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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

De feestdagen zitten er weer op. We
hebben ons weer massaal voorgenomen
om bepaalde taken af te leren (stoppen
met roken) en om andere taken juist te
gaan oppakken (penningmeester worden
van DWT), of we pakken de draad weer op (die we vanaf het fantastische
DWT-feest voor even hebben laten liggen). Alvorens met het laatste te
beginnen wil ik alle DWT-getrouwen een voorspoedig en gezond 1996
toewensen!

De draad weer oppakkend, mag ik concluderen dat het goed gaat met
DWT. De werk groepen melden een groei in het leden-bestand, op een
enkele uitzondering na zit het wel snor met de sportieve prestaties en het
elementair zwemmen kan met recht trots zijn op het gunstige verloop van
het diploma-zwemmen, Deze gunstige ontwikkeling is voor een groot deel
te danken aan de inzet van het kader die soms met beperkte
mogelijkheden zoals; onvoldoende trainingscapaciteit, tekort aan
gekwalificeerd kader en (al of niet tijdelijk) onderbezetting binnen de
werkgroepen, toch goede resultaten weten te bewerkstelligen. Voor
uitbreiding van de trainingscapaciteit zijn we afhankelijk van het aanbod
van zwemwater. Het Bestuur trekt regelmatig aan de bel bij de beherende
instantie. Tevens wordt top verzoek van de werkgroepen) bij andere
huurders van zwem water de mogelijkheden tot overnemen van water
en/of onderlinge trainingsuitwisseling nagetrokken.

Het op peil houden van de bezetting binnen de werkgroepen en (het
scholen van) gekwalificeerd kader is een interne DWT-aangelegenheid,
dat terecht een voort durende aandacht geniet. Nieuw kader wordt
gerecruteerd onder leden van de sport
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sector en onder ouders bij zowel het leszwemmen als bij de sportsector.
Kon voorheen open gevallen plaatsen moeiteloos opgevuld worden door
enthousiaste nieuwkomers, thans is er een duidelijke kentering
waarneembaar. We leunen vooral op het bestaande kader die, mochten ze
te zijner tijd mee stoppen, niet meer automatisch opgevolgd worden door
nieuwkomers. Ik vind dit een verontrustende ontwikkeling. Een
sportvereniging bestaat nu eenmaal bij de gratie van haar leden en
voornamelijk bij die leden die de organisatie van de vereniging voor hun
rekening nemen. Ik blijf vinden dat het goed gaat met DWT en ik blijf
vooralsnog optimistisch over de instroom van nieuw (opgeleid) kader. Het
is aan u (DWT-getrouwe en/of ouder van een DWT-getrouwe) om mijn
optimisme te ondersteunen door u aan te melden als kaderlid of
werkgroeplid.

Mocht u zich op een ander terrein verdienstelijk willen maken voor DWT,
dan kunt u zich bijvoorbeeld ook kandidaat stellen voor een functie in het
Bestuur Maaike Woolthuis stopt er immers mee en de post van
penningmeester staat nu al weer bijna een jaar open. De gevolgen laten
zich ten aanzien van het gemis aan een penningmeester gemakkelijk
raden. Als Bestuur heb je onvoldoende zicht op de financiële huishouding
van de vereniging omdat er periodiek geen kwartaal cijfers aangereikt
kunnen worden. Als voorzitter draag ik echter wel de eind
verantwoording. Ik vind dit langzamerhand een onhoudbare situatie. Voor
de al gemene ledenvergadering wens ik duidelijkheid, alvorens ik mij
kandidaat stel voor een tweede zittingsperiode als voorzitter van DWT!

Henk Scholte houdt zich pertinent niet bezig met de jaarrekening en de
komende begroting. Bij deze doe ik een dringende oproep aan financieel
specialisten binnen de vereniging die deze taak (eenmalig) op zich willen
nemen. Of moeten we door de nood gedwongen besluiten dit door een
commercieel bureau te laten doen Het gaat nog steeds goed met DWT,
maar het baart me wel zorgen.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Van de polocommisie.

Uitslagen
Datum: 18 november
Heren 2 - De Otters 2: 6 - 12

Doelpunten: Lodewijk 3; Marco, Alex en Rob 1
JAspiranten - Oude Veer: 2 - 13

Doelpunten: Raymond 2
Dames 1 - VZV 2: 3 - 3

Doelpunten; Carola 2; Ebelien 1
Dames 2 - De Ham 4: 7 - 3

Doelpunten: Anje 3; Mirjam, Marion, Jolande en Anita 1
Dames 3 - De Ham 5: 2 - 5

Doelpunten: Antoinette 2

Datum: 25 november
Heren 3 - Aquarius: 11 - 2

Doelpunten: Johan en Bert 3; Pim 2; Martin,Herman en Jurgen 1
Heren 5 - Aquafit: 10 - 2

Doelpunten: Stefan 4; Remco en Remon 2; Paul en Jeroen 1
Heren Jeugd - 't Gooi: 8 - 9

Doelpunten: Thijs 5; Patrick 2; Sebastiaan 1
UZV: Rob

Dames 1 - Aquarius: 6 - 5
Doelpunten: Ebelien 2; Sabine, Carola, Bianca en Karina 1

Datum: 2 december
Heren 2 - VZV 2: 14 - 5

Doelpunten: Lodewijk 5; Arthur 3; Ad en Rob 2; Marco en Michael 1
JAsp - WZPC: 1 - 18

Doelpunt: Raymond
Dames 1 - ZWN\Nereus 4: 2 - 5

Doelpunten: Sabine en Ebelien
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Dames 2 - WZPC 1: 11 - 2
Doelpunten: Jolande 5; Katja 3; Manja, Myrella en Marjo 1

Datum: 9 december
Heren 2 - UZSC 5: 15 - 8

Doelpunten: Arthur 7; Alex 4; Rob en Ronald 2
UMV: Michael

Heren 5 - Noordkop 2: 5 - 7
Doelpunten: Stefan 2; Martijn, Ramon en Remon 1

Heren Jeugd - De Ham: 7 - 17
Doelpunten: Thijs 3; Sebastiaan, Patrick, Normen en Rob 1
UZV: Rob

Aspiranten - ProfaceDAW: 3 - 19
Doelpunten: Raymond, Bas en Chris

Dames 3 - De Spetters: 15 - 0
Doelpunten: Antoinette 4; Maaike 3; Bianca en Mariëlle 2; zusje van
Marco (naam?), J. (naam??) van Riessen, Dana en Ingrid 1

Dames 2 - EZV: 7 - 6
Doelpunten: Jolande, Anje en Katja 2; Marion 1

De stand van 26-11-95 van de Districts en kring team's.
     plaats  gesp.  punten voor tegen

Aspiranten 12 9 0 9 220
HerenJeugd 12 10 2 59 132
Heren 5 2 7 14 76 21
Heren 4 2 6 10 41 30
Heren 3 7 7 7 41 38
Heren 2 6 6 7 51 52
Dames 3 9 8 4 26 54
Dames 2 6 5 6 28 27
Dames 1 3 5 8 27 20
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Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 18 november
Het Gooi - DWT: 8 - 5
De WaterTrappers hadden maar zes basisspelers over. Doordat er twee
zieken waren en één teamgenoot vakantie hield, moest coach André
Zandvliet zelf te water. De eerste twee perioden gingen nog gelijk op.
Aan het eind van het tweede part nam DWT zelfs een 4 - 3 voorsprong. In
het derde part scoorde Het Gooi driemaal op rij, met behulp van de
scheidsrechters. Het verzet van de Haarlemmers was gebroken en door het
gebrek aan wissels was de conditie tanende. Het Gooi hield de twee
punten dus thuis.

Datum: 25 november
DWT - Shell: 8 - 6
De WaterTrappers waren zeer gebrand op een overwinning. In de eerste
periode overrompelde DWT Shell met 4 - 1. In de tweede periode zakte
het spel van de Haarlemmers in en kwamen de Rotterdammers terug tot 4
- 4. In het derde kwart hielden de ploegen elkaar nog in evenwicht: 6 - 6.
Met een goede pressing  trok DWT in de eindfase de winst naar zich toe.

Datum: 2 december
DWT - De Vuursche: 6 - 8
Coach André Zandvliet:"Met een beetje meer geluk steek je zo'n partij
zo in je zak. Nu moesten we het onderspit delven. Eigenlijk kon DWT de
tegenstander makkelijk hebben, maar de mannen van De Vuursche zagen
hun harde spel 'beloond' door de arbiters. Zo werd Paul Stricker letterlijk
uit de wedstrijd gespeeld. Hayo Stam schoot driemaal raak voor DWT.

Datum: 9 december
DWT - De Futen: 6 - 11
De WaterTrappers verloren in Amstelveen bij De Futen. Het is oppassen
geblazen voor de Haarlemmers, die zich bevinden in de onderste regionen
van de derde klasse C. Coach André Zandvliet: "We gaven de partij in
de eerste periode gelijk uit handen door op
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een 3 - 0 achterstand te komen. Doordat er twee spelers werden
uitgestuurd waren we vervolgend snel door onze wissels heen. Via 6 - 1, 8
- 1 en 11 - 6 hield De Futen de punten thuis. Volgende week hopen we
een vuist te kunnen maken tegen streekgenoot HPC.

Verjaardagen

De volgende poloërs zijn in januari jarig:

Dick Vink Heren 3 1 januari 43

Bart Visser Heren 4 3 januari 45

Björn Hendrikse HerenJ 5 januari 17

Marco Heemskerk Heren 5 10 januari 25

Bert Loerakker Heren 3 12 januari 42

Paul van Heusden Heren 5 12 januari 27

Bart Wever HerenJ 12 januari 17

George Westerman Heren 4 14 januari 58

Piet Meijer Heren 4 16 januari 58

Mirjam Otten Dames 2 16 januari 33

Leon Knape JongAsp 19 januari 14

Stefan Woolthuis Heren 5 20 januari 28

Ebelien Brander Dames 1 22 januari 33

Pim Meijer Heren 3 26 januari 30

W-official cursus
In voorgaande clubbladen werd er al wat verteld over de W-official
cursus die wij, in samenwerking met NVA\HHC, gaan houden. De data
van deze cursus zijn nu bekend:
* lessen op: maandag 22 januari

maandag 29 januari
woensdag 31 januari

* examen op: OF maandag 5 februari OF woensdag 7 februari
Er kunnen maximaal 20 mensen van NVA\HHC en 20 mensen van ons
meedoen. Mocht je hiervoor uitgenodigd worden, dan krijg je binnenkort
een brief binnen met de precieze tijden van de lessen en
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het examen. Wil je per se meedoen, dan moet je a.s.a.p. bellen met
Martijn of Teun (023 - 5316249), dan krijg je in ieder geval zeker een
brief binnen. Gezien het grote aantal poloërs\polosters binnen de club dat
nog geen W-tje heeft, bestaat er nog de mogelijkheid dat er aan het eind
van het seizoen nogmaals een W-cursus gehouden wordt, maar dit is nog
niet zeker. Houd bovenstaande data in ieder geval vrij!!

Pinkstertoernooi
Ook dit jaar is er natuurlijk weer ons jaarlijkse Pinkstertoernooi. De data
zijn zaterdag 25 mei en zondag 26 mei. Heb je interesse in het
meeörganiseren van dit toernooi, neem dan contact op met Martijn/Teun
(023 - 5316249) of Eric (023 - 5323292). Alvast bedankt!!

Kringtrainingen
Vanaf zondag 14 januari wordt er weer gestart met de kringtrainingen
voor de volgende leeftijdsgroepen:
- meisjes onder 14 (geb. 1982 en 1983) van 19.15 - 20.30 in de Planeet

in Haarlem. Data: 14 en 21 januari
4, 11, 18 en 25 februari
17 en 24 maart
14 en 21 april.

- jongens onder 14 (geb. 1982 en 1983) van 14.00 - 15.15 in de
Watering te Wormerveer. Data: 14 en 21 januari

4, 11, 18 en 25 februari
3 en 24 maart
14 en 21 april.

- gemengde pupillen (geb. 1984 en later) van 18.00 - 19.00 in de Planeet
in Haarlem. Data: 14 en 21 januari

4, 11 en 25 februari
17 en 24 maart
14 april.

De kosten zullen door ons betaald worden. Interesse?
Bel Eric (023 - 5323292).
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Eerste wedstrijden in de tweede helft van het seizoen
Hoewel we ervan uitgaan dat het poloboekje voor de tweede helft van het
seizoen op tijd klaar is, geven we hier van alle Kring- en Distriktteams de
eerste wedstrijden, zodat je er alvast rekening mee kunt houden.

Datum Wedstrijd Plaats Verz. Aanv.

06 - 01 B&O Otters2 - Heren 2 Sportf'bad Bussum 18.30 19.45

13 - 01 Heren 3 - Alliance 3 Boerhaavebad Haarlem 20.30 21.00

13 - 01 Heren 4 - Alliance 6 Boerhaavebad Haarlem 19.00 19.30

13 - 01 Heren 5 - Alliance 7 Boerhaavebad Haarlem 18.15 18.45

13 - 01 Heren J - Aquafit Boerhaavebad Haarlem 17.30 18.00

13 - 01 OudeVeer - JongensAsp Den Krieck Breezand 16.30 18.00

13 - 01 Dames1 -  Alliance 4 Boerhaavebad Haarlem 19.45 20.15

13 - 01 Alliance5 - Dames 2 De Slag 1 Zaandam 17.10 18.10

13 - 01 Orkano'75 1 - Dames 3 De Beeck Bergen 16.45 18.00

Baddienst op 13 januari: Eddy Roozen
Achter het tafeltje:
Bij Heren Jeugd (18.00): Eddy, Leon en Siep
Bij Heren 5 (18.45) Thijs en Rob
Bij Heren 4 (19.30) Ton en Stefan
Bij Dames 1 (20.15) Eddy, Thijs en Rob
Bij Heren 3 (21.00) Eddy, Mieke en Sabine

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk
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Van de (polo) voorzitter

Dinsdagavond 23.45 uur via een notitie lees ik het volgende:

Eric,

Ik had gisteravond Maaike aan de telefoon:
1) T.O. gaat niet door vanavond Marius weet er van .
2) Ter gelegenheid van het 65-jarige jubileum van DWT wordt elke
commissie in de gelegenheid gesteld maximaal 5 mensen voor te dragen
die de afgelopen jaren veel voor de DWT waterpolo werkgroep hebben
betekend. Deze personen worden door DWT in het zonnetje gezet tijdens
het te gekke feest op 23 December. Zij krijgen een oorkonde of zoiets. Het
maakt niet uit hoelang ze al lid zijn. Donderdag a.s. moet dit doorgegeven
zijn.

Ondergetekend Martijn.

U begrijpt het de interne communicatie binnen de polowerkgroep is van
een hoger niveau dan die van verschillende bedrijven, waaronder mijn
huidige ex-werkgever.
Nemen we even aan dat de wedstrijd Ierland - Nederland al meer dan een
maand op de kalender staat dan is het niet vreemd dat het T.O.(Technisch
Overleg een organisatorisch orgaan dat tussen het bestuur en de
werkgroepen is geplaatst om er een midden management aan toe te
voegen en communicatie lijnen te bekorten), pas een dag van te voren is
afgezegd. Tevens baart het mij opzien dat er geen nieuwe datum voor het
T.O. is bepaald. Dit doet mij zeer veel vreugde.



De Waterdroppels 11

Ook de ruime overleg tijd om te beslissen welke 5 personen de gelukkige
mogen zijn verrast mij niet. Ondanks de korte kanalen mogen we blij zijn
dat het bericht ons nog voor het feest heeft bereikt.

De inhoud van de mededeling is echter het zwaarst. Verzin maar eens vijf
mensen die veel voor de club hebben gedaan zonder iemand voor
zijn/haar hoofd te stoten. het eerste probleem dat zich hier voordoet is dat
ik slechts een twintiger ben en dat de club zich al veel langer op de been
houdt. Besef je dan dat de mens
zich pas vanaf zijn 14 jaar
werkelijk bewust is van wat er
om hem heen gebeurd en dat ik
er nog even tussen uit ben
geweest, dan heb ik van DWT
al zo'n 10 jaar van de 65
meegemaakt. Wie ben ik dus
om de juiste keuze te kunnen
maken.

Het tweede probleem is dat bij
iedere keuze er mensen voor
hun hoofd worden gestoten.
Iedereen actief of niet actief is
belangrijk voor de club. 
Om nu niet de rest van het
seizoen te mogen verklaren
waarom en waarom, wil ik op
deze plaats alle DWT-ers
bedanken omdat zij lid zijn van
de DWT-familie.
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Deze maand:

Positief:
- de stand van Heren 1 op de ranglijst.
- dat de keuze tussen het kijken naar DWT - HPC of NVA - Flevo

nu makkelijker gemaakt kan worden na vorige week
- dat er een speler in Heren 1 speelt, die wel doorzet en doelpunten

maakt.
- Sinterklaas met de aspiranten was een groot feest.
- dat zwarte Piet ons heeft verblijd met een bezoek.
- dat er eindelijk een W-OFFICIAL cursus komt.
- Rapido 4 - DWT 2 ??????

Negatief:
- UUZZVV Rob Goedkoop
- dat de keuze tussen een avondje  DE FUTEN - DWT en lui lig-

gend op de bank Studio Sport kijken verkeerd is uit gevallen.
- dat de ƒ 150.- uit het vorige clubblad nog niet bij mij beland zijn.
- dat, nadat UMV in ons nadeel de scheidsrechter weer niet voor

ons fluitte.
- 10 cm hoog aan aarde, inpakmaterialen, verf, terpentine en stroop

met watten, leuk die surprises in huis.

Mag ik, nadat ik jou als lezer met deze onzin hebt belast je een verlaat
gelukkig kerstfeest wensen en vooral een sportief 1996.

Eric Thoolen
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Zwemdiploma's.

Welke zwemdiploma's kun je bij DWT halen?
Komt na A en B ook C?
Neen, wel in het alfabet, diploma C bestaat niet! Veel ouders weten het
niet en het kader krijgt dus regelmatig hier over vragen, reden om dit voor
U eens op een rijtje te zetten. Na de diploma's A en B volgt het
Basiszwemdiploma, als overgang naar de moeilijkere
Vaardigheidsdiploma's 1, 2 en 3. 
Diploma A en B:
Gekleed zwemmen,
schoolslag,
enkelvoudige rugslag
en watertrappen. B is,
mede door bet 7 meter
onder-
waterzwemmen,
uiteraard zwaarder dan
A.

Basiszwemdiploma: Bestaat uit 2 delen:

Basispakket: 1. Gekleed zwemmen, bestaande uit 70 sec.
watertrappen en 100m. zwemmen, waarbij 4x onder
een vlot door moet worden gezwommen.
2. Duurzwemmen, 4 min. borstzwemmen en 4 min.
rugzwemmen.

Variabel-pakket: Bestaat uit 3 onderdelen n.l. Voortbewegings
vormen, behendigheidsvormen en Spelvormen,
waaruit door de KNZB telkens een keuze wordt
gemaakt. De kandidaten moeten redelijk borstcrawl
en rugcrawl kunnen zwemmen, resp. 10 en 15 m.
Verder o.a. meer onderwaterzwemmen, hurksprong
maken, naar de bodem duiken enz.
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Tot slot een spelvorm.

Vaardigheidsdiploma's 1,2 en 3:
De qua afstand oplopende eisen hiervoor zijn
onderwaterzwemmen, schoolslag, borstcrawl,
rugcrawl, samengestelde rugslag, bodemduiken en
polocrawl-zwemmen met de bal.

Vaardigheidsdiploma 3: 25 m vlinderslag als extra eis!

Kort samengevat dus: Na A en B eerst borst- en rugcrawl aanleren voor
het Basiszwemdiploma en tevens aanleren van samengestelde rug- slag en
vlinderslag voor de vaardigheidsdiploma's 1,2 en 3. Wij adviseren altijd
als minimum eis na A ook B te halen. De daarna volgende diploma's
maken het zwemmen gevarieerder, geven meer geoefend- heid en conditie
en dus meer plezier en zekerheid in het water. Liefhebbers en talentjes
kunnen na A en B overstappen naar de afdeling Wedstrijdzwemmen, in
het Boehaavebad, waar zij ook borst- en rugcrawl kunnen leren. Na een
proefperiode kan de frequentie langzaam aan worden opgevoerd tot 4x
per week.

Tot slot, het halen van diploma's is belangrijk (sommigen maken er een
sport van), maar het belangrijkste is, zeker in het begin,at de kinderen het
leuk vindenn en er plezier aan beleven. Daarom veel zwemplezier
toegewenst in 1996.

Theo van Giezen.
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Ben je jonger
dan 16

en vindt je
zwemmen leuk!

Kom dan
waterpoloën

bij de aspiranten.
Bel teun 023 - 5 32 32 92
of eric 023 - 5 31 62 49

De trainingen zijn : Dinsdag 18.30 - 19.30 uur
Vrijdag 19.30 - 20.15 uur
(Beide in het Boerhaavebad.)
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Kunstzwemmen.

1996 is al weer begonnen, dus allemaal een
Gelukkig Nieuwjaar met veel (kunstzwem)
plezier. Eerst nog een aantal uitslagen van vorig jaar. De eerste
wedstrijd van de kringkompetitie voor categorie 1, 2 en 3 was in
Breezand. Dit bad is zo ondiep dat iedereen boven de 1.60 meter
vanzelf tot en met de knieNn uit het water komt als zij (of hij)
ondersteboven zou gaan staan. Vandaar dat de Akleintjes@ altijd naar
Breezand moeten, wat hun ouders niet altijd even leuk vinden. Er werd
heel goed gezwommen en de ploeg kwam met een flink aantal medailles
en twee diploma=s terug:

Categorie 1a
Linda 45.340 2  prijse

Categorie 1b
Ilse 51.826 2  prijse

Marinka 48.286 3  prijse

MariNtte 48.056 4  plaatse

Marijke 47.260 6  plaatse

Categorie 2a
Priscilla 48.048 3  prijse

Categorie 2b
Saskia 48.580 1  prijse

Sanne 47.397 3  prijse

Categorie 3a
Patricia H. 47.161 4  plaatse

Nicolette 46.354 5  plaatse

Yvonne 45.363 6  plaats, C1 diplomae

Patricia B. 44.181 10  plaats, C1 diplomae
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In totaal leverde ons dit een voorlopige eerste plaats op in de
kringkompetitie. Han was de scheidsrechter bij deze wedstrijd. Dit was
voor hem de eerste keer dat hij scheidsrechter was bij een wedstrijd en dit
is weer een stapje verder in de carrière van een kunstzwemofficial. Ik was
er zelf niet bij, maar ik heb gehoord dat alles heel vlot is verlopen.

18 november was de wedstrijd voor junioren van het interkringen
toernooi. Deze keer was het niet Mariska maar Dana die besloot een
figuur naar eigen inzicht een beetje aan te passen. Bianca, die vlak na
Dana moest zwemmen vond dit een ontzettend leuk idee en besloot ook
een beetje te improviseren. Gelukkig bleef het hierbij en werden de
overige figuren volgens het boekje gezwommen.

Bianca H. 53.723
Mariska 52.342
Ingrid 51.308
Dana 49.385
Yvette 48.308

De wedstrijd van de kringkompetitie voor categorie 4, 5 en 6 was 19
november. De wedstrijd was in ons eigen bad en een groot aantal ouders 
en zwemsters hebben geholpen om alles vlot te laten verlopen. Zelfs de
hele familie Zuidhoek was aanwezig terwijl Femke niet eens mocht
zwemmen.

Categorie 4a
Annette 55.386 1  prijs, limiet NJKe

Nicolette 49.840 C2 diploma, limiet NJK
Gwen 48.206 C2 diploma, limiet NJK
Simone 46.698
Joyce 45.460
Patricia H. 44.451
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Categorie 5a
Sandra 49.797
Tera 47.741

Categorie 6a
Bianca H. 56.211 1  prijs, limiet NK, NJKe

Dana 51.548 3  prijse

Ingrid 51.417
Mariska 51.297
Yvette 48.468

Categorie 6b
Bianca P. 56.315 limiet NK

Annette en Bianca H. hebben nu twee limieten voor de Nederlandse
Jeugd Kampioenschappen die in februari worden gehouden. Tot de grote
schrik van Bianca zijn de limieten voor de NJK in de categorie onder 17
jaar dezelfde als voor de Nederlandse Kampioenschappen dus mag ze in
januari samen met Bianca P. naar de  voorronde voor de NK. 
Nicolette, Gwen en Simone hebben nu alle drie een limiet voor de NJK,
maar je moet er helaas twee hebben voor je er naar toe mag. Gelukkig
mogen ze alle drie volgend jaar nog in dezelfde categorie zwemmen, en er
is dus genoeg tijd om twee limieten te halen voor de NJK 1997.
In de kringcompetitie zijn we helaas gezakt naar een derde plaats, maar de
verschillen zijn niet groot tussen de nummers 1, 2 en 3.

Dit zijn voorlopig even genoeg uitslagen. Dan nu even heel wat anders.
Kunstzwemmen staat ook op internet! Er is een pagina van een Canadese
club uit Halifax met een aantal plaatjes en een beschrijving van de
verschillende niveaus binnen de club. De trainingsuren lopen op van 1 uur
per week voor de beginners tot minimaal 12,5 uur per week voor het
hoogste niveau. Ik zal proberen een aantal van de plaatjes bij te voegen
maar ze zijn erg klein en kwamen niet echt mooi uit de printer. Je kon de
plaatjes op de
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computer wel groter in beeld krijgen, maar dan werden het alleen maar
streepjes bij het uitprinten. Er is een pagina uit Engeland, maar die is leeg
afgezien van een foto van de maker van de pagina en de mededeling dat je
dingen op kunt sturen om op die pagina te plaatsen, er is een Italiaanse
pagina waar ik nog niet naar heb gekeken maar die geloof ik in het
Italiaans is  en er zijn een aantal pagina's met uitslagen en mededelingen
over de Olympische spelen en dergelijke. Ik zal voor het volgende
clubblad kijken of er nog leuke dingen opstaan.

The Tub kind of looks like you are
curled up trying to fit in a very smal bathtube.

The Sailboat is great fun but don't 
try in a hurricane.

The Flamingo. This can happen when
a sailboat (above) gets out if control!

The Splits - don't try this at home kids!

The Vertical Boost is much fun and
involves trying not to drown while
immersing your head for an extended
period

The Eggbeater is how synchro
swimmers tread water (the hard way!)

Glad to breeeeeeath that air!!

Nicole
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De jarige
kunstzwemsters
van januari zijn :

Annette Knape 7
Ellen Vollenga 22
Sandra de Feber 23

Allemaal van harte gefeliciteerd.

namens kunstzwemmen,
Ellen V.

Cor Augustijn Wisseltrofee.

Op zondag 10 december om
14.00 uur verzamelden we bij
het club huis, zenuwachtig en al,
want ja hoor, hij kwam er weer
aan, de 10x10x50 meter vrije
slag estafette. (Voor degene
waar voor het vreemd in de oren
klinkt, dat is een estafette
waarbij 10 dames en heren
allemaal achter elkaar 10 keer
het water in moeten, zolang tot er in totaal 100x50m is gezwommen)
Deze wedstrijd werd gehouden in zwembad "de waterakkers" in
Heemskerk. Nadat we fanatiek ingezwommen hadden, begonnen de wed
strijden. Het ging erg goed met DWT en er kwamen veel medailles onze
kant op. In totaal 17 stuks. Op de
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100m vlinderslag was het een mooie strijd tussen Eveline en Bianca en
Eveline won deze strijd en werd tweede en Bianca veroverde een derde
plaats. Yvette haalde een mooie eerste plaats op de 100m schoolslag,
omdat Marianne had afgezegd voor de wedstrijd. Ook Casper haalde een
eerste plaats op de 100m schoolslag, maar daarna mocht hi j meteen weer
optreden op de 100m wisselslag en zwom een c-tijd, wat bijna nooit
voorkomt, maar had hij een a-tijd gekregen, dan was hij derde en Lak is
volgens hem de schuldige. De mooiste strijd van de dag was wel de strijd
tussen Martin en Paul op de 100m vrije slag, waarbij Martin een halve
seconde won. Geweldig gedaan allebei. Danielle zwom op de 10Om
wisselslag erg hard, maar het was niet snel genoeg. Ze besloot dus om
haar buurvrouw op de laatste baan in te halen en dat deed ze ook net aan,
dus ook voor haar een gouden medaille. Michiel kwam na zijn 100m
rugslag verbaasd het water uit, omdat hij zijn tijd verbeterd had met 3
seconden.Ook Gwenda heeft haar tijd goed verbeterd op de 100m vrije
slag en op de 100m wisselslag. Colin haalde weer eens heel wat gouden
medailles binnen en Ramon verbeterde eindelijk zijn tijd op de 100m
vrije slag met 1 seconde.

Na programmanummer 13 stonden we op een gedeelde eerste plaats met
OEZA, maar nog voordat de estafette begon stonden we op de eerste
plaats. Toen restte ons dus alleen nog de estafette. Onze
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 ploeg bestond uit: Bianca Dessens, Ramon Overveld, Willemijn van
Leeuwen, casper Teeuwen, Yvette Roozen, Michiel Veen, Danielle
Kaptijn, Martijn de Jong, Jennifer Bas, Colin Liem en als reserves:
Dennis van Weel en Gwenda van der Veen. De overige DWT'ers namen
alle tijden op en liepen heen en weer met schone handdoeken en water.
Nadat iedereen 1x gezwommen had lagen we al op voor sprong en die
voorsprong werd steeds groter.
Na 5x stopte Martijn en Dennis nam het van hem over. Ook bij de meisjes
werd gewisseld, Gwenda kwam erin voor Jennifer na 6x. Toen iedereen
10x gezwommen had waren we vermoeid en blij dat we klaar waren, maar
toen Colin aan de allerlaatste baan begonnen was, begonnen wij toch
vrolijk af te tellen: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1...........0, YES, we hebben
gewonnen en weer een grote beker in de wacht gesleept voor DWT.
Allemaal gefeliciteerd en volgend jaar doet we het nog eens over.
Dan rest mij nu alleen nog de andere uitslagen.
1.100m vlinderslag meisjes 82 e.l.
Eveline van Leeuwen 1.26.2 PR 2de
Danielle kaptijn 1.26.6 PR 3de

2.100m vlinderslag jongens 82 e.l.
Paul de Jong 1.33.1 PR
Martin Niehot 1.36.3 PR

3.100m schoolslag meisjes 80 e.l.
Jennifer Pas 1.35.5
Yvette Roozen  1.27.4 PR Iste

4.100m schoolslag jongens 80 e.l.
Casper Teeuwen  1.20.0 late
Eric Veen  1.31.8 PR

5.100m wisselslag meisjes 78 e.l.
Gwenda van der Veen 1.27.9 PR
Danielle Kaptijn 1.18.1 PR 1ste
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6.100m wisselslag jongens 78 e.l.
Colin Liem  1.03.1 PR lste
Casper Teeuwen  1.09.9

7.100m rugslag dames
Yvette Roozen  1.20.2
Willemijn van Leeuwen 1.22.6

8.100m rugslag heren
Michiel Veen 1.06.4 PR 1ste
Martijn de Jong 1.10.3

9.100m vrije slag meisjes 82 e.l.
Gwenda van der Veen 1.16.1 PR 1ste
Danielle Kaptijn 1.20.3 PR 3de

10.100m vrije slag jongens 82 e.l.
Martin Niehot  1.06.0 PR 1ste
Paul de Jong 1.06.5 PR 2de

11.100m vrije slag meisjes 80 e.l.
Bianca Dessens  1.11.5 PR 2de
Jennifer Bas 1.12.6 PR

12.100m vrije slag jongens 80 e.l.
Eric Veen  1.09.8
Dennis van Weer 1.04.6 2de

13.100m vrije slag meisjes 78 e.l.
Danielle Kaptijn 1.17.7
Jennifer Bas 1.09.6 PR 2de

14.100m vrije slag jongens 78 e.l.
Michiel Veen 0.58.1 1ste
Martijn de Jong 1.02.7
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15.100m vrije slag dames
Willemijn van Leeuwen 1.09.8 3de
Gwenda van der Veen 1.19.2

16.100m vrije slag heren
Ramon Overveld  1.01.7 PR
Colin Liem  0.54.8 iste

17.10x10x50m vrije slag est dames/heren
DWT 52.46.0 PR 1ste

Wij versloegen de volgende verenigingen :
6. Olympus
5. AZV/OBM
4. De Amer
3. NVA/HHC
2. OEZA
1. DWT!!!!!!!!!!!!!!!!

JARIGEN VAN DE MAAND......JANUARI

Allemaal een voorspoedig 1996!!!!!!
en hier komen de jarigen weer uit de wedstrijdzwemploeg
van de maand januari.

Annette Knape 07-01-84
Sam Wutschke 07-01-86
Suzanne v.d. Velde 11-01-85
Paul de Jong 16-01-83
Leon Knape  19-01-82
Marianne de Jong 23-01-80
Brian Vogel  24-01-87

Een Zwemster
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J.P. Selles  Narcisplantsoen 50  2015 AK  Haarlem

Telefoon :
023 - 5 31 38 96
06 - 54 62 37 85
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Kompetitiezwemwedstrijd.

26 november 1995
De zwemploeg van DWT zit in een klasse van het district samen met nog
een stuk of 20 andere verenigingen en wil waarschijnlijk hoog in deze
klasse eindigen.
Gedurende één seizoen worden een vaststaand aantal nummers
verzwommen in zes ontmoetingen.
De tijden van de eerste twee op elk nummer zijn tevens de punten die een
club krijgt. Geen tijd op een nummer, dan krijgt de club een vervangende
tijd en die is hoger. Elke vereniging probeert zo min mogelijk punten te
behalen. DWT is ingedeeld in een poule met KZC uit Beverwijk en De
Aalscholver uit Alkmaar.
Deze zondag organiseert KZC één van deze zes ontmoetingen en heeft
daarvoor het 25m bad „De Witte Brug” in Castricum afgehuurd
(Beverwijk heeft een 50m bad).
Het is dicht bij dus ben ik er om te kijken hoe de DWT'ers het doen.
Jammer dat de geluidsinstallatie niet werkt, want KZC heeft een speaker,
die je op de hoogte houdt en van elke serie een tijd doorgeeft.
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De programmanummers 1 en 2 zijn estafettes met veel kabaal van de kant.
De eerste DWT'ster die mijn aandacht trekt is Willemijn van Leeuwen op
de 50m vrijeslag dames. Ze eindigt in haar serie als vijfde maar maakt een
goede tijd : 32.1.
Op nummer 4, de 100m vlinderslag heren, start Michiel Veen op baan 1,
dus komt vlak voor me langs zwemmen. Ondanks zijn slappe beenslag ligt
hij lange tijd voor in een sterk veld, maar moet aan het eind een KZC'er
voorbij laten gaan.
Cris Visser legt bij nummer 6, de 200m vrije slag jongens 1978 en jonger,
de eerste 100m af in 1.12.5. Hij heeft te veel gegeven, want de tweede
100m gaat in 1.24,7 , totaal 2.37.2.
In de laatste serie op dit nummer nemen Michiel Veen en Colin Liem het
op tegen drie zwemmers van de Aalscholver. Colin wordt één in
2.01.8(?), een verbetering van zijn tijd, tussentijden 26,5 - 30,5 - 32,5 -
32,3.
Programmanummer 12 is de 200m rugslag dames. In haar serie doet
Yvette Roozen het goed. Met een rustige maar sterke slag en mooie
keerpunten zwemt ze sneller dan voorheen: 2.53.5.
Nummer 13, de 100m vrije slag heren is een snel nummer. Met hoge
snelheid leggen de heren de vier 25m baantjes af. Michiel volgt goed en
wordt vijfde. Voor de andere vier zwemmers wordt een gelijke tijd
afgedrukt: 56.6.
Het vijftiende nummer : 100m schoolslag jongens 1978 en jonger, is voor
Colin. Samen met Casper teeuwen en Martijn de Jong tegen twee
Aalscholvers. Na de startduik ligt Colin voor en deze voorsprong is na
elke baan groter. Bij tussentijden van: 15.5 - 16.5 - 18.0 - 18.5 eindigt hij
in 1.08.5.
Op het nummer 50m vrije slag meisjes '82/'83 behaalt Bianca Dessens een
Mooie overwinning op de andere zwemsters: 33.4

Gé Luttikhuizen.
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Ditjes en watjes

en waarom het herenjeugd spelers maar niet lukken wil een
leuke meid aan de haak te slaan.

Doetjes dus, dat zijn het.

Elke vrijdagavond is het bomvol in het clubhuis. De adspiranten hebben
lekker getraind en zijn toe aan een verfrissing. Ook de dames hebben eerst
hard getraind en komen met rode koontjes binnen druppelen. 
De binken van herenjeugd zijn er altijd vroeg bij op vrijdag en rijden voor
het zwembad heen en weer op hun opgevoerde brommertjes tot alle
dames binnen zijn. Dan gaan ze vanaf de tribune naar de meiden in het
water zitten kijken, op de punt van hun stoel, met hun kin op de rand van
de balustrade opdat hun mond niet te ver open zal zakken.
Halverwege de training gaan ze opgewonden naar buiten en scheuren nog
een half uur voor het clubhuis heen en weer. Dan snel naar binnen, aan de
bar, met een pilsje, een viltje gooiend, wachtend op de 'chicks', pratend
over brommers en pochend over kwajongensstreken.
De gesprekken verstillen even wanneer de begeerde meiden binnen
komen. De jonge buiken moeten worden ingehouden, de adem stokt. De
meiden, de blouses strak, om de gespierde bovenarmen ook, negeren de
stoere binken en zetten zich elders aan de bar. Wanneer de binken contact
zoeken, iets te drinken proberen aan te bieden of een vuurtje vragen,
worden de jochies afgesnauwd, de neuzen worden opgehaald en de
ruggen worden hen toegekeerd.
Maar de jongens geven niet op. Een paar gaan weer naar hun brommer en
scheuren stoer nog anderhalf uur vol gas heen en weer.



De Waterdroppels 29

Anderen proberen door veel drinken op te vallen, maar schuiven na vier
bier bewusteloos van hun barkruk. Een besteed al zijn, met een kranten-
wijk verdiende geld, aan twee lolly's.
Na een half uurtje draaien de dames plots bij en houden gespannen de
deur in de gaten. Dadelijk gaat de herenselectie trainen, komen de echte
mannen binnen. Afgetrainde lijven, spierballen, stoppelbaardjes al, want
het weekend is juist begonnen. Sommige al getrouwd, andere bijna, een
paar al met kinderen, een ander net verkering, maar dat deert de meiden
niet.
De heren training begint met de warming-up-kant. De jonge meiden,
sommige al getrouwd, enkele al met kinderen, draaien om de echte
mannen, giechelend, spierballen strelend, een stiekeme tongzoen
proberend. De echte mannen lappen een paar flappen voor wat drankjes
voor de meiden. Maar de echte mannen moeten trainen, willen winnen,
moeten hun lijven in conditie houden en laten de jonge meiden achter,
samen met de binken.
De binken mogen wel meetrainen, maar de een heeft net een lolly en last
van z'n beugeltje, de ander moet zijn brommer uitdeuken en heeft nog een
krantenwijk vannacht, de volgende is moe, heeft zere puisten of beweerd
last van z'n spieren te hebben, een mag van z'n mama niet of moet achter
de bar.
De meiden gaan dan snel naar huis, in het clubhuis is verder niks te
beleven. Morgen gaan ze na hun eigen wedstrijd natuurlijk weer naar de
herenwedstrijd kijken en warming-uppen als het kan, en misschien nog
naar die watjes kijken, alleen die verliezen steeds, maar je kan wel om ze
lachen dan. En daarna naar het clubhuis, lekker aan die echte kerels
zitten.

Tot vrijdag.

André.
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Leon als doelpuntenmaker
voor DWT4.

Zaterdag 11 november (Sint
Maarten!!!) : we moeten naar
Schagen.
Als je deze westfriese stad over de
autoweg nadert kom je een kruising
tegen waar je linksaf of rechtsaf
moet. We gaan rechtsaf. Aan een
schagenaar vragen we zo goed gaan
naar het zwembad. Nee, we hadden
linksaf gemoeten. De man legt ons
vervolgens drie keer omstandig uit
hoe we moeten rijden ( en we zijn al laat).
We draaien, kruispunt over, rechtdoor en bocht volgen. De bocht volgen
is ons bijna fataal, deze blijkt haaks te zijn. Vervolgens een bochtige weg,
bij T-kruising linksaf en het bad „De Wiel” ligt daar.
De diepte van de badkuip loopt van 4m naar 1,3m.
We verdedigen eerst gedurende twee kwarten het ondiepe en nemen
daardoor een voorsprong van 0-5. Vooral Ton is goed op dreef.
In dit bad worden de meeste doelpunten aan de diepe kant gemaakt. Dat
merken we in her derde kwart. Het wordt 2-6, dus toch nog even
oppassen.
Het vierde kwart.
De tegenstander, Reuring 2, heeft een midachter die nogal zwaar dekt, dus
na enige tijd . . . . strafworp.
(In onze ploeg worden de meeste doelpunten gemaakt door Ton de Graaf
en Leon van de Peet. Beide poloërs zijn vaak in de voorhoede te vinden.
In het decembernummer van de „De Waterdroppels” staat leon als een
van de meest scorende spelers van DWT genoteerd (blz.9). Je zou mogen
verwachten dat hij veel van deze doelpunten uit strafworpen maakt. Nee
dus. Regelmatig zien we dit soort
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worpen van hem de mist ingaan, vooral dit seizoen.)
Mooi moment, de stand is 4-6.
Leon gaat klaarliggen en we kijken met belangstelling toe hoe hij deze
keer een strafworp hoogstwaarschijnlijk gaat missen.
Uiteraard moet de scheidsrechter eerst een tegenstander beduiden niet te
dicht bij de strafworpnemer te gaan liggen, de doelverdediger moet ook
terug, meer in z'n doel. Klaar?
Fluitje . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hij zit, en hoe !  !
Ik denk dat er heel wat monden openvielen van verbazing. De
scheidsrechter fluit niet meteen. Even nadenken of het wel één
ononderbroken beweging is geweest. En dat is het.
Hulde aan Leon, een heel mooi doelpunt.
De tegenstander is lamgeslagen, ze doen niet veel meer en al gauw is het
tijd.
Eindstand 4-7.
Hoe is deze strafworp genomen?
Leon traint elke maandagavond in Planeet 2 van 20.00 tot 21.00 uur, dus
vraag het hem.
Mogelijk geeft hij z'n geheim prijs.

G Luttikhuizen.
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Heren2 versus Rapido4.

Onze streek derby tegen rapido 4, die, door de voorzitter van de
polocommisie, geheel ten onrechte (natuurlijk) was uitgeroepen tot
risicowedstrijd (hij had de ME ingelicht en die was met enige peletons en
overvalwagens op komen dagen), begon niet zo erg voorspoedig. Rapido
vond het namelijk nodig om al tijdens het inzwemmen, ook wel eerste
periode genoemd, op een nogal onsportieve manier te scoren, door eerst
een nog niet warmgedraaide speler van ons voorbij te zwemmen en
vervolgens de bal om Robin (onze keeper), die eigenlijk nog bezig was
om onze masqotte in het doel te knopen, zijn oren te gooien.

Toen wij begonnen aan de wedstrijd, nadat wij onszelf, in de rust tussen
eerste en tweede periode, over deze zware tegenslag hadden heen gepraat,
zag rapido aan onze ogen dat het nu menes werd, wij laten ons namelijk
niet zo makkelijk uit het veld slaan.
En al snel werd het gelijk.
Zo daar hadden ze niet van terug dachten wij nog, maar helaas dachten zij
daar anders over zodat wij niet echt een ruime voorsprong konden nemen
en/of behouden.
Aan het eind van de periode stonden we weer gelijk zodat alle
inspanningen eigenlijk voor niets waren geweest.

De derde periode werd dan ook met frisse moed begonnen en eindelijk
kwamen er gaten in de keiharde verdediging van het veile rapido en
konden wij voor het eerst een voorsprong opbouwen.
Het bleef spannend want onze tegenstanders probeerden van alles,
regelementair en niet regelementair, om de puntenachterstand in te lopen.
Helaas voor hun was onze verdediging eindelijk warm gedraaid en zo
doende konden zij alleen nog maar op doel gooien als
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ze dat van grote afstand deden en dan is die bal altijd voor onze keeper.
Deze periode sloten wij met een lichte voorsprong af.

De vierde en beslissende periode, altijd weer moeilijk want wij hebben
eerder verloren omdat we dachten dat we al gewonnen hadden en al
stonden te douchen terwijl de tegenstander op dat moment de beslissende
doelpunten maakte, werd zonder al te veel problemen overleefd en zo
wonnen wij met 12 tegen 8.

Iedereen had tijdens deze wedstrijd wel grandioze of fantastische acties
maar de meer dan briljante boogbal van Michael mag wel even apart
genoemd worden omdat van deze speler normaal alleen loepzuivere en
keiharde schoten in de kruising verwacht worden.
Tevens de mooie doorzet acties van luke Z. mogen wel wat aandacht want
dat gebeurt ook niet elke week, helaas.

Heren 2.

Verslag van Heren 3

Mij, was gevraagd of ik een stukje van ons heren 3 team zou willen
schrijven. Dat valt natuurlijk niet mee, omdat andere teams van iedere
wedstrijd een verslag hebben gemaakt en ik in een keer negen wedstrijden
ga verslaan.
Zoals ieder team trots is op zichzelf zijn wij dat ook.
Wij hebben een heel gemêleerd gezelschap aan spelers.
Zo is daar onze tuin specialist Johan Selles, die iedere wedstrijd perfect
weet te analyseren en wel op zon manier dat hij zelf foutloosin de
wedstrijd heeft gezeten.
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Jurgen Kleinhout, die dit seizoen nog weinig gespeeld heeft, vooral bij
verre uitwedstrijden wel eens ziek is en als oproepkracht bij Johan in het
bedrijf zich het vuur uit de sloffen moet werken.
Dick Vink, dat is onze poloende boswachter tevens de oudste van het
gezelschap en al jaren lang belast met het uit schakelen van gruwelijk
sterke midvoors wat hem gemakkelijk afgaat.
Bert Loerakker, wat moet ik van mij zelf zeggen. Ik denk dat men mij
vind de fanatiek zeurende poloër, die een hekel heeft aan verliezen
wanneer er weinig inzet is geweest.
Pim Meyer, onze barman van de "studio" probeert zich weleens van hulk
achtige tegenstanders te ontdoen waarbij de scheids de indruk heeft dat
Pim zelf de boosdoener is en hem daarom dan maar voor de duur van de
wedstrijd er uit stuurt.
Herman Lanfermeyer een heel bijzonder geval, verhuurt zich als
timmerman, loodgieter en wat al niet meer is in het veld of een grote
wervelwind of met geen mogelijkheid aan de gang te krijgen, is wel onze
topscoorder.
Frank Moison, op twee na de oudste van het team (is hem niet aan te zien)
komt zelden over de middellijn voelt zich bet meeste thuis rond zijn eigen
doelgebied en heeft daar dan ook menig aanvalsspeler een
minderwaardigheids complex mee bezorgd. Heeft alle functies bij de PTT
(KPN) door lopen doet nu iets met de computer bij dat bedrijf toch ? of
niet Frank, ik weet het eigenlijk niet precies meer.
Jaco Diemeer is onze weergaloze keeper, na een poosje hij DWT weg te
zijn geweest was jaco plotseling weer daar en nu niet meer uit ons team
weg te denken, Jaco weet alles van de na tuur, het meest vreemde vogeltje
weet hij te herkennen.
Martin Kamstra is onze linkshandige reclame fotograaf die met dat
linkshandige pootje van hem, heel verrassend kan uithalen.
Jeroen Muylaert uit de beroemde polo familie, heeft het van nature mee
gekregen, die gozer zwemt zo makkelijk, dat hij na een beetje trainen zo
in de zwemselectie kan worden opgenomen. Daar wij een zo'n hoog
mogelijke transfersom voor hem vragen, zal niemand het in zijn hoofd
halen om Jeroen te kontrakteren. Eerlijk gezegd zal hij
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daar ook niet op zitten te wachten. Jeroen verdient ook zijn brood in de
horeca in verschillende functies. Dit waren dan alle spelers van Heren 3
waarvan ik kan zeggen dat zij voor de winterstop van de tien wedstrijden
er 6 hebben gewonnen, 1 gelijk gespeeld en de rest kunt U raden. Ik ga er
dan wel van uit dat wij komende zaterdag de laatste wedstrijd voor de
winterstop nog winnend afsluiten.

Bert Loerakker

Wedstrijdverslag Heren Jeugd 

De Snippen - DWT
18 november 1995

Tja, wat moet ik hier nu over zeggen? Mijn voornemen om elke maand
een wedstrijdverslag van ons Sterrenteam te laten verschijnen wordt na
zo'n wedstrijd danig op de proef gesteld. Word je met de grootst
mogelijke haast van het burgerlijke Bussum naar het op z'n minst saaie
Amstelveen getransporteerd om er vervolgens achter te komen dat ' ze ' (=
Heren Jeugd) al na twee minuten met 5 - 0 achterstaan. Ik geef weer toe:
het water was weer vies warm, het zwembad was weer vreemd, de scheids
weer niet aardig tegen ons en de tegenstander weer te goed, O.K., alles
was zoals gewoonlijk weer tegen ons. Wat kunnen we er aan doen ? En
vooral: hoe nu verder? Uit de competitie stappen en gezellig met Heren
Jeugd collectief overgaan tot de edele klaverjassport is misschien een
mogelijkheid. Aan de trainingsopkomst kan het niet liggen, onder het
wakend oog van Marco Cruijff  ( Ennuh, Jordi, waterpolo is geen
kunstzwemmen ) en Ed de Koey (los-van-de-kant, ja?) worden ons de
fijne kneepjes van het waterpolo bijgebracht. Zelfs op de dag na
zaterdagavond ligt De Planeet vol met jeugdige Heren ! De
voorgenoemde trainers/coaches de schuld geven van onze matige
prestaties en die daarom uit hun functie ontheffen doet zo aan die ene
voetbalclub
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uit Rotterdam denken en dat is nu ook weer niet de bedoeling. Ik denk dat
we de positieve kant van deze zaak moeten bekijken; neem nu ons
puntenaantal. Dit gaat dat van Heren 1 ver te boven, relatief gesproken
hebben wij honderd procent meer punten ( 1 plus 1 is nl. 2 ) op dit
moment. Bovendien is het erg gezellig om samen met je teamgenoten je
verdriet om een verloren wedstrijd te verdrinken en oude herinneringen
op te halen; 'weet je nog, vroeger toen we wel eens gelijk speelden of
zelfs wel eens wonnen....'. Onder het motto van: 'gedeelde smart is halve
smart' kunnen we elkaar op de been houden.       
Goed, de wedstrijd. Afwezig: Arnoud. Te laat: ikzelf. Dit omdat mijn
aanwezigheid bij het Eerste vereist was omdat zij geen wissels hadden.
Door de afwezigheid van laagvliegcontrole kwam ik slechts twee minuten
te laat aan in het ultramoderne Amstelveense zwembad waar de
tijdwaarneming nog steeds per kookwekker gebeurt hoewel er een digitale
wedstrijdklok aanwezig was. Waarschijnlijk overschrijdt het I.Q. van de
gemiddelde Amstelveense tijdopnemer de vijftig niet; het is immers een
kleine moeite de stekker kontakt te laten maken met het lichtnet. Ook lag
er allemaal vieze reut op de bodem van de poel, maar een beetje Heer
doet daar niet moeilijk over. Zoals gezegd was de stand aan het eind van
het eerste partje 5 - 0, Rob kon er de rest van de wedstrijd nog twee in het
vijandelijke doel plaatsen en ondergetekende drie. Nadat Rob het
vrouwelijke Amstelveense publiek op verbale wijze had medegedeeld dat
hij wel degelijk kan waterpoloën, gingen we als de gesmeerde bliksem
richting Boerhaavebad. Uitslag: 18 - 5. Het aantal door ons in dit potje
gescoorde goals is gelijk aan de gemiddelde opkomst op een
Herenselectie-training op een doorsnee maandagavond (van 21.45u. tot
23.00u. voor degenen die dat nog niet weten...). En speciaal voor Heren
Jeugd: de Herenselectie bijt niet, dus kom gerust eens een keer
meetrainen.                                                         
Dit was weer het maandelijkse " wedstrijdverslag ", tot volgende maand.

Thijs
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De Aftrap van....

Willem-Wouter Watergruwel & Leo Leuterlarf,
Uw ranzige rioolreporters. 

Na een roemruchte Sinterklaas
waarin iedereen hopelijk zijn
wensen weer bevredigd heeft
gezien, - Sinterklaas zelf incluis -
en een turbulente kerst en een
knallend oud en een exploderend
nieuw, zijn we aangekomen in
Januari van het Jaar Onzes Heren
Negentienhonderdzesennegentig. 
Het jaar waarin wij hopen dat
voor U alles zo prettig mogelijk
zal mogen verlopen en waarin
hopelijk weer van alles zal gaan
gebeuren zodat dit genoeg stof
levert voor geleuter als dit in het
clubblad.

Een nieuw jaar is een goed moment om de gemoedstoestand van het
huidige Heren-Jeugdteam vast te leggen voor het nageslacht, een
spelersprofiel zullen we maar zeggen. Dit is misschien  interessant voor
een archeoloog die over 65.000 jaar de grondvesten van het
Boerhaavebad blootlegt en tussen de Walt Disneytekeningen - voor vier
keer gratis zwemmen - aan de schuifpui in het clubhuis dit clubblad
aantreft. Hij kan dan lezen over jongens die wel kunnen maar niet willen
poloen en over jongens die wel willen maar het (nog) niet kunnen. Zo zijn
er jongens die wel kunnen maar zonder hun hulpstukken de bal niet van
de tegenstander kunnen onderscheiden maar die gelukkig wel W. A.
verzekerd zijn.
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We weten niet hoe dit komt maar er zijn aanwijzingen om te geloven dat
dit een gevolg is van indoctrinatie vanuit de kunstzwemsectie. Misschien
dat we ooit nog kunnen aantonen dat deze zware aanslag op de linker
hemisfeer van de rechterhersenhelft hen ernstige psychologische schade
heeft berokkend.
Ook zijn er jongens die zeggen dat ze stoppen met roken met als
voorwaarde dat als ze weer beginnen hun hoofd kaal laten scheren en 
vervolgens dat niet-roken zo'n anderhalve week volhouden en daarna
weer gewoon met paardestaart aan de bar naast je komen staan, een arm
om je heen slaan en rook in je ogen komen blazen waardoor je je weer
een week de Groesbeekse-pleuris hoest. Dit houdt in dat je 's morgens bij
het ontwaken aandrang voelt om naar de WC te gaan en toch maar niet
gaat en je vervolgens de schijt uit je longen hoest.
Er zijn ook jongens die zeuren om het zeuren en dan ook nog gelijk willen
hebben terwijl dat nooit zo is. Hierna gaan ze zeuren over het zeuren om
het zeuren waarvan zij zeggen dat het niet waar is. Dit is psychologisch
zeer simpel te verklaren: rood haar.
Er zijn ook jongens die, liggend op de vier meter, een ongelooflijke drang
voelen de bal met enorme kracht op  - of naast - de paal te werpen; dit
proberen we in de trainingen te voorkomen door foto's van Hans van der
Togt en Caroline Tensen (het spijt me) in het doel te hangen. Bij gebrek
aan meer foto's van genoemde individuen kon deze psychologisch
verantwoorde oefening maar een keer uitgevoerd worden, het was dus een
doorslaand succes.
Er zijn ook jongens die naar het zwembad komen op vrijdagavond met
hun zwemspullen en zeggen dat ze nu eindelijk eens met de Herenselectie
mee zullen trainen, stiekem met een biertje onder de bar gaan zitten -
zodat de trainer het niet ziet! -  en als het eindelijk kwart voor tien is,
lallend naar huis gaan.
Er zijn ook jongens van het niet-ideale-schoonzoon-type die met een peuk
in de mondhoek aan komen raggen op zo'n gemotoriseerd vehikel dat het
niet haalt bij een bakfiets. De lieden die zich hierop voortbewegen
beginnen diepzinnige discussies over hoe-hard-kan-die-van-jou? en: hoe-
veel-smerissen-heb-jij-afgeschud?.
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Er zijn ook jongens die vastgeplakt zitten, een knoop in hun rug hebben
(dat krijg je van dat erop en eraf), een gebroken neus krijgen etc. etc. etc.
Maar gelukkig zijn ze bijna altijd vrolijk en altijd in voor een goede grap.
Dus er is nog hoop, of, zoals de Fransen zeggen: en grève, du vin, du
pain, du rex!

Met vriendelijke groeten en tot volgende maand.
W.W.W  &   L.L.

Rebus

Welk woord stelt dit voor ?

Oplossing december rebus :
Het cirkelvormige pijltje achter PAC betekent de
P en C laat je gedeeltelijk om A draaien, de C
komt dan voor en de P achter de A. Dus CAP 
(=polomuts)

Veel succes,
Gé Luttikhuizen.
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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
2034 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 62 56 56

18  - 19  uur:30 30

M. Zwat
tel. 023 - 5 31 76 78

20  - 21  uur  Late uur U :45 45

Th van Giezen
023 - 5 37 00 99
C. Zwaneveld
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

Zuider Buiten Spaarne 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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