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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

Het overkomt ons allemaal wel. Het gevoel dat
alles tegen zit, dat er geen rekening wordt
gehouden met jouw wensen en dat je blijft
zwemmen tegen de strooi in. De situatie is
immers bepalend voor het al of niet invullen van wensen en
mogelijkheden. Interacties tussen mensen is een aaneenschakeling van
belangen afwegingen.

Neem nu ons eigen DWT. We hebben er belang bij dat het de vereniging
goed gaat. We neigen er echter naar om het algemeen belang
ondergeschikt te maken aan he individueel belang, of hoogstens het
belang van de eigen groep. Als op vrijdagavond de volumeknop van de
muziekinstallatie voluit wordt open gezet, betekent dit een hoop lol voor
een beperkte groep. Met de belangen van andere op dat moment
aanwezigen in het clubhuis wordt dan hoegenaamd geen rekening
gehouden. Gelukkig is het vaak zo dat na enige uitleg het gezonde
verstand zegeviert en dat alle partijen elkaar de ruimte laten tot een
normaal verblijf in het clubhuis. Decibelvervuiling is helaas niet het enige
probleem in het clubhuis. Soms wordt het clubhuis letterlijk vervuild
achtergelaten. Zij die daarna komen zitten dan met de gevolgen. Een
visitekaartje een sport vereniging onwaardig. Wie de schoen past mag
laten zien dat het ook anders kan.

Zo, dit moest ik even kwijt, want het gevoel dat alles tegenzit wordt vaak
achterhaald door nieuwe positieve ontwikkelingen. Neem nu het clubblad.
Het is de redactie er alles aan gelegen om een kwalita-tief goed produkt af
te leveren. Aan de kwaliteit valt naar mijn mening dan ook niets af te
dingen. Door gebrek aan copy is het blad vaak wat dunnetjes uitgevallen,
Maar zie, het januari nummer mocht
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er wezen. Rubrieken voor elk wat wils, gelardeert met een kritische
kanttekening of een ludieke ondertoon. Andre's 'Ditjes en watjes'!!! Geen
commentaar verder, maar Watjes ik ben benieuwd naar jullie reactie.

Positieve ontwikkelingen! Je kunt ook zeggen 'de aanhouder wint' Na een
jaar van lobbyen, zoeken, vragen en literaire smeekbedes in het clubblad,
is er eindelijk iemand bereid gevonden om Henk Scholte op te volgen als
penningmeester Jaarrekening en begroting kunnen dus aan de
ledenvergadering gepresenteerd worden. Uiteraard zal er een formele
overdracht tussen scheidende en nieuwe penningmeester plaats vinden,
waarna de nieuwe penningmeester op de jaarvergadering aan de leden
voorgesteld zal worden.

Reeds genoemd is de algemene ledenvergadering, Een jaarlijks
terugkerend ritueel dat altijd in het vroege voorjaar plaats vindt, evenals
de Voorjaarsbeurs. Daar waar de Voorjaarsbeurs echter zich echter mag
verheugen op een grote belangstelling, wordt de algemene
ledenvergadering van DWT bevolkt door een gering aan tal getrouwen.
DWT verdient een grotere belangstelling. Ik roep u dus allen op om
aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering die gehouden zal
worden op donderdag 21-maart, Naast de nieuwe penningmeester hoop ik
de vergadering nog meer kandidaten voor een bestuursfunctie te kunnen
presenteren,

De dag dat ik dit verhaal schrijf is het nog volop winter en heeft Ajax zijn
eerste competie nederlaag sinds mensenheugenis geleden. Maar dat heeft
niets met zwemmen te maken, Ik verlang naar het voorjaar. Een nieuwe
lente, een nieuw geluid en een vernieuwd bestuur voor DWT. U kunt het
allemaal zelf aanschouwen op 21 maart. Of wilt u het van nog dichterbij
meemaken. Stelt u zich dan zo spoedig moge lijk kandidaat voor een
bestuursfunctie!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Van de polocommissie. 

Uitslagen
Datum: 16 december
Heren 2 - Rapido 4: 12 - 8

Doelpunten: André 4; Luc,
Ronald en Michael 2;
Lodewijk en Ad 1
3xU20: Michael

Heren 3 - HHwaard 2: 5 - 5
Doelpunten: Herman, Jurgen,
Dick, Johan en Pim allen 1

Heren 4 - De Ham 6: 6 - 5
Doelpunten: Leon 3; Patrick en Lex 1

Heren 5 - De Ham 9: 22 - 1
Doelpunten: Stefan 6; Paul en Remon 4; Jeroen 3; Remco en 
Peter 2; Ramon 1

Dames 1 - De Ham 3: 4 - 3
Doelpunten: Karina 2; Bianca en Carola 1

Datum: 6 januari
Heren 2 - B&O Otters 3: 12 - 10

Doelpunten: André en Arthur 3; Ronald en Lodewijk 2; Michael en
Luc 1

Datum: 13 januari
Heren 3 - Alliance 3: 8 - 3

Doelpunten: Bert en Jurgen en Dick 2; Jeroen en Pim 1
Heren 4 - Alliance 6: 13 - 2

Doelpunten: Leon 5; Paul 3; Ton 2; Lex, Piet en Gé 1
Heren 5 - Alliance 7: 19 - 4

Doelpunten: Stefan 5; Martijn en Remon 4; Peter en Paul 2; Luuk en
Jeroen 1
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Heren Jeugd - Aquafit: 4 - 6
Doelpunten: Thijs 3; Rob 1
3 x U20: Dave

Dames 1 - Alliance 4: 5 - 1
Doelpunten: Carolien en Ebelien 2;  Martine 1

DE  Wedstrijd
De tussenstanden zijn bijgewerkt tot en met 13 januari.
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 

De tussenstanden
1) 1. Leon van de Peet (Heren 4): gemiddeld 4 doelpunten per wedstrijd

2. Remon van der Velde (Heren 5): gemiddeld 3,3 doelpunten per
wedstrijd
3. Stefan Woolthuis (Heren 5): gemiddeld 2,5 doelpunten per
wedstrijd

2) Pim Meijer (Heren 3) en Michael Woolthuis (Heren 2): 1
3) Rob Goedkoop (Heren Jeugd): 2

Categorie 4 en 5 zijn tot en met 17 december.
4) 1. Ton van Gemert (Heren 5): 29 doelpunten tegen (9 wedstrijden)

2. Mieke Kroft (Dames 1): 35 doelpunten tegen (8 wedstrijden)
3. Bart Visser (Heren 4): 38 doelpunten tegen (8 wedstrijden)

5) 1. Heren 5 103 doelpunten voor (9 wedstrijden)
2. Heren 2 92 doelpunten voor (9 wedstrijden)
3. Heren Jeugd 69 doelpunten voor (12 wedstrijden)
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Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 16 december
Kop in het Haarlems Dagblad:

DWT het sterkst in streekderby

Het verslag in het HD is inclusief een charmante foto van Thijs.
DWT - HPC: 10 - 5
De streekderby tussen het Haarlemse DWT en het Heemsteedse HPC
werd met gemak door de thuisploeg gewonnen. In de eerste periode
wisten de Haarlemmers al op een 4 - 0 voorsprong te komen. De
Heemstedenaren kampen nog steeds met een minimale selectie van zeven
spelers, zodat ze voorzichtig startten. "We begonnen te voorzichtig, zodat
we na twee speelperiodes al tegen een 7 - 1 achterstand aankeken", was
het relaas van aanvoerder John Schuit. "We konden daardoor nooit meer
terugkomen in de wedstrijd en dat is jammer want we hebben de punten
hard nodig om ons te handhaven." André Zandvliet, trainer-coach van
DWT, had ook maar één wissel tot zijn beschikking en ging uiteindelijk
ook zelf nog te water. Voor het goed spelende DWT was vooral Eddy
Roozen goed op schot. In de eerste periode trof hij het doel vier maal; in
totaal scoorde hij vijf goals. DWT was blij met de punten, maar zal er ook
na de winterstop hard aan moeten trekken om zich te kunnen handhaven.

Verjaardagen
De volgende poloërs/-sters zijn in februari jarig:
Jaco Diemeer 1 februari H3 27
Marcel Velthuis 2 februari AJ 11
Sabine Roozen 7 februari D1 18
Sandra van der Meer 7 februari D2 24
Roel van Hal 12 februari H4 51
Mieke Goedkoop 15 februari D3 15
Bianca ter Horst 20 februari D1 17
Ingrid Lommerse 22 februari D3 17
Michael Woolthuis 22 februari H2 30
Johan Selles 27 februari H3 27
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W-official cursus
De W-cursus is op het moment dat je dit leest alweer voorbij. Natuurlijk
is iedereen geslaagd (??) en dus namens de polocommissie: gefeliciteerd,
en ook natuurlijk namens de 'oude' W-officials die nu weer gewoon vier
keer per seizoen achter het tafeltje kunnen in plaats van acht of meer keer
!! Succes ermee !!

Pinkstertoernooi
Ook dit jaar is er natuurlijk weer ons jaarlijkse Pinkstertoernooi. De data
zijn zaterdag 25 mei en zondag 26 mei. Op zaterdag zal er vanaf 14.00 tot
22.00 gespeeld worden en zondag van 9.00 tot 15.00. Natuurlijk is er
zaterdagavond weer het grandioze Pinkstertoernooifeest!! Heb je interesse
in het meeörganiseren van dit toernooi, neem dan contact op met Mar-
tijn/Teun (023 - 5316249) of Eric/Marjolijn (023 - 5323292). Alvast be-
dankt!!

Agenda
Februari
14 Valentijnsdag
24 Start voorjaars vakantie

Maart
3 Einde voorjaars vakantie
21 Jaarvergadering DWT

April
5 Goede Vrijdag  (geen training)
7/8 Pasen met het traditionele Paastoernooi in Zaandam (geen

trainingen)
14 vanaf 14 April wordt er op Zondag getraind van 12.00 tot 13.30 uur
27 Start van de Mei vakantie
30 Koninginnedag (geen trainingen)
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Mei 
4 Afsluitavond van het afgelopen seizoen voor alle teams.
5 Einde van de Mei vakantie.
12 Vanaf 12 Mei wordt er volgens een nacompetitie rooster getraind.
16 Hemelvaart
26/27 Pinkstertoernooi

De 26  (zaterdag) alleen 's middags ('s avonds natuurlijkSTE

FEEST).
De 27  (zondag) de gehele dag.STE

Juni
28 Laatste binnen training
29 Start van de zomervakantie
29 + 30 Het-helemaal-te-gek-gave-onwijs-te-woepie-DWT-weekend

!!

Juli
3 Start van het zomerrooster

Augustus
11 Start scholen van het basisonderwijs
18 Start scholen van het voortgezet onderwijs
26 Start van de binnen trainingen in Boerhaavebad en de Planeet.

Nacompetitie rooster ziet er als volgt uit:
Er is vrij zwemmen voor alle DWT-waterpoloërs op Dinsdag van 19.30
tot 21.00 en op Vrijdag van 19.30 tot 20.45 uur.
De adspiranten trainingen op Dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur gaan wel
door.

Het Zomerrooster ziet er als volgt uit:
Er is in de maand Juli iedere Woensdag de mogelijkheid om een balletje
te gooien of de conditie op pijl te houden. In Augustus wordt er op
Woensdag en Vrijdag getraind. De tijden zijn van 20.00 uur tot 21.00 uur
op zowel Woensdag als Vrijdag.
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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).

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk

Van de (polo)voorzitter.

Vrijdag 12 Januari 21.30 uur, de voltallige Heren-Jeugd selectie is in het
clubhuis. Zullen zij zich nu echt gaan mengen onder de echte mannen van
Heren 1?
Vrijdag 12 Januari 21.45 uur, geen commentaar!
Vrijdag 19 Januari 21.30 uur, de voltallige Heren-Jeugd selectie is in het
clubhuis. Zullen zij zich nu echt gaan mengen onder de echte mannen van
Heren 1?
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Vrijdag 19 Januari 21.45 uur, de voltallige Heren-Jeugd selectie heeft
zich omgekleed en na een uitgebreide warming up zijn zij klaar voor de
confrontatie met Andre's stoere mannen. Ondanks het gemis van enkele
zwakke en zieken zijn er 7 mannen van Ed's keurkorps om hun kunnen en
kennen aan de voltallige selectie te laten zien.
Vrijdag 19 Januari 22.00 uur, een vluchtige blik in het bad doet mij veel
vreugd. Toch zo'n 20 waterpolo mannen trainen en dat is een lange tijd
geleden. Is het niet veel leuker als iedereen altijd komt trainen. Zouden de
Heren het voorbeeld van de Dames gaan volgen, waar er iedere vrijdag
zo'n 25 vrouwen aantreden en met succes (Dames 1 staat ondertussen
tweede).
Wanneer gaat het gebeuren dat er meer jeugd spelers zijn dan spelers van
de Heren selectie?
Een hoopvolle ontwikkeling, die de Jeugd en de Heren nu moeten
doorzetten. De Jeugd laat zien dat zij willen trainen, ook vrijdag en laat.
Het antwoord is nu aan de hele Heren selectie. Kom trainen het is weer
gezellig in het water. Kan hier net als bij de dames iets moois
ontwikkelen. 
Halverwege het seizoen bereikte
me een aantal afzeggingen. Via,
via en daarna via de
ledenadministratie heb ik
vernomen dat er spelers gestopt
zijn. Zonder dit door te geven
aan de werkgroep, die dus trouw
weer een boekje in de bus
hebben gedaan ondanks de kou.
Zonder dit door te geven aan de
aanvoerder die zich al af vroeg
waarom hij of zij niet meer op
de training verscheen.
Afmelden doe je bij de waterpolowerkgroep (Teun, Martijn, Marius,
Eric,...) en bij de ledenadministratie (Mevr. Rohling). Het is ook netjes
om het je teamgenoten te vertellen.
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Het spelen in een waterpolo-team betekent dat je met zijn alle je best doet
om voor je favoriete sport zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. Dit
even voor de gestopte spelers. Het is daarom onbegrijpelijk dat er spelers
zijn die halverwege het seizoen opzeggen en hun team in de steek laten.
Marielle Scholten en Bianca van Rheenen laten Dames 3 in de steek,
waardoor deze nu een probleem hebben met het aantal spelers.
Alex Claus laat Heren 2 in de steek. Geen tijd om te trainen, druk met
school.
Bedankt en denk nog eens aan die spelers die ook voor jouw kwamen
trainen en het voor jouw mogelijk maakte om te kunnen spelen.

Een bijzonder geval is Henk Verver. Henk is scheidsrechter voor DWT en
is daarnaast diegene die de ondankbare taak heeft om de scheidsrechters
in te moeten delen voor alle kring en districts wedstrijden in Noord-
Holland. Nu deze Henk loopt al heel lang een beetje mank. Strompelend
fluit hij zijn wedstrijden met het grootste plezier. Deze Henk, al jaren lid
van DWT, heeft besloten om te stoppen met spelen. Het gaat niet meer en
hij moet binnenkort worden geopereerd. Henk het beste!!!

Ook deze maand weer de gebruikelijke rubriek:
Positief deze maand:

Heren-Jeugd op de Heren training.
1) De dames training op vrijdag die goed wordt bezocht.
2) Oude Veer - DWT adspiranten 7 - 6, met twee afgekeurde doelpunten

van Chris.
3) Na twee jaar vergaderen is de echte DWT vitrine bestelt en geleverd.

Deze promotie toren moet DWT vertegenwoordigen in de hal van het
zwembad.

4) Haarlems Dagblad van Donderdag 18 januari.
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Negatief deze maand:

1) Dat het de kunstzwemwerkgroep nog steeds niet is gelukt om data te
leveren waarop geen kunstzwemwedstrijden zijn, zodat wij met alle
DWT jeugd op kamp kunnen in juni.

2) Mijn menings verschil met Onne Stokman. Sorry Onne, maar wat jij
deed kon echt niet.

3) Afmeldingen van drie personen waar ik de namen maar niet meer van
wil noemen en ook niet wil horen.

Als criticus zijn er deze maand meer positieve gevallen dan negatieve.
Houd dit vol.

Eric Thoolen

Overpeinzingen van een trainer

Het is een zondag in Januari. Ik haast me naar de Planeet om training te
geven aan de dames-selectie. Ondanks dat ik zelf aan de late kant ben zijn
er pas drie (!) dames in het bad als ik daar binnen kom. Een kwartier later
(en dus een kwartier te laat) is dit aantal gestegen tot maar liefst zes. Tsja,
dat wordt dus weer niet trainen op de aanval met een midvoor of de
volledige man-meer met verdediging. 
Dus ik ga maar eens navraag doen bij de wel aanwezigen, om erachter te
komen waar alle niet aanwezigen uithangen, er had immers maar 1 dame
bij mij afgezegd.
De eeuwige vaste kern (Dana, Mieke, Sandra) weet mij te melden dat
sommigen moesten uitslapen (het is dan inmiddels tegen tweeën !)
anderen hebben huiswerk te doen (op zondagmiddag tussen half twee en
drie precies) en voor weer anderen is zondag hun rustdag
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(sport doe je immers niet voor je lol).
Uiteindelijk ga je dan toch maar wat zwemmen en plaatsen, want die
meiden zijn ook niet voor niks gekomen. Maar toch blijf je de rest van de
zondag een beetje een nutteloos gevoel houden. In je achterhoofd blijft
steeds diezelfde vraag terugkomen: waar doe ik dit voor ???
Want laten we eerlijk zijn, als trainer wordt er wel van je verwacht dat je
er elke training staat, daar heb je zelf geheel vrijwillig voor gekozen, want
dat leek je erg leuk.
En ik verwacht dan ook, zo naïef als ik kennelijk ben, dat dat bij de dames
ook zo werkt.
Zelf was ik de zaterdagnacht voor deze beruchte zondag ook om vier uur
thuis na een gezellig avondje stappen, waarbij de biertap niet werkeloos
was gebleven. En zelf studeer ik ook nog gewoon en ik heb dus ook
opdrachten en tentamens. En, sterker nog, ik heb ook wel eens geen zin
om op m'n vrije zondag naar de Planeet te fietsen.
Maarja, dan denk je weer aan die vaste kern, en die meiden wil je toch
ook niet laten vallen.
Kortom, dames, jullie hebben zelf voor deze teamsport gekozen! Wees
dan ook loyaal aan je team en aan de trainers. Dus zet je wekker zondags
om half één, eet een boterham en ga naar de Planeet. Er is geen beter
recept tegen een kater dan een frisse duik en een stevige training. Zorg er
dan gelijk voor dat je huiswerk voor maandag vrijdagmiddag al af is (ja
Sabine, het jouwe dus op zaterdagmiddag) of doe het desnoods zondag na
half vier! En voor diegenen die de zondag willen gebruiken als rustdag en
om leuke dingen te doen; als het goed is ben je op waterpolo gegaan
omdat je dat leuk vond (en vindt) en het is bewezen dat je doormiddel van
lichamelijke inspanning het beste geestelijk ontspant!

Tot zondag dus,
Marjolijn.
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Het bestuur van DWT nodigt U uit voor de

ALGEMENE

LEDENVERGADERING

op donderdag 21 maart 1996

aanvang : 20.00 uur.

Wilt u ook meepraten over uw vereniging?
Kom en laat van U horen.



De Waterdroppels 15

Meerkamp.

Deze meerkampwedstrijden
zwemmen wij met de volgende
verenigingen:
ZPCH uit Hoofddorp
KZC uit Beverwijk
HPC uit Heemstede

De wedstrijd werd gehouden in eigen bad, dus veel publiek en hopelijk
veel goede tijden, Er waren drie kinderen die vandaag hun allereerste
wedstrijd hadden. Renee Bosse, laurence Smit en Suzanne v.d. Velde.
Zij hebben erg goed gezwommen voor de eerste keer. Frank de Jong
haalde een eerste plaats op de 100m schoolslag in een mooie tijd.
Danielle zwom op de 200m vlinder onder de 3 min en haalde een derde
plaats. De gebroeders Veen haalden op dezelfde afstand een eerste en
derde plaats.
Op de 100m rugslag heren was een mooie strijd te zien tussen Dennis en
Casper, Dennis verloor op een tiende na en werd derde. casper werd
tweede.
Colin vond het erg leuk om even te laten zien dat hij nog hard kan
zwemmen en won de 200m school met 11 sec. voorsprong, Jennifer
haalde haar allereerste eerste plaats op de 400m vrij. Bij de jongens
haalde Eric de eerste plaats, Martin de tweede en Dennis de derde, Zij
zwommen alle drie een PR. Op de 100m vrij zwom Marianne naar de
eerste plaats en Danielle naar de tweede. Bij de heren vond Casper het
genoeg geweest en besloot aan het begin van het nieuwe jaar maar meteen
onder de minuut te zwemmen, gefeliciteerd, Colin werd eerste en Michiel
tweede. De herenestafette werd gemakkelijk gewonnen.
Hier volgen alle uitslagen:
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1)100m schoolslag meisjes/jongens

onder 11 jaar:

Renee Bosse 2,03,2

Laurence Smit 2,13,7

Diana Niehot 2,10.5

valerie Bas 2,09,8 PR

Sabrina Dessens 1.51.5 PR

Frank de Jong 1.45,4 1

2)200m vlinderslag dames

Danielle Kaptijn 2.59.7 PR 3

3)200m vlinderslag heren

Michiel Veen 2.36.7 PR 1

Eric Veen 2.58.1 PR 3

4)100m rugslag dames

Willemijn van Leeuwen 1.23.6

Yvette Roozen 1.20.6 2

5)100m rugslag heren

Ferry de Ruyter 1.34.1 PR

Dennis van Weel 1.11.6 PR 3

Casper Teeuwen 1.11.5 2

Martin Niehot 1.23.9 PR 2

6)100m wisselslag dames

Fleur van Dusseldorp 1.37.0 PR

Bianca Dessens 1.26.7 PR

7)100m wisselslag heren

Paul de Jong 1.22.9 3

Ramon Overveld 1.11.7 PR 2

8)50m vlinderslag meisjes/jongens onder

11 jaar

Viki Boviatsis 0.56.0 PR

9)200m schoolslag dames

Gwenda van der Veen 3.25.0 PR

Marianne de Jong  3.11.6

10)200m schoolslag heren

Martijn de Jong  2.51.3 PR 3

Colin Liem 2.32.3 PR 1

11)400m vrije slag dames

Jennifer Bas  5.32.6 1

Eveline van Leeuwen 6.18.6 PR

Yvette Roozen 5.36.5 PR 3

Bianca Dessens 5.44,7

Corine Kalbfleisch 7.00.4

12)400m vrije slag heren

Dennis van Weel  5.13.8 PR 3

Martin Niehot 5.09.4 PR 2

Eric Veen 4.56.7 PR 1

13)100m rugslag meisjes/jongens onder

11 jaar

Suzanne v,d, Velde 2.12.1

Renee Bosse  2.12,0

Valerie Bas  2.13.5 PR

Sabrine Dessens  2.01.5 PR

Leon Boviatsis 1.46.6 PR

Viki Boviatsis 1.48,7 PR

Diana Niehot  1.54.1 PR

Frank de Jong 1.44.0 PR 2/3

15)100m vlinderslag dames

Willemijn van Leeuwen 1,32,6
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17)100m vrije slag dames

Fleur van Dusseldorp 1.31.8

Eveline van Leeuwen 1.22.2

Gwenda van der Veen 1.21.0

Corine Kalbfleisch 1.26.7

Marianne de Jong 1,07,8 1

Danielle Kaptijn 1.11.0 2

Jennifer Bas  1,14,3

18)100m vrije slag heren

Michiel van Dusseldorp 1.44.6

Ferry de Ruyter  1.21.7 PR

Chris Visser  1,09,7 PR

Paul de Jong  1.07.2

Martijn de Jong  1.03.6

Michiel Veen  0,56,8 PR 2

Ramon Overveld 1.02,5

Casper Teeuwen 0.58,9 PR 3

Colin Liem 0,55,3 1

19)4x50m wisselslag estafette dames

DWT 2.28,3

20)4x50m wisselslag estafette heren

DWT1 2,08,0 1

DWT2 2.22.1

Yvette Roozen

Jarigen van de maand . . . . . . . FEBRUARI

Deze maand jarig:

Michel Veen 04-02-'78
Viki Boviatsis 06-02-'87
Leon Boviatsis 13-02-'85
Frank de Jong 26-02-'85

Gefeliciteerd ! ! ! ! ! ! ! !
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Dames 1 neemt revanche.

DWT-1 dames speelt in klad D1 (12 ploegen) van kring Noordholland.
De ploeg staat op de derde plaats met weinig doelpunten tegen, gemiddeld
vier per wedstrijd; maar ook niet veel doelpunten vóór, gem. 5,5 per
wedstrijd.
Op plaats 1 en 2 staan resp. De Ham 3 en Alliance 4. Het dames-eerste
van de beide verenigingen speelt in de hoofdklasse van de KNZB In de
Zaanstreek wordt goed waterpolo gespeeld; in Haarlem nog niet.

Vorige week zaterdag 9 december '95 leed onze dameswaterpoloploeg een
gevoelige nederlaag tegen Noordkop 1 uit Den Helder, die op de zesde
plaats staan. Dat verlies zit de dames van DWT niet lekker. Dat blijkt nu,
zaterdag 16 december '95, als ze tegen de koploper De Ham 3 moeten
spelen. In het eerste deel van de wedstrijd komen de DWT-sters achter te
staan, maar meer dan een doelpunt verschil wordt het niet. De twee
ploegen zijn aan elkaar gewaagd. In het derde part lijkt het alsof de dames
"de geest" krijgen; minder balverlies, na balveroveren zwemt de hele
ploeg snel naar voren, ze kijken veel beter naar elkaar, kortom: het loopt.
Het resultaat is er, ze komen gelijk en einde derde part.
In de pauze krijgen de Wormerveersters op hun ziel van de coach. Ze
moeten winnen want ze behoren kampioen te worden. Helaas, onze dames
zijn niet te stuiten. Door het benutten van enkele missers van hun
tegenstandsters komen ze voor en dat houden ze vast. Eindstand 4 - 3.

Na zo'n wedstrijd van de dames krijg je vanzelf de gedachte: waarom
wordt dames 1 niet gewoon kampioen? En speelt volgend jaar een klasse
hoger en niet meer in de kring. Van de kant af gezien moet het kunnen.
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Een min-puntje is misschien een tekort aan goede wisselspeelsters en/of
reserves uit het tweede dames. Deze wedstrijd is in ieder geval een goede
afsluiting van het eerste deel van de kompetitie. Met belangstelling kijken
we naar het tweede deel.

G. Luttikhuizen.

DWT-polo in Den Helder. 

Zaterdag 9 december '95.

De avond staat in het teken van een soort tweekamp tussen de
poloploegen van Noordkop en DWT. Vier zeventallen van beide
verenigingen komen tegen elkaar uit. De DWT-volgorde: heren 5, heren
3, dames 1 en heren 4. Buiten is het mistig en onder het vriespunt, -3C,
maar de weg is goed berijdbaar. Tijdens de lange rit langs het
Noordhollandskanaal merken we dat dit water bijna overal dicht ligt. Een
goed teken voor schaatsliefhebbers. Enkele ijsbanen langs de weg zijn
open.
We zijn ruim op tijd in Den Helder om de voor ons spelende dames-1
ploeg 2,5 part te zien spelen. Als we binnenkomen staan de dames voor
met 2-3. Ze zijn met maat 7 speelsters, waardoor het in het laatste part
moeilijk zal worden. Tot en met de helft van het derde part blijft de stand
hetzelfde. Onze dames zijn niet in staat de voorsprong te vergroten. Tegen
het einde van dit part gaat de vermoeidheid meespelen. Een DWT-ster
gaat te zwaar verdedigen. De scheidsrechter vindt dat ook; gevolg er uit
met een P-tje. Even later een tegendoelpunt. In het vierde part herhaalt
zich dit nog tweemaal met evenzovele tegendoelpunten. Bovendien na 3
P-tjes mag je niet meer terug in het water, waardoor nog een
tegendoelpunt. De eindstand is 7-4. Coach André is niet tevreden.
Uiteraard niet; een gelijkspel had er op z'n minst in gezeten.



De Waterdroppels20

Vervolgens de wedstrijd Noordkop 3  -  DWT-4.
Twee heren-5 spelers, Stefan Woolthuis en Jeroen van Emmerik staan ons
terzijde in de strijd tegen de Noordkoppen. Beide ploegen zijn in het
begin zeer actief en het duurt vrij lang voordat er een doelpunt valt. Leon
is de maker. Daarna vergroten we regelmatig de voorsprong. We worden
hierbij geholpen door de coach van Noordkop. Deze denkt zijn spelers te
kunnen aansporen door o.a. bij een DWT-doelpunt de speler, die het had
kunnen voorkomen luidkeels op z'n fout te wijzen. Een beetje te. Toch
zijn  de spelers van Noordkop in staat bijna elk partje een doelpunt te
maken. Wij echter twee. Lex scoort de laatste. Eindstand  3-7.

Daar we (heren 4) de wedstrijd van heren 5 en heren 3 niet hebben gezien,
kunnen we er eigenlijk ook niets over mededelen. Echter: voor heren 5 is
de wedstrijd van vanavond erg belangrijk. DWT 5 en Noordkop 2 staan
bovenaan in klas H3A van de kring en beide hebben tot nu toe alles
gewonnen. Bij het bekijken van de ranglijst vallen twee verschillen met
Noordkop op: a. het vijfde heeft tweemaal zoveel doelpunten doorgelaten
b het vijfde maakt veel minder doelpunten (2/3) Een konklusie is dus te
trekken, hoewel ........ De uitslag staat bij het polonieuws van Martijn
Heemskerk.

Voor wie ook wel eens naar het zwembad "De schots" in Den Helder wil
(eerste maal links)Het heeft twee eigenaardigheden: 1. Het gangenstelsel
naar de kleedkamers, restaurant en zwemkuip is lang en verwarrend; een
soort doolhof. 2 Voor het zwembad staat een zoevend gevaarte dat bestaat
uit een lange (25 m.) dikke (1 m.) mast, waarop een  dynamo met een
tweebladige propeller voor licht en warmte in het bad.

G. Luttikhuizen.
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Ingekopt door.....

Hebt U dat nou ook wel eens dat U langs de slootkant wat heen en weer
staat te mijmeren en U zich opeens afvraagt waar al die rust gebleven is ?
Omgeven door jankende kinderen die al voor de dertigste keer gevallen
zijn, rokende Sjonnies die proberen te ijshockeyen en waarvan je hoopt
dat ze spontaan door het ijs zullen zakken, snelheidsmaniakken op noren
die hier schreeuwend doorheen proberen te razen, vraag ik me af wanneer
het weer zomer wordt... Geen koude handen meer, geen bevroren haren en
rare mutsen meer om dit tegen te gaan en vooral geen gebel meer met de
Friese Elfstedencommissie zodra Evert van Benthem de eerste ijsvogel
gespot heeft.
En dat brengt me op het punt waar ik het eigenlijk over wil hebben. Ik ben
er een voorstander van dat de Elfstedentocht gewoon gezwommen moet
worden in plaats van geschaatst. Je kunt dan gewoon de Elfstedentocht in
hartje zomer houden, lekker warm water
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en geen gezeur of het ijs wel dik genoeg is.
Ik zie het al helemaal voor me: de start in Leeuwarden, allemaal mensen
in zwembroek of badpak staan klaar met hun schaatsen in handen in een
grote varkensstal.
Opeens wordt het hek open gedaan en stormen ze allemaal zo snel
mogelijk naar buiten. Het eerste stuk tot Hindeloopen gaat lekker maar
dan moet er geklund worden want dat hoort er nu eenmaal bij. Dus snel
de schaatsen onderbinden en klunen met die hap. Dan komt er nog een
heel stuk met tegenwind maar gelukkig zijn de meesten al bij Dokkum en
hoeven ze allen nog maar terug naar Leeuwarden.
Maar wat gebeurt daar nu: er is iemand ontsnapt uit de kopgroep! Wie is
dat, even kijken, o het is Evert van Benthem O nee die moest thuis de
koeien melken, wie dan wel HET IS PATRICK KLUIVERT!! nee die
haalde het niet op tijd want hij had zijn driewieler in de prak gereden o ik
zie het al het is ZATTEKE ZATTELZOT die nu al een voorsprong van
een minuut op de kopgroep heeft En hij is nog maar honderd meter van de
finishlijn verwijderd. Er moeten nu wel hele rare dingen gebeuren, dames
en heren, wil hij nog verliezen!!
MAAR WAT GEBEURT DAAR is hij gestruikeld over een vogelpoepje
NEE, O NEE!! Ik zie het al, er heeft hem een puit  in de ogen gepist, daar1

kunt ge blind van raken. EN PUITEPIS IS GIFTIG, DAAR KUNT GE
BLIND VAN RAKEN DAT HET WREED IS !!
Wat een ellende, dames en heren, Zatteke Zattelkont is in de ogen gepist
door een puit en gaat nu niet meer winnen... Wat een vreselijke tragedie.

Nou, dit was het weer voor vandaag. Snaveltjes dicht en oogjes toe anders
pist er ook een puit in uw ogen. En denk eraan: Zwemmen, daar puit je
van op !!

IJsbrand IJscovogel

  puit = kikker1
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Het leszwemmen

In het vorige clubbladnummer heb ik U verteld, welke zwemdiploma's er
gehaald kunnen worden. Maar dan zal je eerst moeten leren zwemmen en
dus ga ik U iets vertellen hoe dat in zijn werk gaat, zonder op technische
details in te gaan . Bij het eerste lesuur is het bad verdeeld in 4 vakken,
waarvan 3 vakken in het ondiepe en vak 4 in het diepe bad. De
doelstellingen in de verschillende vakken zijn: Vak 1: Watergewennin

g, het watervrij
maken van de
kinderen.
Hieronder wordt
verstaan; het
spelen met en in
het water, het
drijven op rug
en borst,
ademhalingsvor
men.

Vak 2: Het aanleren van schoolbeenslag en enkelvoudige rugslag. het
durfvermogen in het water vergroten cq aansporen, zodanig dat
er geen watervrees meer aanwezig is,

Vak 3: Het aanleren van de schoolslagcombinatie en verbeteren van de
enkelvoudlge rugslag.

vak 4: De kinderen te trainen en op te leiden tot het niveau, waarop ze
af kunnen zwemmen voor het diploma A
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Toelichting:
Vak 1: Hierin zit een geleidelijke opbouw van spelen naar drijven

wanneer kinderen (maar ook volwassenen) ontspannen kunnen
drijven op rug en buik, kan vanuit die houding iedere
zwembeweging worden aangeleerd. Dit gebeurt zonder
drijfmiddelen.

Vak 2: Dit is in tweeën verdeeld, want de kinderen kunnen toch nog
niet zwemmen en hebben aan de halve breedte van het bad
genoeg ruimte om schoolslagbenen en rugslag te oefenen. Hier
kan ook al iets schoolslagcombinatie (armen + benen) worden
aangeleerd.

VaK 3: Met "vallen en opstaan" leren de kinderen geleidelijk de totale
breedte van het bad zwemmend af te leggen. Wanneer dit lukt
zijn ze klaar voor het diepe!

Vak 4: Het diepe kent weer 2 delen. eerst; moeten de kinderen  wennen
aan het diepe en de afstand (conditie) door verbeteren van
schoolslag en rugslag en aanleren van watertrappen. Daarna
volgt de overgang naar de andere kant van het diepe en opleiden
voor diploma A.

Omdat kinderen gua bouw, aanleg en karakter allemaal verschillend
zijn, zullen ook de resultaten verschillend zijn en kan het
met uw kind wel eens langer duren dan U had verwacht of gehoopt.
Het is voor het kader b.v. belangrijk te weten of Uw kind
bepaalde, moeilijk waarneembare afwijkingen (motoriek, epilepsie)
heeft. Wij kunnen daar dan rekening mee houden.
Bij al deze oefenvormen is het zeer belangrijk dat kinderen het
leuk vinden en er plezier aan beleven, b.v. door afwisseling
en speelse vormen, Uw kind dwingen tot betere prestaties heeft
geen enkele zin, en heeft zelfs een averechtse uitwerking,
Er zal tijdens al deze oefenstof ook al een begin worden gemaakt
met oefenvormen die later tot borst en rugcrawl kunnen leiden.
Tot slot, U zult begrijpen dat we altijd hulp kunnen gebruiken.
Soms is dat de oudere jeugd van DWT, maar ook creatieve vaders
en/of moeders zijn welkom.

Theo van Giezen



De Waterdroppels 25

Presteren onder druk.

Eindelijk weer eens goed nieuws... of moet ik schrijven goed Niels. Het is
met het beste team van DWT nog nooit zo goed gegaan als dit seizoen.
Een reden voor al dit afgedwongen succes is ver te zoeken. Hiervoor moet
je minstens naar België en soms zelfs naar Yugo. Het is en blijft een feit
dat sinds we een vaste supporter hebben, we de ene overwinning na de
andere behalen. Graag zou ik dit team van geweldenaren aan u
voorstellen:

Op goal liggen twee keepers te weten Ton en Marco  bijgenaamd “pak jij
‘m of ik”.
Onze keiharde maar faire verdediging bestaat uit “flying” Peter, “killing”
Jeroen, “rolling” Remon en “pistolen” Paultje.
Het middenveld wordt gedomineerd door “red hot” Remco en “magere”
Martijn.
De zeer gewilde midvoorplaats wordt door “laughing” Luuk en “rambo”
Ramon bezet.
En last but not least is er nog de hangende spits “super” Stefan, die vooral
op de helft van de tegenstander te vinden is wanneer we niet in balbezit
zijn.
(de oplettende lezer mist nu nog onze snorkelende Steven maar sinds hij
met Werner samenwoont is niks meer van hem vernomen)

Over onze wedstrijden kunnen we kort zijn :  EEN ABSOLUTE MUST
VOOR ELKE POLOLIEFHEBBER!
Mede dankzij onze vrij gemakkelijke overwinningen kunnen we de
nieuwste tactieken en technieken uitproberen, hetgeen nuttig is voor de
rest van de vereniging. Wij (de basis Heren 5 spelers) zijn er daarom ook
trots op dat er vanuit diverse hogere teams spelers bij ons op hoogte stage
komen.
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Bovendien staat de jeugd al te trappelen om bij ons in het team te komen.
Het is zelfs al zo erg dat de jeugd geen risico meer neemt en alle
trainingen van Heren 1 en 2 boycot. Zo bang zijn deze jonge goden dat ze
verkeerde dingen aanleren die ze dan later weer met veel moeite moeten
afleren. Nee, de jeugd van tegenwoordig deugt weer en spenderen hun
hele krantenwijk aan bier en flippo*s: Klasse jongens!

Graag nodigen wij u uit om zaterdag 3 februari aanwezig te zijn bij een
volgend spektakel, waarbij we ervoor zullen zorgen dat de vonken er weer
afvliegen. (hetgeen best wel moeilijk is (kijk maar naar Ajax)).

Een basisspeler.

Op veler verzoek heb ik de oude doos weer opengebroken en een spreuk
van de weuk opgezocht:

AL IS DE JEUGD NOG ZO SNEL,
IN DE SELECTIE KOMEN ZE WEL,
MAAR WILLEN ZIJ DAAR GOED PRESTEREN,
DAN ZULLEN ZE VAN HEREN 5 MOETEN LEREN,
DAT HEREN 5 SPELERS VAN HOGER KWAMEN,
EN MET MINDER GEEN GENOEGEN NAMEN,
WIL DE JEUGD OOIT BIJ HEREN 5 HOREN,
DAN ZULLEN ZE IN HEREN 1 MOETEN SCOREN.
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UITNODIGING

Dinsdag 20 februari om 18.45 uur is er weer de alom bekende

BARMEDEWERKERSAVOND

Deze avond is bedoeld voor iedereen die wel eens achter de
bar staat.

Onder het genot van een hapje en een
drankje wil de clubhuiswerkgroep graag
met je van gedachten wisselen over de

bardienst en het clubhuis.

Ook willen we op deze avond de werking van de nieuwe
kassa uitleggen, zodat vanaf deze datum iedereen met de

kassa kan omgaan.

De clubhuiswerkgroep stelt je komst
zeer op prijs en noteert graag

je naam op de gastenlijst.

Graag tot ziens.
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Ontwerp de  nieuwe DWT-vlag!

DWT heeft de meest historische vlag van heel Haarlem en omstreken, dat
staat buiten kijf. De DWT-vlag
is een bijzondere herinnering aan een bijzondere tijd, helaas niet deze tijd.
Aangezien de vlag een ereplaats heeft verdiend in de rij originele DWT
relikwieën, is het tijd voor vernieuwing. Een nieuwe tijd een nieuwe vlag.
De vraag die nu bij u opkomt is waarschijnlijk: “Leuk, maar wie gaat hem
maken?” Het antwoord is simpel: Ik ga hem maken. Mijn vraag is nu: Hoe
moet hij eruit zien? Het zal een ieder duidelijk zijn dat de kleuren rood,
geel en blauw onvermijdelijk zijn, maar daarnaast is alles mogelijk. 
Laat uw creativiteit de vrije loop en ontwerp de nieuwe DWT vlag!

Kleur/Knip/Plak het ontwerp naar eigen inzicht op A4 formaat.
Zorg dat het ontwerp voor 10 maart in de copybus zit, zodat op de
algemene ledenvergadering de mooiste kan worden uitgekozen. 
Vergeet niet op de achterkant uw naam te vermelden.

Maaike Woolthuis.



De Waterdroppels 29

Van de voorzitter van de
Clubhuiswerkgroep

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, 20 februari hebben wij weer
onze jaarlijkse barmedewerkersavond. Voor wie is deze avond bedoeld?
Op de eerste plaats willen wij, de Clubhuiswerkgroep iedereen die 
afgelopen jaar weer een bardienst heeft gedraaid, hartelijk bedanken met
een hapje en een drankje. Want zonder al deze vrijwilligers zou er maar
weinig te drinken zijn in het clubhuis. Bovendien willen we iedereen die
komend jaar een bardienst gaat draaien (of wil gaan draaien), de fijne
kneepjes van het vak bijbrengen.

Hoe werkt de nieuwe kassa?
Hoe sluit ik af?
Van wie krijg ik de sleutel?
Wat moet ik schoonmaken?

Op al deze vragen krijgt u antwoord, maar
ook staan wij deze avond extra open voor
opmerkingen en suggesties van uw kant.

Indien u nog geen uitnodiging heeft
gekregen van Stefan Woolthuis of Bart
Wever, vraag er gerust naar, zodat we deze
avond ook op u kunnen rekenen.
Wij zien u dus graag op dinsdag 20
februari om 18.45 uur in het clubhuis.

Namens de clubhuiswerkgroep,
Stefan Woolthuis.
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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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HET EINDE

Wij schrijven 23 december 1995 (U weet wel, het jaar dat ons alweer
voorbij is gegaan). 9.00 uur. Piep - piep, piep - pie, boem alweer een
wekker stuk. Derde wekker en derde raam die er in twee dagen aan zijn
gegaan. Ik denk ' shit ', olé weer een nieuwe dag. Ik snel eten en ja hoor,
om 9.30u. staat het A-team busje al voor de deur. Ik en mijn compagnon
gaan op stap om voor al die DWT-ers (zelfs ook wedstrijdzwemmers) een
geweldige avond voor te bereiden. Wij wilden dus een groot busje halen
maar het busje deed het niet. Dus wij balen. Enfin, the A-team weet
overal raad op, dus nu ook. Wij naar de groothandels en alles in een veel
te kleine wagen, voor al die bende wel, gepropt. Wij rijden en bij ons
eigen vertrouwde schuilpand aangekomen, U raadt het al: de uitlaat
gebogen. Maar niet getreurd want we moeten door. Nadat mijn
compagnon onze eigen Murdock op had gehaald konden we aan de slag.
Alleen werd onze rust verstoord door zekere wezens, genaamd
kunstzwemmers. Toch heeft het wel niets dat waterballet.

16.00u. Ik sta patat te bakken, ja ja dat kan ik ook nog en ze zeiden dat het
nog lekker was ook!! Ikzelf durfde het niet te proeven ( geintje, het was
zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalig ) maar een biertje is toch beter vooral als het
gratis is.

17.00u. De receptie begint. Olé. Het begin van een geslaagde avond. (Ik
wist toen nog niet dat ik pas twaalf uur later met de taxi naar huis zou
gaan.) Nadat iedereen lekker gezwommen had en genoten van de muziek
bij de kunstzwemdemonstratie, begon het eten. Eerst nog even luisteren
naar Guus en toen: aanvalluh. Het buffet zag er goed uit en alles was goed
geregeld.

21.30u. Feest. Olé (lijkt wel een stopwoordje van mij). Het was weer een
fantastisch feest met veel sjonnen. Wat ik mij afvraag: zit zo'n
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rare muts nou eigenlijk lekker en waarom drinken jullie alleen cola zodat
bijna onze voorraad frisdrank op was. Dus sjonnies: meld het mij (ik ben
elke avond tot 1.00u. in het clubhuis). In ieder geval dronken de echte
mensen wel bier, passoa enz. zodat we voor de iets jongere (tot 12 jaar)
wel wat fris over hadden. Bij deze nog mijn dank aan Blue Vision die het
feest toch weer een sprankelend tintje gaf.
Weet U wat ik nog wel mis: DWT is een (h)echte familie: waarom staan
we dan na elk feest maar met vier of vijven op te ruimen? En waarom
vind ik altijd rubbers op het toilet???? Mijn standpunt is nog steeds: vrij
veilig, OK, maar ruim die dingen wel even op en laat ze niet op het toilet
liggen (toch wel een vreemde plaats hoor om HET op het toilet te doen).
Enfin: 3.00u. We gaan proberen op te ruimen, en dat is heel goed gelukt.
Met wat baco-tjes kom je de tijd wel door. Al is het clubhuis achteraf toch
niet zo netjes als we hadden gedacht en had onze eigen Murdock iets
teveel bier op zodat onze kerstboom het maar met bierviltjes moest doen
i.p.v. kerstballen. Al dan niet was het een lange maar geslaagde dag. 

5.00u. Piep - piep, piep - pie - taxi !! Yes, yes, we kunnen naar huis.
Eindelijk. ( Zo'n taxi is eigenlijk ook duur, bij elke meter die je rijdt moet
je weer f 0,20 betalen. Veel hè, compagnon.

28 december 12.00u. zelfde plaats komen wij, ik en mijn andere
compagnon tot de conclusie dat het clubhuis toch niet zo netjes was. Dus
aan de slag. Na ± 4 uur, dus om 16.00u. zijn we klaar en ziet het er weer
blinkend en stralend uit.

Thanks for one of the best parties we ever had.

My partner B.A., my other partner Face, Murdock and me,
Hannibal.

THE END ?
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Mannen en Mietjes

Vrijdagavond vijf januari een uurtje of half negen in het clubhuis. De
Heren-Jeugd spelers zijn vol goede moed, alle brommers zijn uitgedeukt,
de potjes Klerasiel zijn tot de bodem leeggevingerd, het
weekend is begonnen, de eerstvolgende wedstrijd is nog ver: wie doet ze
wat ?
Plots betreedt een zekere heer Zandvliet het clublokaal; reden voor de
Jeugdspelers om zich terug te trekken achter de schuifpui. Hier kunnen ze
immers een videoband van Jiskefet bekijken onder het genot van lolly's en
kleintjes pils.
De vraag : " Gaan jullie zo trainen ? " wordt door allemaal met een
volmondig ' ja ! ' beantwoord. Terwijl rond een uur of half tien de
Mannen zich omkleden, kruipen de Mietjes achter de T.V. vandaan, om
zich vervolgens achter de bar te plaatsen. Kwart voor tien: nog steeds
geen Jeugdmietje te bekennen,
noch in het water noch in de
kleedkamer en om tien uur, kwart
over tien, half elf ??
Niemand.
Niet één van die zwakkelingen
terwijl het toch duidelijk genoeg in
het clubblad van vorige maand
stond ( blz. 28 / 29 ). Ook de
polocommissie - die er overigens
weer in geslaagd is een prachtig
poloboekje te verzorgen - heeft
erop gewezen dat ( ik citeer ) : "
Heren-Jeugdleden vanaf nu VER-
PLICHT zijn de training op
de vrijdagavond bij de
Heren-selektie te volgen.
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Zij mogen dus niet meer vroeg op de vrijdagavond trainen ".  Ergens bij
half twaalven komen de Mannen uit de kleedkamer. Ze slaan de
halfbewusteloze Mietjes weg achter de bar - die best hadden kunnen
trainen als ze er toch nog zaten - en de Mietjes spoeden zich op weg naar
het Spaarne.
"Het Spaarne?" denkt U nu, " Hoezo dat ? " . Dat zal ik U haarfijn
uitleggen. Zowel in het zwembad als in deze rivier bevindt zich water.
Mietjes hebben hier een hekel aan, maar waar ze een nog grotere hekel
aan hebben is ouders die vragen of ze 'lekker getraind' hebben bij de
Heren. Ouders zijn graag trots op hun nageslacht, het is leuk om tegen de
buren te zeggen: " Kijk eens, ons Mietje traint bij de Herenselectie " . En
om te laten lijken dat ze echt getraind hebben halen ze hun handdoek,
zwembroek en cap door het Spaarnewater:" Kijk pa, ik heb getraind! ".
Ik kan U uit betrouwbare bron laten weten dat sommige moeders verbaasd
opkijken als ze in de tas van zoonlief behalve een zwemspullen ook wier,
dode eenden en drugsspuiten aantreffen.  Nog een staaltje van
Mietjesmentaliteit. Ik vraag aan een willekeurig Mietje: „ Zo word je
toch nooit beter? ".

„ We-willen-ook-helemaal-niet-beter-worden ".
Dan sta je toch even met je bek vol tanden en kromme tenen de ballen uit
je broek te schamen. Dat is dan een teamgenoot, daar ben je aanvoerder
van.
Als Kluivert dat tegen Van Gaal zegt vertrekt deze gelijk naar FC
Tuitjenhorn ofzo. Het feit dat ze niet willen trainen (zelfs op zondag niet
meer, zondag 7 januari: twee Jeugdspelers) betekent dat André gelijk
heeft en dat ze zich daarom op hun pik getrapt voelen.   

Genoeg gezeik over dit uitgekauwde onderwerp, ik hoop dat tegen de tijd
dat dit toch weer iets te lange, vervelend moralistische stukje verschijnt
de Jeugdige Heren hun leven gebeterd hebben en dat ik volgende maand
een positief wedstrijdverslag kan plaatsen.

Gegroet,
Thijs 
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Klaverjassen.

Op 28 november en 9 januari werd er
weer geklaverjasd. De op die
data behaalde punten aantallen
staan hieronder, de volgende avonden
zijn op 6 februari, 5 maart,
2 april, 16 april en 28 mei.

Punten 4  avond:e

1 Henny Hooischuur 6185

2 Nico Hooischuur 5617

3 Hans Korzelius 5184

4 Corrie Bergman 4953

5 Mevr. Samson 4980

6 Marius Bakker 4807

7 Mary van Houwelingen 4792

8 Nel Nijemanting 4753

9 Jan Nijemanting 4631

10 Miriam Samson 4574

11 Peter Samson 4509

12 Marco van Houwelingen 4451

13 Bas Blom 4448

14 Carla Korzelius 4026

15 Cees Bergman 3977

16 Jan van Houwelingen 3940

17 Ko Zwaneveld 3790

18 Jonette Blom 3785

19 Ineke Rohling 3063

Punten 5  avond:e

1 Jan van Houwelingen 5383

2 Leida Scholten 5296

3 Miriam Samson 5179

4 Joop van Osch 5052

5 Mevr. Samson 4872

6 Nico Hooischuur 4825

7 Mary van Houwelingen 4809

8 Jonette Blom 4734

9 Henny Hooischuur 4713

10 Irene van Osch 4640

11 Nel Nijemanting 4573

12 Cees Bergman 4554

13 Marius Bakker 4512

14 Ko Zwaneveld 4239

15 Corrie Bergman 4212

16 Jan Nijemanting 4200

17 Karin Nijemanting 4144

18 Wim Roozen 4097

19 Bas Blom 4059

20 Ineke Rohling 3894

21 Peter Samson 3783
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Totaalstand:

1 Marius Bakker 25017

2 Henny Hooischuur 24440

3 Nel Nijemanting 24315

4 Jan Nijemanting 24020

5 Nico Hooischuur 23762

6 Ko Zwaneveld 22209

7 Bas Blom 21753

8 Jonette Blom 21663

9 Cees Bergman 21416

10 Corrie Bergman 21210

11 Ineke Rohling 19506

12 Leida Scholten 20483 na 4x

13 Hans Korzelius 20092

14 Mary van Houwelingen 19123

15 Miriam Samson 19131

16 Jan van Houwelingen 18692

17 Wim Roozen 18654

18 Peter Samson 18281

19 Carla Korzelius 16194

20 Mevr. Samson 14546 na 3x

21 Joop van Osch 13930

22 Irene van Osch 12521

23 Marco van Houwelingen 8900 na 2x

24 Karin Nijemanting 8579

Jan Nijemanting.

Masters

Kampioenschappen Masters te Sittard.
1 december 1995

100m rugslag 1.35.69 Corrine Kalbfleisch

Erkend Nederlands Masters record dames:

200m rugslag 3.15.41 Corrine Kalbfleisch

Corrine Kalbfleisch.
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Mededeling voor leszwemmers

Op 16 en 17 februari wordt weer geselecteerd wie er op 8 en
9 maart mag afzwemmen.
Dus nog even je best doen en mischien heb je binnenkort dan
eindelijk je eerste (of mischien wel je zoveelste)
zwemdiploma.

Carola Wigman.

Van de redactie.

Zoals iedereen onderhand wel gemerkt zal hebben is „De Waterdroppels”,
na mijn noodkreet om copy, een stuk voller (lees dikker) geworden. Alle
eer daarvoor komt natuurlijk toe aan de schrijvers en typers die elke
maand een stukje of verhaal inleveren want niet alles wat in het clubblad
staat is door mij verzonnen. Er zijn tegenwoordig een aantal trouwe
schrijvers die zelfs elke maand hun bijdrage leveren.



De Waterdroppels38

Nu kreeg ik laatst een telefoontje, van een trouwe lezer, die zich afvroeg
waarom hij alleen, de verhelderende bijdrage van Theo van Giezen
daargelaten, verhalen en standen voor, door en over de sportsector
(=waterpolo; kunstzwemmen; wedstrijdzwemmen en clubhuiscommisie)
terug vond in het clubblad.
En daar heeft hij natuurlijk gelijk in.
Dus hierbij een oproep aan alle leszwemmende kinderen en /of de ouders
daarvan om ook eens een stukje te schrijven of een tekening te maken
over je belevenissen bij DWT.

Michael.

Heren2

YES. Voor het eerst sinds vijf jaar hebben wij gewonnen in de badkuip
van de Meerkoeten. Ja u hoort het goed, jaar na jaar gingen wij in
abcoude tekeer tegen slecht of niet fluitende scheidsrechters en verloren
wij de handbalwedstrijd (je mag volgens mij pas van waterpolo spreken
als er meer dan 1000 liter water rond je voeten spoelt en in abcoude wordt
je zwembroek pas nat als je gaat douchen, gelukkig is het bad niet zo
groot want anders werd je veel te moe van al dat geloop).
Wij wonnen deze keer echter en wel met de klaterende stand 10 tegen 14,
en dit ondanks (of dankzij, dat weten we nog niet want de discussie
daarover is nog in volle gang) de eigen doelpunten van Marco en Andre.

Heren2
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Puzzel

Omstreeks 1955 speelde in het eerste van DWT een zekere Mart
Molenaar. Vaak lag hij midvoor en scoorde dus menig doelpunt.
Aan deze speler moest ik onwillekeurig denken bij het in elkaar zetten
van een volgende puzzel voor DWT leden. Bij Mart Molenaar is aan zijn
naam duidelijk te zien wat voor soort beroep een verre voorvader had.
Er zijn veel achternamen die dit hebben, denk maar eens aan: Bakker,
Smid, Paardekoper, Boendermaker, Metselaar enz.
Ook zijn er namen waar dit niet duidelijk te zien is, het beroep zit erin
„verborgen”. De letters moet je door elkaar schudden en opnieuw naast
elkaar leggen. Soms moet de voornaam er ook bij betrokken worden.
En dat is het geval bij

MART  ZWIEREN

Welk beroep zit in deze naam verborgen?

Oplossing van de rebus van januari :
In het hokje staan vier letters : JFLE.
De middelste twee, F en L, zijn doorkruist; die moeten dus weg of anders
gezegd : FL - uit.
Je krijgt dan : FL - uit - J  E, ofwel FLUITJE

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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