een hartelijk applaus, toen zij als laatste aan wal stapte,
nadat zij haar 200 meter voor B in eigen tempo had afgelegd. Het
watertrappen met ballonnen maakt het feest compleet. Wat jammer
dat de geluidsinstallatie van de Planeet juist die dag defect was,
zodat ik me met een toeter verstaanbaar moest maken voor een
overvol terras. De kinderen voelden dat goed aan, want zij* zijn
extra stil geweest. Ik had U toen nog willen vertellen dat: 
S onze voorzitter moest werken en dus geen diploma's kon uitrei-

ken 
S DWT nog altijd op zoek is naar een nieuwe penningmeester, die

misschien wel op bet terras te vinden zou kunnen zijn. 
S we naarstig op zoek zijn naar ouders die ons bij het leszwemmen
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willen helpen
S Er nog ouders zijn die niet kunnen zwemmen en dat zij dat iedere

vrijdagavond van 20.45 - 21.45 uur kunnen leren in het Boerhaa-
ve bad. Uw kinderen geven deze keer het voorbeeld. Bovendien:
Zwemmen is Zalig, niet-zwemmen is zielig!

Zo bent U toch weer bijgepraat. Tot ziens in het zwembad.

Theo van Giezen.

Het Afzwemmen.

Dit jaar zijn er 209 kinden en 4 volwassenen (van het uur U) ge-
slaagd voor hun zwemdiploma.

Voor het A~diploma hebben er totaal 72 hun diploma gehaald,
waarvan 4 volwassenen. Voor het B-diploma hebben er totaal 54
hun diploma gehaald, waarvan 2 volwassenen.

U ziet, dat u als ouder, wanneer u nog niet kunt zwemmen, dit kunt
leren en wel: op vrijdagavond in het Boerhavebad van 20,45 tot
21,45 uur. U bent echt niet de enige, die niet kan zwemmen Als u,
als ouder (e) wel kunt zwemmen kunt u op het bovengenoemd uur
ook terecht om voor u zelf wat baantjes te trekken of met de trim-
groep mee te zwemmen.

Voor het Basiszwerndiploma hebben er totaal 40 hun diploma
gehaald. Voor dit diploma wordt er borst- en rugcrawl aangeleerd,
als voorbereiding op de vaardigheidsdiploma's.
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Voor het zwemvaardigheidsdiploma 1 hebben er totaal 17 hun
diploma gehaald
Voor het zwemvaardigheidsdiploma II hebben er totaal 22 hun
diploma gehaald en
Voor het zwemvaardigheidsdiploma III hebben er totaal 10 hun
diploma gehaald.

Allemaal hartelijk gefeliciteerd met het behalen van de diploma's,
want er zijn kinderen bij die dit jaar 3 diploma's hebben gehaald.

Zwemvaardigheid III, geslaagd op 3 november 1995:
Joyce Vollenga, Robert Clignett, Michiel van Dusseldorp.

Zwemvaardigheid 11, geslaagd op 3 november 1995:
Maaike v.d. Weyden Johanna Nolet Jenny Viersma
Nick Korst Wendy Vollenga John Eerhart
Joelle Dek Patricia Brey Ouke Koet

Zwemvaardigheid 1, geslaagd op 3 november 1995:
Iris Piers Marlies Blom
Denise Kerssens Melissa Oosterbroek

Basiszwemdiploma geslaagd op 3 november 1995
Linda Brey Thijs Möring Wouter Kol
Mm Franse Lilian Dijkema Leyla Kögcü
Jaap Dansen Jaap Verbruggen Yavuz Berberöglu
Jody Vergeer Esther Groen Lisanne van Seyst
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B-diploma geslaagd op 4 november 1995:
Carola van Wallinga Jasper Kreuger Niels Hardorff,
Anne-Floor Rutte Nick v.d. Bijl Mandy Bolten
Johan Keyzer Jolein Oud Joyce v.d. Bijl
Jessica Grift Niels Blom Hephzibah Liew-Oh
Joost Bailhaus Trevor Christiaan Simone v.d. Laan
Martijn de Roode Peter Hagens Dani Zilver
Daan Bruggeman Nick de Graaf Marieke Cornelissen

A-diploma geslaagd op 4 november 1995:
Erik Hovius Nico West Patricia den Ridder
Michelle Pesch Tim Kors Angela de Feber -
Kim Sieval, Kelly Veering Matthijs van Bruggen
Myrthe Klasen Ismael Erkan Maarten Woudenberg
Mark Kerssens Sanne Oud Stephany van de Veldt
Meindert Jan Kroese Pia Haver Diana van Hattum Kentie
Mandy Vos Lcon Buisman
Danielle van Roon Tiana Dekker

Ik wil iedereen bedanken, die met het afzwemmen geholpen heeft,
(uitzoeken, afnemen etc.)

Carola Wigman.

Oproep aan de ouders

Zit U ook iedere vrijdag/zaterdag in het warme zwembad ?
U kunt u zelf ook nuttig maken, door mee te helpen met het lesge-
ven. Spreekt u dit aan ?
Voor de vrijdagavond vragen naar : Walter Bakker
Voor de zaterdagmorgen vraag naar: Theo van Giezen.
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Klaverjassen.

Mededeling: Op 12 december wordt niet
gespeeld de eerst volgende avond is
dinsdag 9 januari 1996. Op 31 oktober
werd er voor de derde keer weer klaverjas
gespeeld, de op die avond behaalde
punten aantallen zijn alsvolgd:

Stand 3e avond:

1 Marius Bakker 6152
2 flans Korzelius .5733
3 Nel Nijemanting 5694
4 Leida Scholten 5 297
5 Ko Zwaneveld 5222
6 Miriarn Scholten 5183
7 Wirn Roozen 5124
8 Peter Samson 5042
9 Jan Nijernanting 4833
10 Hennv 1 looischuur 4768
11 Mevr. Samson 4694
12 Cees Bergman 43(9
13 Jonette Blom 4287
14 Nico flooischuur 42-54
15 Corrie Bergman 3868
10 fneke Rohling 3737
17 Bas Blom 3446
18 Carla Korzelius 3357

Prettige Kerstdagen en een
goede jaarwisseling

Totaalstand
1 Marius Bukker 15698
2 Jan Nijernanting 15189
3 Leida Scholten 15187
4 Nel Nijernanting 14989
5 Hans Korzelius 14908
6 Wini Roozen 14557
7 Ko Zwaneveld 14180
8 Henny Hooischuur 1,3542
9 Nico Hooischuur 13320
10 Bas Blom 13246
11 Jonette Blom 113144
12 Cees Bergman 12885
13 Ineke Rolflinr 11549
14 Carla Korzelius 12168
15 Corrie Bergman 12045
16 Peter Samson 9989na1
x
17 Miriam Sarnson 9378
18 Mary van Houwelingen 9522
19 Jan van Houwelingen 9369
20 Joop van 0sch 8878
21 lren~ van Osch 7881
22 Mevr. Samson 4094nalx
23 Mareo van Houwelingen 4449
24 Karin Nijemanting 4435
25 Tom Rohling 3800

Jan
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Rebus

Voor diegenen, die de vorige maand geen rijtje van tien woorden
heeft kunnen maken, zijn hier twee voorbeelden:

eenogig eentonig
tweebenig tweemotorig
drietenig driewielig
vierhandig vierhoevig
vijfpotig vijtkleurig
zesvingerig zesbladig
zevenvoetig zevensnarig
achtarmig achtpuntig
negenjarig negenurig
tiendelig tienzijdig

Veel succes,

Gé Luttikhuizen.
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Belangrijke Adressen

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

Mw. 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

L.Visser

tel. 023 - 310968

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. Mw. A.v.'t Oever

Eikenlaan 39

2101 WH  HEEMSTEDE

tel. 023 – 293061

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 Haarlem

tel. 023 - 381133

Snorkelen

R. Botman

Ramplaan 12

2015 GW Haarlem

tel. 023 - 247905

Clubhuiswerkgroep

W.Stricker

Poelgeest 95

2036 HS  HAARLEM

tel. 023 – 362865

Clubhuis  tel. 023 - 400777



© Zwemvereniging De Watertrappers


