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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

Een dubbeldik clubblad als leesvoer deze
maand, voor een ieder die het wel er wee van
DWT ter harte gaat. Voor de 65e keer in haar
bestaan nodigt de vereniging haar leden uit tot
het bijwonen van de algemene
ledenvergadering, waarop een groot gedeelte van de inhoud van dit
clubblad op geënt is. Het bestuur en de diverse werkgroepen geven
opening van taken betreffende hun activiteiten van het afgelopen jaar en
het huishoudboekje wordt de vergadering voorgelegd, die daar
ongetwijfeld kritisch naar zal kijken.

Jaarvergaderingen zijn saaie bijeenkomsten, waar slechts de 'die hards'
acte de presence geven. Ik daag u hierbij uit om het tegendeel te
bewijzen door in grote getale op donderdag 21 maart om 20.00 uur te
verschijnen!!

Mocht het ogenschijnlijk lijken dat DWT rustig voortkabbelt in de
sportieve wateren van het Haarlemse sportwalhalla, mag gezien de
activiteiten duidelijk zijn dat er aardig aan de weg getimmerd wordt om
haar bestaansrecht kracht bij te zetten. Voor een vereniging die de
(sportieve) lol hoger acht dan het leve ren van (sportieve) prestaties (dit
naar de mening van de door mij teer gewaardeerde polo-voorzitter), ben
ik de mening toegedaan dat er wel degelijk naar het maximaliseren van
de sportieve prestaties gewerkt wordt. Op een waarlijk professionele
wijze is de trainer van de zwemploeg (gesteund door de werkgroep) zijn
pupillen aan het klaar stoken om dit jaar promotie mo gelijk te maken.
Uiteindelijk heeft zijn onophoudelijk geroep naar meer trainingswater
geresulteerd in het starten van trainingen in de vroege ochtenduren Ook
de kunstzwemploeg timmert aan de weg en is keihard doende om een
aanspreken
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de positie in de regionale kunstzwemwereld te bemachtigen en gezien
hun serieuze aanpak ben ik ervan overtuigd dat ze in de toekomst
landelijk ook van zich willen laten spreken.

Toch is de opmerking van Eric Thoolen begrijpelijk en niet helemaal
ongegrond Het sociale karakter is de vereniging op het lijf geschreven.
Plezier in de sportbeoefening wordt als een groot goed ervaren. Ik ben
echter van mening dat plezier en presteren goed samen kan gaan. Het
lijkt me dat het leveren van (sportieve) prestaties een positieve invloed
heeft op hot welbevinden van de sporter en op de (sportieve) binding
van her team waar deze deel van uit maak De resultaten bij het
waterpolo (mogelijk als gevolg van een lage trainingsinzet), geven
inderdaad voeding aan de opmerking van Eric over de cultuur van
DWT. Het leveren van sportprestaties is een vorm van ontspanning,
maar daarom zeker niet vrijblijvend te noemen. Als de polo getrouwen
de boodschap van dit verhaal tot de hunne maken, ligt or ook voor hot
polo een prachtige toekomst te wachten. Er zijn polo-teams die het
bewijs hiervan nu reeds leveren.

Je sportieve kunnen meten doe je door de degens te kruisen met
vertegenwoordigers van andere zwemverenigingen. Winst en verlies op
het sportieve vlak word bepaald door het eindresultaat in de onderlinge
wedstrijden. Als een vereniging door omstandigheden in haar
voortbestaan bedreigt wordt, ; er naar mijn mening slechts sprake van
een verlies voor de (regionale) sport wereld, Het eens zo roemruchte
HOC uit Heemstede wordt in haar voortbestaan dreigt. Het is te hopen
dat de gemeente Heemstede het algemeen belang van een
zwemvereniging binnen haar grenzen inziet en HOC de steun geeft die
het nodig heeft om te kunnen blijven bestaan.
Het voortbestaan van DWT is vooralsnog gegarandeerd. U kunt zich
dus met een gerust hart verkiesbaar stellen als kandidaat voor een
bestuursfunctie. Tot ziens op de jaarvergadering.

Met sportieve groeten
Guus Niehot



De Waterdroppels4

UITNODIGING

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 65e algemene
ledenvergadering op donderdag 21 maart 1996. Aanvang 20.00 uur in
ons clubhuis in bet Boerhaavebad te schalkwijk.
Namens het bestuur van DWT
Rene van Weel, secretaris

Agenda
1. Opening door de voorzitter de heer Niehot
2. Notulen van de 64e algemene ledenvergadering dd. 16 maart

1995
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Besprdking jaarverslagen
 a. secretaris
 b. technisch overleg
 c. polowerkgroep
 d. zwemwerkgroep
 e. jrez-werkgroep
 f. kunstzwemwerkgroep
 g. clubhuiswerkgroep
5. Financieel verslag en verslag van de kascommissie
6. Benoeming kascommissie
7. Uitreiking Sendenbeker
PAUZE
8. Verkiezing bestuursleden

aftredend: Maaike Woolthuis Stam
9. Begroting 1996
10. Afscheid bestuur -en werkgroepleden en benoeming
1l. Rondvraag (van te voren schriftelijk ingedient bij de

secretaris)
12. Sluiting
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De ledenstand:

leden per 1-1-'95 421
nieuwe leden '95 + 228
opzeggingen '95 ! 195
leden per 1-1-'96 454

Jaarverslag secretaris

Het bestuur is in totaal 8-maal voor een bestuursvergadering
bijeengekomen. Er was een permanente bestuursvertegenwoordiging
aanwezig bij de vergaderingen van de BHZ en het Technisch Overleg.
Tevens onderhield het bestuur nauw contact met het management van
het Boerhaavebad en met derden.

Vanaf maart 1995 was het bestuur als volgt samengesteld:

Jaar van aftreden:
Guus Niehot  Voorzitter  1996
???????????  Penningmeester ????*
Rene van Weel Secretaris  1998
Maaike Woolthuis Stam Voorzitter T.O. 1996
Greet Vink vice  Voorzitter  1998
Ebelien Brander  Representatie (PR) 1998
Stefan Woolthuis  Bestuurslid  1998**

* Henk Scholte staat bij de KVK nog wel vermeldt als
penningmeester van het (stichtings)bestuur. Hij heeft echter niet
deelgenomen aan bestuursvergaderingen en draagt
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derhalve geen verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid.
Henk heeft nadrukkelijk te kennen gegeven het bestuur (lees zijn
opvolger) tijdelijk te willen ondersteunen.

** Om persoonlijke redenen wenste Stefan de mogelijkheid open te
houden om na een jaar zijn bestuursfunctie neer te leggen.

In maart is er dus weer gestart met een onvoltallig bestuur. Met name
het ontberen van een penningmeester is als een gemis ervaren.
Verwoede pogingen om deze functie opgevuld te krijgen, mochten
helaas niet tot het gewenste resultaat leiden,

Het bestuur heeft haar aandacht in het bijzonder gericht aan de volgende
onderwerpen:
- Stroomlijnen van het T.O. Het T.O. is de schakel tussen de

werkgroepen en het bestuur. Een gestroomlijnde informatie
overdracht en het mede invulling, uitvoering geven aan het
voorgenomen (bestuurs)beleid, is een belangrijke taakstelling van
het T.O. Een vergadercyclus van Ix per maand in de volgorde
werkgroepen, T.O. -en bestuursvergadering, gekoppeld aan een voor
het T.O. vaste agenda onderdelen (onder meer een onderwerp
ingebracht door het bestuur) meet de beoogde stroomlijning vorm
gaan geven.

- PR-beleid; Met een PR-functionaris binnen haar gelederen wil het
bestuur serieus werk gaan maken aan de presentatie van DWT en
wat deze als zwemvereniging zoal te bieden heeft. Speerpunt van dat
beleid is: naar buiten toe, 'ledenwerving' en naar binnen toe het
maximaliseren van de mogelijkheden tot uitvoering van het (wensen)
pakket. Een kwalitatief goed produkt meet aspirant leden over de
streep trekken en zij die reeds lid zijn het gevoel gever de juiste
keuze te hebben gemaakt. Ledenwerving heeft vooralsnog prioriteit
en een plan daartoe is in ontwikkeling.
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- Contact SSH (Boerhaavebad) - (bestuur) DWT; Twee jaar geleden is
een begin gemaakt met het verbeteren/intensiveren van de contacten
met het management van het Boerhaavebad. Het doel hierbij is om
wederzijdse wensen/mogelijkheden in een vroeg stadium af te
stemmen en het bewaken van een juist/ordentelijk verloop van de
gemaakte afspraken, Een prettige bijkomstigheid is dat dit leidt tot
goede verstandhoudingen.

- Aansprakelijkheid; Het bestuur heeft met meer dan gewone
belangstelling de ontwikkelingen gevolgd aangaande de
aansprakelijkheid van sportverenigingen bij ongevalssituaties van
leden tijdens de sportuitoefening. Jurisprudentie in deze heeft
duidelijk gemaakt dat daarbij zeer hoge schadevergoedingen af
gedwongen kunnen worden. Het bestuur is doende om te komen tot
een verantwoorde dekking (premie aanpassing).

- Tarifering; Tijdens de 64e algemene ledenvergadering heeft het
bestuur met redenen omkleed, de vergadering het voornemen
voorgelegd om in 1996 de tarieven re verhogen. In haar vergadering
d.d. 29-08-1995 heeft het bestuur dit voornemen bekrachtigd. De
verhogingen zijn:
* contributie f 55.-- per jaar (was f 52.50)
* toegangsprijs zwembad f 3.50 per keer (was f 3.25)
* all-in-tarief f 80.-- per kwartaal (was f 75.--)

Andere taken waar bet bestuur direct bij betrokken was, zijn:
- Sterrenplan; Gezien de scepsis over de haalbaarheid tot uitvoering

van de oorspronkelijke vorm van het Sterrenplan, is na overleg met
het T.O. besloten om daar niet toe over te gaan. Een alternatieve
vorm gebaseerd op het 'ik zwem' of 'ik polo' concept is in
voorbereiding

- Tribune De Planeet-2 De BHZ heeft een plan in voorbereiding voor
het bouwen van een tribune in De Planeet-2. Het bestuur
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van DWT heeft de BHZ te kennen gegeven niet deel te nemen aan
een partnerschap intake de financiering van deze tribune.

- DWT--vitrine- Het Boerhaavebad ging akkoord met het plaatsen van
een vitrine van DWT in de hal van bet zwembad. Het ontwerp van
Co Zwaneveld keurde men helaas echter af (deze staat nu in de hal
van het clubhuis). Door 50% van de kosten
voor deaanschaf van een door haar goedgekeurde vitrine te betalen
heeft het Boerhaavebadmanagement het staaltje van
clubliefde/huisvlijt willen waarderen.

- DWT-65 jaar; Het jaar werd afgesloten met een feest ter ere van
DWT-65 jaar Dit feest vond plaats in en rond het zwembad en het
clubhuis op zaterdag 23 december. Onder bet motto 'voor elk wat
wils' kon op een enkel minpuntje na van een geslaagd feest
gesproken worden.  De sportieve nabeschouwing wil ik gaarne
overlaten aan de secretarissen van c diverse werkgroepen. Graag wil
ik van de gelegenheid gebruik maken om een ieder die zich op
enigerlei wijze heeft ingezet voor de organisatie van
DWT-activiteiten op welk terrein dan ook, nadrukkelijk hiervoor te
bedanken. Zonder hen kun je het namelijk wel vergeten!

N.B.
De notulen van de 64e algemene ledenvergadering zijn zoekgeraakt.
Ondanks intensief speurwerk zijn en blijven deze notulen zoek. Ik vraag
de vergadering om begrip te tonen voor deze situatie en biedt deze
hierbij namens het bestuur mijn verontschuldiging aan voor deze
(ongewenste) situatie.

René van Weel
Secretaris



De Waterdroppels 9

Jaarverslag Waterpolo

Nieuwjaar, een nieuwe start. Allereerst de mutaties van vorig jaar in
onze werkgroep. Sabine is toegetreden tot de werkgroep en zal haar
kunnen aan de polocommissie laten zien. Ton van Gemert trouwde met
Irene en heeft zijn werkzaamheden als penningmeester neergelegd. Wij
bedanken hem voor zijn jarenlange inzet. Marjolijn neemt nu zijn taken
waar. Ook Robin heeft te kennen gegeven zijn aandacht ergens anders
op te gaan richten. Ook hij wordt bedankt voor zijn inzet.

Verder werd Ulco benoemd tot hoofdbeheer van het foto-archief. Alle
foto's die maar iets met waterpolo te maken hebben zullen daarin
worden opgenomen. Onlangs zijn er van bijna alle teams foto's gemaakt
die een plaats zullen krijgen in de vitrine in de hal. Ook is er een folder
ontworpen met o.a. waterpolo bij DWT. 
De beide poloroosterboekjes die door de polocommissie vervaardigd
zijn dit jaar, waren op enkele kleine fouten na van goede kwaliteit.
 
De polocommissie heeft dit jaar weer veel geregeld, zodat zij zich
enigszins overregeld voelt. Na het waarschijnlijk laatste
Paaspolotoernooi in het Zaanse op 16 en 17 april werden er op 6 mei
onderlinge wedstrijden georganiseerd, dit ter afsluiting van het seizoen.
Onbetwist hoogtepunt van deze avond was de wedstrijd van de Pupillen
DWT tegen Heren 1 DWT, die eindigde in een 5 - 1 overwinning voor
het jong talent. Pupil Tim had dan ook alle reden om tegen zijn
anderhalve meter langere tegenstander Ton te zeggen: "Wat ben jij
slecht!".
Ook speelden de ouders van de talentvolle jonge dames tegen hun
ouders, die het in deze wedstrijd zwaar te verduren kregen van hun
kroost.
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Begin juni vond DWT's Internationale Pinkstertoernooi weer plaats. De
organisatie hiervan is niet zo gesmeerd verlopen als in 1994, toch is het
toernooi als geheel vrijwel probleemloos verlopen. Het was jammer dat
we het badwater alleen op zondag tot onze beschikking hadden zodat
het feest als het ware er los van kwam te staan.

Op 30 juni, 1 en 2 juli vond voor de tweede maal het DWT-weekend
plaats. Een wederom geslaagd weekend met meer deelnemers dan het
vorige jaar. Het vond net als in 1994 plaats in de Heemskerkse duinen.
In groepen werd er naar Camping Geversduin gefietst, waar het sociale
'wij-gevoel' nieuw leven ingeblazen werd. Het kamp was compleet met
barbecue en dropping. Groot en klein, van acht tot ruim twintig jaar,
nam deel. De weergoden waren ons gunstig gezind. 

Een hete zomer volgde, waardoor velen naar het verfrissende water van
de Houtvaart gelokt werden. Op woensdag en vrijdagavond was er hier
gelegenheid tot trainen. De trainingen die hier gegeven werden zaten
goed en gevarieerd in elkaar waardoor de opkomst tot het laatst toe
groot bleef. Rond de twintigste augustus namen de binnentrainingen
weer een aanvang. De competitie startte zoals gebruikelijk medio
september, dit gebeurde niet voordat vijf DWT-ers één van de vele
wegen naar Gandersheim ingeslagen waren. Zij wisten hier van de
twaalf teams de vijfde plaats te behalen. Gezien het geringe animo voor
dit toernooi is het te overwegen aan een andere opzet te denken. 

In de herfstvakantie werd voor de Aspiranten, Heren Jeugd en Dames
voor de tweede keer de DWT-dropping georganiseerd. De doelstelling,
het scheppen van teamgeest, is hierbij zeker gehaald. Het blijft echter
moeilijk de goede weg te vinden.
De Aspiranten vierden op de eerste december Sinterklaas, tot groot
genoegen van Teun en Eric die in een mum van tijd tot over hun enkels
in een mengsel van aarde, acrylverf en heel veel krantensnippers
stonden.
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Ook werd in december een aanloop gemaakt naar de W-official cursus
die in januari 1996 begonnen is. Dit vanwege het geringe aantal mensen
dat een W-officalbevoegdheid heeft.
Dames 1 is op zeer behoorlijke wijze vernieuwd door aanvulling met
jong talent. Onder leiding van André Zandvliet en Marjolijn
Verbruggen zal nog menige wedstrijd gewonnen worden. Het aantal
leden is toegenomen; vooral het Adspirantenteam is welhaast explosief
gegroeid, van vijf naar ruim vijftien spelers. Teun en Eric doen
voldoende hun best deze aanstormende sterspelers de fijne kneepjes van
het waterpolo bij te brengen. De Aspiranten trainen in ieder geval hard
en enthousiast, ook hier is dus sprake van een duidelijk stijgende lijn.  
Dames 3 is in de loop van het seizoen aangevuld met nieuwe speelsters,
dit heeft al zijn vruchten afgeworpen.

In contrast hiermee staan de Herenselectie en de Heren Jeugdspelers.
De Jeugd -die het Heren 1 van morgen zal moeten zijn- heeft problemen
met trainingsbezoek, ondanks dat de trainers Marco Hendriks en Eddy
Roosen hun uiterste best doen. De Herenselectie kampt eveneens met
dit probleem. de prestaties van deze teams zijn niet om over naar huis te
schrijven. Een nieuw beleid zal moeten volgen, alhoewel de regel: "Wie
traint, die speelt" door trainers en coaches aardig wordt opgevolgd. De
nadruk zal moeten liggen op verjonging. Het is te betreuren dat de
trainingscursus van André een zachte dood is gestorven.

Resultaten seizoen 1994 / 1995

H1      eindigde als  7e van de 12
H2     eindigde als  2e van de 10
H3        eindigde als  7e van de 11
H4        eindigde als  6e van de 11
H5        eindigde als  5e van de 11
Heren Jeugd eindigde als  8e van de 12
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Aspiranten eindigde als  1e van de  5
D1         eindigde als  8e van de 11
D2         werd kampioen !!!!!!
D3         eindigde als 10e van de 12

De nieuwe spelregels zoals die vermeld staan op blz.11 van het clubblad
van oktober '95 werden na enkele gewenningsverschijnselen aan het
begin van het seizoen goed door alle teams overgenomen. De promotie
van Dames 2 sloot een mooi poloseizoen af. 

Voor het jaar 96 zijn nog een heleboel nieuwe, talentvolle Aspiranten
nodig zodat we een Aspiranten-team onder de 16 en 14 kunnen
inschrijven. Ook willen we in het nieuwe jaar een pupillen-team
formeren.
Het Heren 1 in het nieuwe jaar waarschijnlijk een heel andere aanblik
gaan krijgen. Het zal gevuld gaan worden met enthousiaste en
trainingswelwillenden.
Het DWT kamp 3e editie moet voor heel DWT zijn, dus iedereen tussen
de 6 en 20 jaar moet mee. 

Op naar het jaarverslag 1996 !

Jaarverslag Kunstzwemmen.

In februari zijn we met 3 deelneemsters naar de
NationaleJeugdkampioenschappen Kunstzwemmen geweest. Helaas
brak Annette 2 dagen voor de kampioenschappen haar arm en kon dus
nietmee doen. Femke en Dana hebben toen samen de eer van DWT
hooggehouden.Begin van het jaar kwam Marcel Zwart het
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trainersteam watondersteunen op de zaterdag, omdat er op die dag
steeds ergweinig trainers waren. Later kwam hij er ook op de
dinsdagavond bij. Ook Nancy de Vries, die vroeger zelf gezwommen
hadkwam op de dinsdagavond helpen met training geven. Han
Dijkmankon helaas op de zaterdag nog maar 1 keer per 14 dagen
komen.Op 25 maart hebben wij een oudermiddag gehad die redelijk
goedbezocht was. Wij hebben toen onze nieuwe vervoerskostenregeling
aan de ouders voorgelegd.Door de verwikkelingen in het jaar 1994
hadden we nog maar 1persoon over die als jurylid bij wedstrijden kon
fungeren.Gelukkig waren er 5 ouders bereid de jury 9 cursus te
volgen,zodat we nu 6 juryleden binnen onze afdeling hebben.Vlak voor
de zomervakantie hadden we onze laatste wedstrijd inde
verenigingscompetitie. Die wedstrijd ging heel goed. Allegroepen
hadden een medaille gehaald. We hebben het jaar 94/95afgesloten met
een 3e plaats.
Vanaf september kregen we er een uur zwemwater per maand
bij,namelijk 1 keer per 4 weken in de Planeet op vrijdagavond van19.30
tot 20.45 uur, waar we steeds dankbaar gebruik vangemaakt
hebben.Begin september hebben we met alle kunstzwemsters een
barbecuegehouden.Op 14 september hebben we afscheid genomen van
Jellie Bleeker.Het penningmeesterschap is toen overgenomen door Arda
Hendriks. Half september zijn Marcel Zwart, Ellen Vollenga en
FranciscaKnape begonnen met hun trainerscursusOp 23 december
hebben we tijdens het 65 jarig bestaan onzeNieuwjaarsshow laten zien.
We hebben het jaar afgesloten met een oliebollen-fuif op 30december,
We hebben toen met alle zwemsters, train(st)ers enwerkgroepleden
gezellig met elkaar (oliebollen) gegeten.

Het trainersteam bestond uit: Nicole en Han Dijkman, KittyUngureanu,
Francisca Knape, Ellen Vollenga, Marcel Zwart enNancy de Vries.De
werkgroep bestond uit : Francisca Knape - voorzitster;Ellen Vollenga -
vice-voorz. en vervoer; Paula
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Lommersesecretariaat; Arda Hendriks - penningmeester;
HannyLoerakker - materiaal en Bianca Philippo naraens de meisjes.

Namens de werkgroep Kunstzwemmen
Francisca Knape - van der Pot

Jaarverslag wedstrijdzwemmen

Schreven we vorig jaar nog over de trainerswisseling binnen de
wedstrijdploeg, nu is het of het nog nooit anders is geweest.
Over het algemeen is het jaar voor de zwemploeg goed verlopen, al
hebben we het doel: promoveren naar de landelijke competitie in 1995
helaas nog niet kunnen bereiken.
Dit vanwege de (te) smalle basis, met name wat de meisjes/dames
betreft.
De zwemploeg is de laatste maanden behoorlijk gegroeid; vooral de
groep van 8 tot 11 jaar is sterk uitgebreid. Dit geeft goede hoop voor de
toekomst. Gelukkig hebben wij dit jaar op alle trainingsmiddagen de
hulp van Ok van Batenburg, die de jongste groep tevens begeleidt naar
de Speedo-wedstrijden.

De sportieve resultaten zijn nog steeds erg goed. Colin Liem presteert
goed op de N.K. Tijdens kringkampioenschappen zijn we niet meer
soms, maar praktisch altijd aanwezig, waarbij de medaille-oogst dan
aanzienlijk is.

Ook tijdens de afgelopen zomervakantie is de training voortgezet. Drie
maal per week met steeds een goede opkomst. 

In het huidige seizoen 1995-1996 staan we na 4 van de 6 wedstrijden
nog op een "promotieplaats". Het zal er om spannen, van districts-
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naar landelijke competetie promoveren de eerste 10 van de totaal 125
ploegen in het land. Wij staan op dit moment op die enge 10e plaats!
Tot slot nog de werkgroep: 
In de samenstelling is een kleine verandering gekomen. 
Bryan Liem heeft der werkgroep verlaten wegens zijn drukke
werkzaamheden, maar hij assisteert de trainer nog wel regelmatig bij
wedstrijden. Marja Snoeks is notuliste, Yvonne van Weel nodigt o.a.
juryleden uit, Cock van Schoor is penningmeester, Wim Roozen nog
steeds voorzitter  en Anneke Veen  secretaresse. De werkgroep is wel
van plan om serieus naar wat "verse" krachten op zoek te gaan en hoopt
met name onder de ouders van jonge kinderen een paar
enthousiastelingen te vinden die mettertijd een aantal taken willen
overnemen.

Haarlem, februari 1996
Anneke Veen, secr.

Jaarverslag JREZ.

Tien keer hebben we dit jaar vergaderd met Marcel, Bert, Siep,
Pascalle, Miranda, Adrie en Carola. Tot onze spijt hebben we in
november afscheid moeten nemen van Adrie, die zich 17 jaar voor de
JREZ heeft ingezet. Adrie bedankt voor je inzet. Dit jaar hebben we
Pascalle Hoenderdos en Miranda de Ridder verwelkomt in de JREZ.

Het diploma zwemmen.
Ook dit jaar hebben we drie keer afgezwommen, in maart, juni/juli en in
november. Er waren in totaal 209 kinderen en 6 volwassenen (van uur
U). Ook dit jaar zijn ze allemaal geslaagd.
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De 215 diploma's die zijn uitgereikt zijn alsvolgd verdeeld:
72 maal voor het A-diploma
54 maal voor het B-diploma
40 maal voor het basisdiploma
17 maal voor zwemvaardigheid 1
22 maal voor zwemvaardigheid 2
10 maal voor zwemvaardigheid 3
We willen iedereen bedanken voor het uitzoeken en het afnemen van de
diploma's.

De baden.
In de Planeet en het Boerhaavebad kunnen we wat meer mensen
gebruiken om les te geven. Aan dit probleem gaat de JREZ in 1996
werken. Verder zijn er geen problemen. In de Planeet is wel een
wachtlijst voor het eerste badje. Ook is er dit jaar weer een zwemleider
A cursus van start gegaan.

Evenementen.
Dit jaar is de JREZ niet erg aktief geweest met het organiseren van
evenementen. Zaterdag 16 september hadden we een kndermiddag, naar
Avifauna, helaas was de opkomst niet erg hoog, in totaal gingen er 17
kinderen mee.
Op vrijdag 1 december kwam Sinterklaas voor de vierde keer naar het
Boerhaave bad. Dit jaar had Sinterklaas vijf zwarte pieten meegenomen.
Het was dit jaar iets drukker dan vorig jaar.
De JREZ zal voor het komende jaar meer evenementen organiseren.

Het jaar 1995 zit er weer op. We willen iedereen, die heeft geholpen,
vrindelijk bedanken.

Namens de JREZ,
Carola
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Jaarverslag clubhuiswerkgroep

Afgelopen jaar is er een aardige uitbreiding geweest van de
clubhuiswerkgroep, ik zou ze graag even voorstellen: Fokkelina
Wiersma, Rob Goedkoop, Bart Wever en zeer recentelijk Sandra
Roosen. De gemiddelde leeftijd van de werkgroep daalde hierdoor met
een halve eeuw. Het is altijd fijn te weten, dat er nog jeugd is die zich
enthousiast en belangeloos inzet voor de club. Speciale dank gaat uit
naar Mw. Woolthuis die afgelopen jaar de vergaderingen genotuleerd
heeft. Natuurlijk wil ik ook de rest van de werkgroepleden danken voor
hun inzet. 

De barbezetting blijft toch nog altijd een probleem, hoewel we dit jaar
toch weer een aantal nieuwe mensen achter de bar kregen. De groep
blijft nog altijd te klein , zodat er vaak dezelfde achter de bar staan.
Gelukkig  zit er wel een stijgende lijn in.

De laatste barmedewerkersavond werd goed bezocht en er zijn met alle
barmedewerkers goede afspraken gemaakt om een en ander beter te
laten verlopen. Aangezien het met de omzet wel goed zit, maar de winst
een beetje  achter blijft, hebben we met z*n allen naar oplossingen
gezocht. Iedereen heeft meegedacht en samen gaan we er in het nieuwe
jaar tegenaan. Ik hoop in het volgend verslag met zeer positieve cijfers
te komen.

Het clubhuis wordt nog altijd zeer veel gebruikt, zoveel zelfs dat er
regelmatig overboekingen zijn. Van kunstzwemtraining tot  aspiranten
middag, er vindt van alles plaats. Wij zijn hier heel blij mee.

Is alles dan positief  dit jaar ? Nee, gelukkig niet, zou ik bijna willen
zeggen, maar soms wordt het clubhuis ontzettend vies achter gelaten.
Binnen technisch overleg zijn hierover afspraken gemaakt,
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waaronder een meldings plicht zodat we sneller kunnen reageren. Het
blijft echter altijd beter als we er met z*n allen voor zorgen dat het
clubhuis niet vervuild of vernield wordt. Een beetje sociale controle kan
geen kwaad en kan indien subtiel gebracht tot goede resultaten leiden.

Stefan Woolthuis, voorzitter clubhuiswerkgroep.

Jaarverslag Technisch Overleg

In het T.O. zijn dit jaar de volgende mensen aanwezig geweest: Namens
de zwemwerkgroep Anneke Veen en Wim Roozen, namens de polo
Ulco Kleinhout, Teun Weustink en Eddy Roosen, namens de
kunstzwemwerkgroep Francisca Knape en Ellen Vollenga, namens de
clubhuiswerkgroep Stefan Woolthuis en Bart Wever, namens de Rez,
Marcel Zwart en namens het Bestuur Guus Niehot en ondergetekende.
Ondanks de wisselende samenstelling is er op een prettige en
constructieve wijze samengewerkt.

Het technisch overleg heeft dit jaar veel gedaan aan effectief
vergaderen. De structuur van de eigen vergaderingen is veranderd,
opdat er  beter met de tijd zou worden omgesprongen. Bovendien is er
een vergaderkalender gekomen wat ervoor zorgt dat de vergaderingen
van werkgroepen, technisch overleg en bestuur beter op elkaar
aansluiten. Belangrijke beslissingen worden eerst in de werkgroep
behandeld, de week erna in het technisch overleg kortgesloten en de
week daarna voorgelegd aan het bestuur.  
Tevens is er een aanvang gemaakt met een goed wervingsplan, een
boekje over het elementair zwemmen en tevens is de folder aangepast.
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Namens het T.O. en het bestuur zijn Ebelien Brander,  afgevaardigde(n)
van een werkgroep  en ik  nog maandelijks bij het afzwemmen van het
Boerhaavebad aanwezig.  waar we de geslaagden een ballon, kleurplaat
en folder uitreiken en met een stand in de hal staan.  

Het meest concrete wat het T.O. dit jaar heeft bereikt, is iets waarvoor
de eer eigenlijk in zijn geheel naar de poloafdeling gaat, namelijk de
vitrinekast in de hal. Eric Thoolen heeft door zijn niet aflatende
enthousiasme het voor elkaar gekregen dat hij er nu eindelijk staat.
Voor de inrichting en aankleding moeten we speciaal Carola Wigman
bedanken!

Volgend jaar gaat er wel wat veranderen in het T.O., want zoals al reeds
in het clubblad was te lezen ,stop ik  na de ledenvergadering met het
voorzitterschap.  Een nieuwe voorzitter is helaas nog niet gevonden. Bij
deze wil ik graag alle leden van het T.O. , de werkgroepen en het
bestuur  bedanken voor de prettige samenwerking.

Mijn slotprestatie wordt, u heeft het in het vorige clubblad kunnen
lezen: een nieuwe DWT-vlag! Tijdens de algemene ledenvergadering
kiezen we gezamenlijk het ontwerp van de vlag. Als je dus nog een idee
hebt, werk het uit en neem het mee (of liever: stop het voor die tijd in de
copy-bus!).

namens het Technisch Overleg,
Maaike Woolthuis.
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Wedstrijdzwemmen

Competitie : 28 januari 1996 in Haarlem

Deelnemende verenigingen: -KZC Beverwijk
-De Aalscholver Almere
-DWT Haarlem

De dag begon met een treurende mededeling: Danielle was ziek. Dat
zou ons wel wat punten kosten op de vlinderafstanden en in de estafette,
Wie moest er nou voor haar invallen in de estafette: het antwoord stond
naast ons en ja hoor, Meta ging naar huis om haar zwemspullen te halen
en uiteindelijk mee te zwemmen. Er was weer iemand die zijn
allereerste wedstrijd zwom: Sam Wutschke.
Hier komen de uitslagen van de wedstrijd:

1. 4x50m vrijeslag estafette jongens 78 e.l.
DWT1: Michiel Veen 0.25.1 1.44.4 PR 1

Martijn de Jong
Casper Teeuwen,
Colin Liem

DWT2: Dennis van Weel 0.29.1 2.02.8 PR 3
Martin Niehot
Chris Visser
Eric Veen

2. 4xl00m vrijeslag estafette meisjes 80 e.l.
DWT1: Bianca Dessens 1.13.7 4.46.6      2

Willemijn van Leeuwen
Jennifer Bas
Marianne de Jong

DWT2: Yvette Roozen 1.10.3 5.21.6
Fleur van Dusseldorp
Gwenda van der Veen
Meta van der Veen
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2a 100m schoolslag meisjes/jongens 85 e.l.

Sam Wutschke 2.00.3

Laurence Smit 2.11.8 PR

Suzanne van de Velde 1.58.3

Diana Niehot 2.14.4

Valerie Bas 2.08,1 PR

Viki Boviatsis 1.58.5 PR

Renee Bosse 1.59.4 PR

Maurice Knape 1.57.4 PR

Marjolein tuyn 1.53.5 PR

Sabrina Dessens 1.51.2 PR 3m

Leon Boviatsis 1.50.7 PR

Nicolette Knape 1.44.7 PR 1m

Frank de Jong 1.44.7 PR 2j

3. 50m vrijeslag heren

Ferry de Ruyter 0.36.6 PR

Chris Visser 0.31.1 PR

Ramon Overveld 0.27.5 PR

Casper Teeuwen 0.26.7 PR

Martijn de Jong 0.27.9 PR

4. 100m vlinderslag dames

Bianca Dessens 1.30.3

Willemijn van Leeuwen 1.27,9

5. 200m wisselslag jongens 78 e.l.

Colin Liem 2.19.8 1

Michiel Veen 2.25.6 2

Martijn de Jong 2.35.3

6. 200m vrijeslag meisjes 78 e.l. 100m

Petra Snoeks 3.25.7 1.34.8

Jennifer Bas 2.39.4 1.15.3

Willemijn van Leeuwen 2.36.8 1.14.6

Marianne de Jong 2.33.5 1.13.8

7. 100m rugslag jongens 82/83

Ferry de Ruyter 1.35.3

Leon Knape 1.29.9 PR

Paul de Jong 1.23.7

Martin Niehot 1.22.6 PR

7a. 100m schoolslag meisjes 82/83

Annette Knape 1.44.7 PR

Eveline van Leeuwen 1.45.6 PR 3

7b. 100m schoolslag jongens 84

Michiel van Dusseldorp 1.54.1 PR 3

9. 100m schoolslag meisjes 82/83

Fleur van Dusseldorp 1.47.4 PR

Gwenda van der Veen 1.35.5 2

Bianca Dessens 1.43.7

10. 100m vlinderslag jongens 80 e.l.

Chris Visser 1.39.3

Eric Veen 1.21.4

Casper Teeuwen 1.14.5 PR 2

Denis van Weel 1.23.9 PR

11. 200m wisselslag meisjes 80 e.l.

Jennifer Bas 3.00.3 PR

Yvette Roozen 2.55.5

Marianne de Jong 2.54.2 3

12. 200m rugslag heren

Dennis van Weel 2.40.8 PR

Martijn de Jong 2.35.3 PR

Michiel Veen 2.28.1 PR

Colin Liem 2.20.7 PR 2

13. 100m vrijeslag dames

Willemijn van Leeuwen 1.13.0

13a. 100m vrijeslag jongens/meisjes 85 e.l.

Renee Bosse 2.08.6

Laurence Smit 1.49.4

Sam Wutschke 1.48.0

Valerie Bas 2.15.5 PR

Sabrina Dessens 2.07.0 PR

Suzanne van de Velde 2.11.6

Maurice Knape 1.52.1

Diana Niehot 1.44.1

Leon Boviatsis 1.31.7 PR
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Viki Boviatsis 1.42.3

Nicolette Knape 1.34.6 2m

Marjolein Tuyn 1.36.9

Frank de Jong 1.32.9

14. 200m vrijeslag jongens 78 e.l. 100m

Leon Knape 3.01.5 1.26.1 

Eric Veen 2.25.7 1.10.6

Paul de Jong 2.27.3 1.12.0

Michiel Veen 2.10.2 PR 2

Colin Liem 2.03.3 1

15. 200m schoolslag meisjes 78 e.l.

Petra Snoeks 1.45.5

Jennifer Bas 1.36.6

Yvette Roozen 1.30.4

16. 50m vrijeslag jongens 82/83

Ferry de Ruyter 0.37.9 PR

Leon Knape 0.37.8 PR

Martin Niehot 0.31.4

Paul de Jong 0.31.0 PR 3

16a. 100m vrijeslag meisjes 84

Annette Knape 1.24.3

Eveline van Leeuwen 1.20.3 2

16b. 100m vrijeslag jongens 84

Michiel van Dusseldorp 1.40.0 PR

18. 100m vrijeslag meisjes 82/83

Fleur van Dusseldorp 1.28.8

Gwenda van der Veen 1.19.7 2

Bianca Dessens 1.13.0 1

19 100m schoolslag jongens 80 e.l.

Eric Veen 1.30.9 PR

Martin Niehot 1.33.8

Dennis van Weel 1.25.2 PR

Casper Teeuwen 1.17.6 PR 1

Chris Visser 1.30.3

20. 50m vrijeslag meisjes 80 e.l.

Petua Snoeks 0.41.0

Gwenda van der Veen 0.35.6 PR

Fleur van Dusseldorp 0.39.7

Yvette Roozen 0.32.9 PR 3

20a. 4x100m vrijeslag estafette mixed84 e.l

DWT1: Annette Knape 1.20.0 5.46.9 3

Frank de Jong

Nicolette Knape

Eveline van Leeuwen

DWT2: Leon Boviatsis l.35.0 6.35.7

Diana Niehot

Michiel van Dusseldorp

Viki Boviatsis

21. 4x50m wisselslag estafette heren

DWT1: 0.33.6 2.01.9 PR 3

Casper Teeuwen

Colin Liem

Michiel Veen

Martijn de Jong

DWT2: 0.34.1 2.21.3 3

Dennis van Weel

Ramon Overveld

Eric Veen

Martin Niehot

22. 4x100m wisselslag meisjes 78 e.l.

DWT1: 1.19.9 5.29.6 3

Yvette Roozen

Marianne de Jong

Bianca Dessens

Willemijn van Leeuwen

DWT2:  l.43.4 6.32.7

Fleur van Dusseldorp

Jennifer Bas

Gwenda van der Veen

Meta van der Veen
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JARIGEN VAN DE MAAND...........MAART

Deze maand jarig:

Diana Niehot 01-03-'86
Petra Snoeks 15-03-'81
Martijn de Jong 31-03-'78

Yvette Roozen.

Kunstzwemmen.

Aangezien ik vorige maand een clubblad heb
overgeslagen (binnen twee dagen een stukje
over de Nieuwjaarsshow was wel een beetje erg snel) is er deze maand
extra veel te vertellen.

In het vorig jaar nog was er de kringploegenwedstrijd voor
junioren/senioren. In vier trainingen moest een groepsnummer van 5
minuten worden ingestudeerd. Het was het zelfde nummer van het jaar
ervoor, maar op een of andere manier was iedereen bijna alles weer
vergeten, en dan is 8 uur oefenen toch wel erg weinig. Het is echter
redelijk gelukt en 18 december was de wedstrijd. Eerst was de
techniekwedstrijd en op basis van de uitslag hiervan werd gekeken wie
het nummer mochten zwemmen en wie er reserve werden. Bianca ter
Horst mocht als enige junior meezwemmen met verder
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allemaal senioren. Ingrid bleef reserve en was daar heel gelukkig mee.
Het groepsnummer eindigde op de derde plaats. 

In november en december is er hard getraind om het nummer voor de
nieuwjaarsshow af te krijgen. Dit nummer duurde 10 minuten en alles
kunstzwemsters deden eraan mee. 23 december was de generale
repetitie tijdens het feest. Dit was ook de eerste keer dat ik het nummer
zelf meezwom. Olivia Newton-John en John Travolta  hadden echter
afgezegd. ‘s Middags was eerst de normale training vanaf 12:45,
tussendoor werd er patat gegeten in het clubhuis (ze waren echt lekker
hoor) en daarna was pas de demonstratie. Hierdoor zaten we ruim 5 uur
met 30 meiden in het zwembad en dan ben je blij als je tussendoor
ergens een rustig plekje kunt vinden (bij het personeel van het
zwembad). Maar ook dit was een mooie generale repetitie want met de
nieuwjaarsshow moesten we nog langer in het zwembad zitten. 
Een week later kregen we een oudejaarsmaaltijd in het clubhuis met
oliebollen en appelflappen en allerlei ander lekkere dingen. 

13 januari was de tweede nieuwjaarshow kunstzwemmen van de kring
Noord-Holland in zwembad de Wilgenhoek in Zuid-Oost Beemster. Het
zwembad was versierd met lakens achter het startpodium die door de
verenigingen waren gemaakt en met spotlights. Alle deelneemsters
zaten op aparte tribunes aan een kant van het bad, het publiek zat om de
rest van het bad en voor de besturen van de deelnemende verenigingen
en andere genodigden waren er speciale VIP-plaatsen (met ruimte om
de benen te strekken in plaats van zonder). Om 12 uur was de generale
repetitie met alle vereniging en  vervolgens een middag- en een
avondvoorstelling (beide uitverkocht, alleen bij de VIP-plaatsen waren
nog wat lege plekken). De kringploeg opende de voorstelling, waarna
alle verenigingen een nummer van 10 minuten brachten. Onze
zwemsters hebben beide voorstelling enthousiast meegekeken en
geklapt, wat zeker een complimentje verdiend. Het is niet niks om dat
2*2 uur vol te houden (het wordt er natuurlijk wel een stuk leuker van)
en dit was ook zeker niet bij alle andere verenigingen
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het geval. Aangezien wij vonden dat we een van de/het beste nummer
hadden geproduceerd konden we na meer dan 10 uur in het zwembad
met een voldaan gevoel naar huis.

Bianca Philippo en Bianca ter Horst mochten naar de voorronden voor
de Nationale Kampioenschappen. Bianca ter Horst mocht daarnaast ook 
naar Nederlandse Jeugd Kampioenschappen en vond 1 keer zwemmen
wel genoeg. Tijdens de voorronde van de NK zat zij in Heereveen met
Rintje Ritsma aan een tafeltje en moest Bianca Philippo 21 januari als
enigste deelneemster naar Diemen. Aan deze voorronde deden 162
deelneemsters mee die allemaal tegelijk in mochten zwemmen. Je kon
bijna met droge voeten naar de overkant lopen. Na het inzwemmen toen
iedereen het bad weer uit was stond het water meteen 20 cm lager.
Bianca zwom een goede wedstrijd met  56.531 punten maar om door te
mogen naar de NK moet je 62.500 punten halen. Slechts een zwemster
uit de kring  Noord-Holland (Ditte van de Zeeschuimers) haalde dit
punten aantal. Tussendoor was Bianca haar neusklem nog even kwijt en
die ze even later terug vond op haar neus (mocht ik eigenlijk niet
vertellen).

De Nederlandse Jeugd Kampioeschappen waren dit jaar in Alphen aan
de Rijn tussen allerlei soorten paddestoelen straten in (je zal maar in een
straat wonen die Champignon heet). Annette en Bianca ter Horst deden
mee respectievelijk onder 13 jaar en onder 17 jaar. Annette moest
vrijdagavond 9 februari beginnen met de techniekwedstrijd. Ze kwam in
totaal uit op een 42e plaats van de 140(!) deelneemsters en haalde met
het laatste figuur zelfs de 20  plaats. Om ca. 22:00 was de wedstrijde

afgelopen en zouden we nog even wachten op de uitslag die volgens het
boekje na ca. 20 minuten zou komen. Na drie kwartier wachten kwam
de mededeling dat het kopieerapparaat stuk was en dat de uitslag de
volgende dag zou worden uitgedeeld. De ploegleiding (ik dus) mocht
wel even de uitslag bekijken. Daarna zijn we snel naar huis gegaan. De
volgende ochtend moest Bianca zwemmen. Onder 17 jaar waren er
gelukkig minder deelneemsters. De eerste drie figuren gingen heel
goed, alleen bij het laatste figuur viel ze bijna om, maar toch niet
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helemaal. Uiteindelijk kwam Bianca met 55.896 op een  58e plaats van
de 87 deelneemsters. Als ze bij het laatste figuur nog was omgevallen
maar ongeveer dezelfde punten had gekregen was ze met ca 57 punten
ergens op de 40  plaats terecht gekomen. e

De rest van het weekend waren de finales soli, duetten en
groepsnummers in de verschillende leeftijdscategorieën, die we bijna
allemaal gezien hebben. Met de zeer duidelijke tekeningen van Bianca
erbij kunnen we een aantal nieuwe dingen proberen. Zowel op zaterdag
als op zondag  werd een opmars gehouden en gaf AZC, de
organiserende vereniging, een demonstratie, met meer dan 60
zwemsters. Helaas ging de demonstratie van de Nationale Ploeg niet
door. Het postvakje hebben we braaf het hele weekend geleegd. Voor
elke vereniging (er deden 41 verenigingen mee) was in de hal van het
zwembad van karton een postvakje aan de muur gemaakt. Iedere keer
als er een uitslag bekend was werd deze in het postvakje gedaan en kon
je deze ophalen.

Op Internet kwam ik het volgende stukje over kunstzwemsters tegen:

“Synchronized swimmers must have:
-the flexibility of a gymnast
-the co-ordination and agility of a diver
-the endurance of a middle distance swimmer
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-the grace of a dancer; and
-the strenght of a water-polo player

Dat moeten die “wezens” van kunstzwemmen dus allemaal leren.
Er is nu ook een pagina over kunstzwemmen in Nederland. Hierop staan
uitslagen, data van wedstrijden, leden van de Nationale ploeg, enz. De
uitslagen van de NJK stonden de volgende dag meteen op Internet. Ik
heb weer een paar plaatjes erbij gedaan. De ene is voor Bianca (kun je
alvast op gratie en elegantie oefenen Bianca, het is heus wel aan te
leren). Het andere plaatje is wel een beetje erg klein, maar jullie zijn dus
niet  enigen die af en toe spagaat moeten oefenen.

Negatief deze maand:
1 puntje maar: Dat de polovoorzitter ons niet geloofd als we zeggen dat
juni vol is, maar het is heus echt waar. Daarom nog maar een keer zwart
op wit. Op het moment dat de poloafdeling met in biertje in de zon zit te
genieten van alle behaalde bekers en bokalen moet er bij ons nog heel
wat gebeuren: 
1  juni examen kunstzwemtrainster/trainer A (Marcel, Ellen,

Francisca, zijn jullie al een beetje zenuwachtig?)
2  juni kringkampioenschappen uitvoeringen onder 15 jaar, onder 17

jaar en senioren
7  juni kringtraining A, B, C
8  juni kringtraining A, B, C
9  juni kringtraining A, B, C
14 juni kringtraining A, B, C
15 juni kringploegen wedstrijd B en C ploegen
16 juni diploma zwemmen
23 juni verenigingscompetitie uitvoeringen

In hetzelfde clubblad stond bovendien op 29 en 30 juni het helemaal-te-
gek-gave-onwijs-te-woepi-DWT-weekend. Dan is juni weer voorbij.

Binnenkort is er een wedstrijd voor categorie 1-2-3 (is al geweest
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tegen de tijd dat dit clubblad verschijnt, eindelijk een keer niet in
Breezand) en afzwemmen. Ook de kringtrainingen gaan weer beginnen
na bijna twee maanden pauze. Hopelijk heeft iedereen het nummer
onthouden. De nummers van B en C moeten dan worden afgemaakt en
voor A komt een nieuw nummer en waarschijnlijk ook een nieuwe
selectie. 

Nicole

HIEP
HIEP

HOERA
Onze trainster Kitty wordt in
maart .. jaar.

Namens alle kunstzwemsters van harte gefeliciteerd.

Van de polocommisie., 

Heren 1
Zoals je waarschijnlijk wel weet staat Heren 1
erg laag in de ranglijst. In hun klasse
degraderen de twee onderste ploegen. Dit mag
natuurlijk niet gebeuren !!! Daarom willen wij alle DWT-ers oproepen
Heren 1 te steunen bij de thuiswedstrijden. Om een goed overzicht te
krijgen van de ranglijst vind je hieronder alle uitslagen van 29 januari
tot en met 3 februari, de stand tot en met 3 februari en de resterende
thuiswedstrijden van Heren 1. Schrijf deze data op in je agenda en kom
Heren 1 steunen !!!

Uitslagen 3 februari
Aquafit - Alkemade: 5 - 4
DWT - Aquafit: 6 - 5
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Hoorn - Oceanus: 7 - 3
De Vuursche - De Meerkoeten: 12 - 4
Proface DAW - Alkemade: 11 - 4
HPC - Het Gooi: 9 - 8
De Futen - Shell: 5 - 4

Stand tot en met 3 februari
1 Hoorn 13 - 24
2 De Futen 13 - 23
3 De Vuursche 13 - 18
4 ProfaceDAW 13 - 14
5 Alkemade 13 - 14
6 Oceanus 13 - 13
7 Aquafit 13 - 11
8 Shell 13 - 10
9 Het Gooi 13 - 9
10 De Meerkoeten 13 - 7
11 DWT 13 - 7
12 HPC 13 - 6

Overige thuiswestrijden
Zaterdag 2 maart DWT - Hoorn 19.30
Zaterdag 9 maart DWT - Het Gooi 19.30

Vrijdag 22 Maart DWT - De Vuursche 19.45 verzamelen
Zaterdag 30 maart DWT - De Futen 19.30

Kom ook allemaal kijken op zaterdag 13 april in Heemstede
(Groenendaal) als Heren 1 tegen HPC moet. Aanvangstijd: 20.45 !!!
Misschien is dit wel de beslissingswedstrijd !!!

LAATSTE NIEUWS: Heren 1 heeft zondag 11 februari met 6 - 6
gelijkgespeeld tegen De Meerkoeten. HPC heeft
verloren van Shell, en ervan uitgaande dat HPC
nu zeker degradeert, gaat de strijd om de tweede
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degradatieplaats tussen DWT, De Meerkoeten
en het Gooi. Kom dus in ieder geval op 9
maart om Heren 1 aan te moedigen !!!

Heren 1 - De Vuursche
De wedstrijd van Heren 1 thuis op 23 maart tegen De Vuursche zal
worden verplaatst naar vrijdag 22 maart om 20.00, verzamelen om
19.15. De dames training gaat dan niet door.

Trainen op dinsdag- en donderdagmorgen
Tot en met donderdag 2 april is er elke dinsdag- en donderdagmorgen
van 6.00 - 7.00 zwemtraining in het Boerhaavebad. Dit is voor alle
poloërs. De toegang is via het clubhuis. Blijf dus niet nutteloos lang in
je bed liggen ruften, maar kom verkwikkend zwemmen!!

Teamfoto's
In de DWT-vitrine in de hal van het zwembad liggen op het ogenblik al
een aantal teamfoto's. Tegen de tijd dat je dit leest, zijn waarschijnlijk
alle teams al 'gekiekt' en liggen er nog meer teamfoto's in. Binnenkort
zal het ook mogelijk zijn de foto's na te bestellen; houd hiervoor het
mededelingenbord in het clubhuis in de gaten!!

Uitslagen
Datum: 20 januari
Heren 2 - Meerkoeten: 14 - 10

Doelpunten: André 5; Arthur 3; Lodewijk en Ad 2; Michael en
Marco 1
Eigen doelpunten: André en Marco 1 (sommige mensen doen ook
alles om topscorer te worden en zo misschien wel vermeld te worden
in DE  Wedstrijd...)

Heren 3 - West Friesland 1: 13 - 2
Doelpunten: Bert en Jurgen 3; Herman, Pim en Johan 2; Dick 1

Heren Jeugd - Nereus: 2 - 18
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Doelpunten: Daniël en Sebastiaan
Aspiranten Jongens - Oude Veer: 5 - 4

Doelpunten: Raymond 3; Chris en Marcel 1
De eerste winstpot van de aspiranten dit jaar!! Dat belooft dus nog
veel...

Dames 2 - Rapido 3: 10 - 3
Doelpunten: Anje 6; Jolande, Myrella, Marion en Anita 1

Datum: 27 januari
Heren 2 - De Futen 2: 7 - 14

Doelpunten: Lodewijk 3; Michael en Ronald 2
3 x U20: Stefan

Dames 2 - NVA-HHC 3: 6 - 2
Doelpunten: Katja en Myrella 2; Anita en Jolande 1

Dames 3 - Nereus 7: 2 - 2
Doelpunten: Antoinette en Liane

Datum: 3 februari
Heren 1 - Aquafit: 6 - 5

Doelpunten: Eddy en Marc 2; Paul S. en Frank 1
Heren 2 - Nereus 4: 7 - 11

Doelpunten: Lodewijk 3; André 2; Michael en Marco 1
Heren 4 - De Reuring 2: 12 - 6

Doelpunten: Ton en Leon 4; Lex 2; Paul en Patrick 1
Heren 5 - KZC 3: 11 - 3

Doelpunten: Remon 5; Martijn en Ramon 2; Paul en Stefan 1
Heren Jeugd - WZPC: 5 - 10

Doelpunten: Patrick en Dave 2; Rob 1
UZV: Marco

Dames 1 - KZC 2: 3 - 7
Doelpunten: Carola, Martine en Roos
UMV: Bianca

Datum: 10 februari
Heren 5 - EZV 2: 11 - 4

Doelpunten: Ramon en Stefan 4; Martijn, Sjaan en Paul 1
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Heren Jeugd - HPC: 5 - 17
Doelpunten: Raymond 2; Daniël, Dave en Rob 1

JAspiranten - NVA\HHC: 6 - 19
Doelpunten: Raymond 4; Marcel en Chris 1

Dames 3 - Zwepho 1: 7 - 4
Doelpunten: Dana en Maaike 2; Mariska, Ingrid en Susan 1

Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 20 januari
DWT - Oceanus: 4 - 7
DWT startte na de winterstop met een krap aantal spelers. Thijs
Weustink brak in een training zijn hand en kon het duel vanaf de
badrand volgen. In de eerste twee periodes was Oceanus de betere
ploeg. DWT was passief in de verdediging en toonde weinig initiatief in
de aanval, maar hield de score gelijk: 3 - 3. In het derde part kregen de
Haarlemmers drie brakes om de oren en zagen daardoor de winst naar
de gasten verdwijnen.

Datum: 27 januari
Alkemade - DWT: 7 - 6
In een spannende gelijkopgaande strijd trok in de laatste 30 seconden
DWT aan het kortste eind. Bij het ingaan van de laatste periode stonden
de Haarlemmers met 6  - 5 voor. Eén minuut voor tijd kreeg Alkemade
een strafworp mee, die werd benut: 6 - 6. Met nog 30 seconden te
spelen moest DWT met een man minder toezien dat de mannen van
Alkemade de volle winst pakten. Het spel was keihard en de
tijdwaarneming verliep nog met de hand. Coach André Zandvliet: "De
laatste minuut duurde wel een half partje, het klopte allemaal niet.
Jammer, want we hebben de punten heel hard nodig.

Datum: 3 februari
DWT - Aquafit: 6 - 5
Kop in het Haarlems Dagblad: DWT wint met drie invallers van
tegenvallend Aquafit
DWT moest vorige week Thijs Weustink met een gebroken hand
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missen, nu had zijn broer, keeper Teun Weustink, zijn teen gebroken.
Ondanks de blessures kon DWT met de invallers Lodewijk van den
Heuvel, keeper Robin Groenendijk en aspirant Raymond Velthuis een
volledig team in het water brengen. In de beginfase waren de
Haarlemmers goed op dreef en pakten een voorsporng van 5 - 2. In de
derde periode gingen veel aanvallen de mist in en kon Aquafit toch
terugkomen tot 5 - 5. Toch had DWT het betere van het spel en drukte
het door naar een 6 - 5 zege. Frank Muylaert en Eddy Roosen waren
goed in vorm.

Datum: 11 februari
DWT - De Meerkoeten: 6 - 6
Met een half team, aangevuld met drie spelers (Raymond Velthuis,
Michael Woolthuis  en keeper Robin Groenendijk) uit het tweede team
kwam DWT aan bij De Meerkoeten. Twee spelers zitten in het gips en
twee zijn voor het werk in het buitenland. "Binnen de kortste keren
stonden we met drie treffers achter", aldus coach André Zandvliet. "We
kwamen niet in de wedstrijd. Pas tegen het eind kregen we twee
overtalsituaties die we afmaakten. Zo eindigden we op gelijke hoogte,
waardoor we één punt mee naar huis konden nemen".

Verjaardagen
De volgende poloër en poloster zijn in maart jarig:
Manja van Gaale-van de Berg D2 4 maart 26
Remco Hofman H5 11 maart 26

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 mee organiseren van dit
toernooi, neem dan contact op met Martijn/Teun (023 - 5316249) of
Eric/Marjolijn (023 - 5323292). Alvast bedankt!!



De Waterdroppels34

Agenda
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)
Mei 
11 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
Afzwemmen
De afzwemdata voor 1996 zijn als volgt:
* vrijdag 8 en zaterdag 9 maart;
* vrijdag 21 en zaterdag 22 juni;
* vrijdag 22 en zaterdag 23 november.

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

Lange tijd heb ik gedacht dat ik
training gaf aan een team dat hard
zijn best deed, maar het nooit zou
lukken om een wedstrijd te winnen.
Terwijl mijn eigen team het maar
niet lukt om een wedstrijd te
verliezen. Als trainer met mijn team
geen wedstrijd winnen, maar als
speler geen wedstrijd verliezen een
aardige tegenstelling. 
Het gebeurde op 20 Januari, terwijl ik druk doende was om ongeslagen
te blijven, lukte het mijn Aspiranten om de wedstrijd tegen het Oude
Veer te winnen. Onder bezielende leiding van Raymond en Chris, een
schreeuwende coach Stefan en een onpartijdige jurytafel met Teun en
Tim's vader werd met enkele punten verschil gewonnen. Je begrijpt het
de eervolle laatste plaats werd verruild voor de oneervolle een na laatste
plaats.
Om volgend jaar nu in een klasse uit te mogen komen waarin alle
spelertjes tegen jongetjes/meisjes van hun eigen leeftijd te mogen spelen
moeten er echter een aantal adspirantjes of pupillen bij komen.
Om pupillen in te schrijven zijn er 4 jongens of meisjes nodig die
geboren zijn in 1985 of 1986 en dus 12 jaar of jonger zijn.
Het Aspiranten team onder de 14 jaar heeft nog 7 spelers nodig. Het
Aspiranten team onder de 16 heeft nog 4 spelers nodig. Neefjes,
vriendjes, klasgenoten zijn allemaal welkom.

Hoe willen wij dat nu gaan bereiken?
Ten eerste moeten alle waterpoloërs nog eens na gaan of er niet nog
ergens een neefje of nichtje is dat duidelijk de vorm heeft van een
waterdroppel. Al deze neefjes en nichtjes mogen op Vrijdag (19.30 -
20.15 uur) of Dinsdag (18.30 - 19.30 uur) vier maal gratis meedoen.
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Ten tweede mogen alle jongens en meisjes die een spreekbeurt houden
over het waterpolo met de gehele klas komen waterpoloën om nu eens
echt te kijken hoe leuk deze sport is.
Ten derde mogen alle jongens en meisjes komen naar de jeugd disco die
we gaan organiseren eind April.

4-7-4 zijn de getallen dus.

Het laatste waterpolo nieuws is vanaf begin Februari te vinden in de
blauwe map die op de bar van het clubhuis ligt. In deze map bevindt
zich de meest recente zwemkroniek, met nieuws uit de hoofdklassen,
blijft waterpolo een olympische sport, het nationale team, en ook de
kringkrant met de meest recente uitslagen uit de kring en districts
competitie. Het mededelingen bord zal wekelijks worden voorzien van
de kranteknipsels uit het Haarlems Dagblad, diverse mededelingen en
de stand van ons Heren 1 team.

Op het moment dat ik dit stukje aan het schrijven ben, vecht het
nationale team van Nederland om de kwalificatie voor de Olympische
Spelen van Atlanta. Er is al gewonnen van Brazilië (6-4) en Roemenië
(12-8) en nu moet de laatste poule wedstrijd tegen de Oekraine
gewonnen worden om een goede uitgangspositie te krijgen voor de
tweede ronde. In de tweede ronde ontmoeten de beste drie ploegen uit
de vier poules elkaar in twee poules van zes ploegen. De beste zes
ploegen van deze 12 verschijnen in Amerika bij de Olympische Spelen.
Voor een verslag van de kwalificatie strijd zie de zwemkroniek en het
mededelingen bord.

Wat kan ik nu nog verder doen dan iedereen veel succes te wensen
tijdens de laatste wedstrijden van het seizoen. Er zijn veel teams die nog
bovenin meedraaien. Geen teams die in gevaar zijn van degradatie. 

Eric Thoolen



De Waterdroppels 37

De Sendenbeker.

Binnenkort is het weer zover. Op de
aanstaande ledenvergadering zal het
bestuur de Sendenbeker opnieuw
uitreiken. Na vorig jaar een kleine
vergissing begaan te hebben, heren 2
wacht nog steeds op rehabilitatie, zal het
bestuur een weloverwogen keuze moeten
maken. De lijst genomineerden is
eindeloos. Laten we even mee kijken,
stiekem, over de schouders van de
bestuursleden.
Als eerste staat genomineerd de
voorzitter. En waarom ook niet. Ten
slotte is hij voor de vereniging een
belangrijk persoon, vertegenwoordigt hij
ons, de leden, en krijgen wij zodoende
allemaal ons deel. Nadeel hiervan is dat
de waarde van de Sendenbeker nihil is. En na vorig jaar moet de beker
juist eens grondig opgepoetst. Bovendien rijst dan de vraag wanneer en
waarom de voorzitter afgetreden is.
Tweede op de lijst van genomineerden, staat de tweede man van de
vereniging, de penningmeester b.d., vorig jaar afgetreden, toen helaas
vergeten erelid te maken, hadden de nieuwe kandidaten gelijk in de rij
gestaan, maar goed, zand erover, doofpot, Sendenbeker erbij, en lekker
contributie blijven betalen. Scheelt de club ook weer, had-ie maar niet
zo moeten zeuren over geld te kort al die jaren. Krijgt die beker ook nog
wat waarde.
Derde genomineerde, een groepje buitengewoon actieve bestuursleden,
die bij gebrek aan een jubileumcommisie, dat wisten ze vijfenzestig jaar
geleden pas, op het láátste moment een waarlijk groots jubileumfeest
georganiseerd hebben, en zodoende hun gezicht en dat van de rest van
het bestuur gered hebben.
Mocht het bestuur er, door onderlinge Hoekse- en Kabeljauwse
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twisten, onverhoopt niet uit komen, vierde genomineerde, maar
natuurlijk een "outsider" is de polowerkgroep. Valt buiten het bestuur,
maar heeft een sterke achterban, en is zodoende altijd genomineerd, en
bovendien zijn er aardig wat jeugdleden bijgekomen, wat aardig wat
bioscoopbonnen gekost zal hebben, maar wat zich op den duur wel
terug zal gaan betalen. Juist daaraan spiegelt zich de waarde van de
Sendenbeker.
Ondanks of juist dankzij de perikelen rond heren 2 vorig jaar, is dames
2 als vijfde genomineerd. Helaas zijn zij niet direkt binnen het bestuur
vertegenwoordigt. Dus dames, keep winning, driemaal is scheepsrecht.
Als gedeelde zesde en zevende zijn genomineerd de kunstzwemwerk-
groep, die zich geweldig hervonden heeft na diverse affaires, en Rob
Goedkoop, die tweemaal een tegenstander buitenreglementair
uitschakelde, maar zich tijdens winterstop en schorsing ook geweldig
hervonden heeft. Wat zal die beker er van gaan glimmen! Draait die
arme man zich weer om!
Als achtste genomineerd is de gehele zwemploeg met begeleiders en
werkgroep, omdat gemiddeld de "personal best's" met 16,67 % zijn
verbeterd, waardoor iedereen zijn training nu binnen de vijftig minuten
afwerkt, wat een enorme onverwachte bezuiniging met zich meebrengt.
"Last and least", als negende genomineerd is het waterpoloteam van
heren jeugd, dat wel erg harde klappen krijgt, van tegenstanders, eigen
trainers, en via media als clubblad. Echte mannen worden het! Volgend
jaar gewoon heren 6, trainen op woensdagavond van 22.00 tot
23.00u........ Zielig hè? Ja, zielig voor die bokaal, al die vette
handjes!......Arme man.

Maar wat wil ik hier nou mee?
Anderhalf jaar terug ben ik begonnen als waterpolotrainer bij deze club.
Een bloeiende heren afdeling, waar de gemiddelde leeftijd van de eerste
vier herenteams boven de vijfendertig lag, en een zwangere
damesafdeling, waar de gemiddelde trainingsopkomst onder de drie lag.
Geen poloënde zwemmers of zwemmende poloërs. Kortom, een
doodbloeiende vereniging. Wanneer je daar als trainer aan begint,
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kan het alleen maar beter.
Beleid!.......Sterrenplan, pupillen, Aspiranten, dat moeten speerpunten
zijn. Piramidale opbouw. Beste trainers aan de basis. Sendenbekertje,
hier en daar. Jeugd flink aanpakken, vijfjarenplan enz. Plezier in
waterpolo, winnen is leuker dan verliezen, dus prestatiegericht.
Patatgeneratie is nu tussen de 22 en 30 jaar oud, dus de jeugd heeft de
toekomst.

Ik heb heel wat cursussen doorlopen, heel wat mensen gesproken, maar
van de "Pauw-pauw"-generatie had ik nog nooit gehoord. Voor alle
duidelijkheid, een "Pauw-pauw" is een zeer klef, gestoomd wit broodje,
met een bedenkelijke, zachte vulling, half lauw, uit de magnetron
geserveerd en in ons clubhuis verkrijgbaar. Zonder persoonlijk te
worden, sommige mensen vinden ze nog lekker ook, en wanneer heren
jeugd een thuiswedstrijd heeft, zijn ze meestal uitverkocht. Heren jeugd
karakteriseert de "Pauw-pauw"-generatie. 
Waar we, mijns inziens, naar toe moeten als vereniging is dat we
waardering opbrengen voor mensen die wel prestaties durven leveren,
mensen die hun hoofd boven het maaiveld uit durven steken, geen
genoegen nemen met een zesje, maar kampioen willen worden. Daarin
moeten we investeren, dat moeten we stimuleren en dat moeten we
waarderen.

Vandaar dus de herinvoering van de Sportprestatiebeker. 
Genomineerd zijn op een gedeelde eerste plaats, Maurice Knape en
Carlijn Zandvliet.
Maurice, 10 jaar oud, wedstrijdzwemmer en waterpolospeler,
herkenbaar aan zijn enorme sporttas, waar hijzelf minstens drie keer
inpast, wat er duidelijk op wijst dat het een hele grote zal worden en dat
er rekening gehouden wordt met van wedstrijden mee terug te brengen
medailles en bekers. Palmares: onbekend.
Carlijn, 6 jaar oud, waterpolospeelster, wil de beste worden en laat dat
merken ook, wil de jongens inhalen en heeft onlangs bij de
damesselectietraining op de paal geschoten en daarna gescoord en
droomt daar nog steeds over. Palmares: geen.
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Stel u voor, de enorme impact van zo'n beker. Het beeld van de winnaar
voor de klas, beker in de hand, vertellend over de zwemsport, de beste
zijn, vriendjes en vriendinnetjes die dat ook wel willen. Of een
spreekbeurt over de zwemsport, waarna de hele klas een keertje mee
mag doen aan een training! Binnen de kortste keren een pupillenteam
erbij, sponsort de waterpolowerkgroep de nieuwe Disney-film. Winnaar
drie jaar glimmend, altijd op de training, altijd wetend dat het genoegen
van een overwinning veel beter smaakt dan een kleffe "Pauw-pauw".

Als derde is genomineerd, zowel kunstzwemster als waterpolospeelster,
Bianca ter Horst, inmiddels net 17 jaar, een meid met spierballen,
mentaliteit, die haar sport serieus neemt, anderen op sleeptouw neemt
en waarnaar het een genot is te kijken. Maar misschien al te wijs, om
met de bokaal voor de klas te verschijnen.
Als vierde is genomineerd, een zwemster. Ze weet alles van winnen,
palmares te veel om op te noemen, Nederlands recordhoudster op de
200 m. rugslag Masters: Corrine Kalbfleisch. Ze vertegenwoordigt ons
nationaal en internationaal, zou een voorbeeld voor ons allemaal moeten
zijn.

Is het dit jaar geheel op mijn initiatief, iedereen door mij genomineerd,
met één stem door mij gekozen, in het vervolg moet dat door de trainers
van de sportsector samen geschieden. Uitreiking van de
Sportpresatiebeker moet jaarlijks op de algemene ledenvergadering, als
teken van waardering voor of als stimulering van onze sporters. Neemt
de belangstelling voor die vergadering misschien ook nog toe. Bekertje
stel ik graag ook zelf beschikbaar.

Tot donderdag de 21ste.
André.
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RED.   Hier weet ik niets van, de redactie censureert1

niet. Behalve natuurlijk  negatieve verhalen over de redactie
en/of  leden daarvan.

Jarige kunstzwemsters

Laat maar niet vergeten:
Februari
7 Mariette K.
12 Esther B.
14 Gwen L. Maart
20 Bianca t H. 2 Saskia L.
24 Chantal v R. 16 Priscilla D.
25 Chantal Ro. 27 Jonna D.

Wist U dat?

- De kunstzwemwerkgroep uit 34 zwemsters bestaat.
- Deze bijna allemaal meededen aan de nieuwjaarsshow in Z-O

Beemster.
- Zij daar een demonstratie gaven, die door iedereen als de beste van

alle verenigingen beoordeeld werd.
- Wij niets negatiefs over het bestuur mogen schrijven .1

- Dus op deze manier het bestuur in kennis stellen van onze prestatie.
- Wij wel veel bestuursleden van andere verenigingen hebben gezien.
- Wij met ingang van september zonder trainer voor de hoogste

categorie zitten.
- Het bestuur al ruim één jaar zoekende is voor een trainer.
Is getekend:
Trainers van de lagere categorieën.
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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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De dames zijn kwaad.

Wij hoorden dat ons supertoff, gezellige, onwijs coole, vruchtbare (?),
toffe paastoernooi dit jaar niet doorgaat ! ! ! !
De zeer sexistisch ingestelde gefuseerde ZWV nodigd alleeen maar
Heren/jongens teams uit. En daarbij komt nog dat hét feest dus niet
doorgaat, dus ook geen schuurtjes, geen handjes in slaapzakken meer,
geen kotsende jongens, geen nieuwe relaties, geen rondzwaaiende bh's,
geen nitendoën, geen winnend dames team, geen ronvliegende spekkies,
geen wijn-estafettes, geen overspannen snakbar-bars, geen zeikerd die
zeggen: „Slapen”, geen gekookte eieren, geen slagroom gevechten
meer, geen super-waves meer, geen mooie jongens, geen orgieën, geen
ontzettend goed zingende zangeressen meer, geen paastoernooi
verheugingen (?), geen Daniel + Thijs fikkies meer, geen Hayo's busje
meer, gewoon geen gezelligheid
meer ! ! ! ! ! ! !  !!
Die ZWV zeikerds hebben ons
lichtpuntje van de polo-competitie
weggehaald en dat alleen maar
omdat:
A) het alleen op maandag is,
B) de gezellige dames niet mee
mogen doen.
DUS  . . . . . . . . .  DE DAMES
ZIJN KWAAD !  !
Wij willen hier verandering in.
Ideeën?

DUW

Ideeën kunnen onder vermelding van correspondentie nummer 9602-
D38193764391-1 in de ideeënbus gestopt worden of naar de redactie
gezonden worden.
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Dames 3 - De Ham

Om kwart over zeven stonden de dames trappelend aan de kant, na hun
gebruikelijke inzwaai capriolen. Op één na waren we compleet. Toen de
bel voor de laatste minuut van de wedstrijd van Heren 2 ging,
wandelden ze snel (van het werkwoord snelwandelen) van bank naar
wc, naar bank, naar wc, naar bank enz. En toen plotseling ging de bel.
De dames vlogen het water in en begonnen heel fanatiek met hun
gebruikelijke baantjes sprint. De opzwemmende dames zwommen
supersnel en hadden alle partjes de bal. Het was een prima wedstrijd
met veel goed samenspel en goede kansen. Jammer genoeg lukte het
maar twee keer om te scoren.
De keepster van de ham was namelijk erg goed.
Het resultaat van deze leuke, verrassende, goede en gezellige wedstrijd
was : 2-5.
Jammer maar ja, volgende keer beter (?).

Groetjes:
nr.1, nr.3 en nr.6.

Nationale jeugdkampioen
schappen kunstzwemmen.

Dit jaar mocht ik weer naar de NJK, omdat ik genoeg limieten gehaald
had. Het was dit keer in Alphen a/d Rijn en wel op 9, 10 en 11 februari.
Ik moest op vrijdagavond 9 februari zwem men. Het zou echter die
avond heel slecht weer worden hadden ze voorspeld met heel veel
sneeuw en wind, Daarom ging mijn vader maar mee om te



De Waterdroppels 45

rijden en hadden we voor de zekerheid extra dekens en een schop in de
auto gedaan. Nicole ging mee als coach en Bianca ter Horst ging mee
om te kijken. Zij moest zelf de volgende dag zwemmen. Er waren 140
deelneemsters, daarom waren we voor bet inzwemmen in 2 groepen
verdeeld die ieder een kwartier mochten oefe nen.

On 19.00 begon de wedstrijd. Omdat ik alleen was kon Nicole de hele
tijd bij mij blijven. Boven op de tribune hadden de mensen het warm
maar wij hadden het beneden als we stil zaten soms erg koud. Ik moest
4 figuren zwemmen en dat ging erg goed. Ik heb 2 1/2 uur in het
zwembad gezeten. We moesten een uur op de uitslag wachten, want er
was lets misgegaan met de uitslagen. Ik ben 42e geworden van de 140
meisjes. We gingen rond 11 uur naar huis. Het had licht gesneeuwd dus
we konden goed rijden.

De volgende dag moesten de oudere meisjes zwemmen en ik ging
lekker uitslapen. Toen ik er kwam was Bianca al klaar, ze had redelijk
gezwommen. 's Middags was de opmars met alle 348 deelneemsters, de
gastvereniging verzorgde een openings show, die heel mooi was en
door alle leden van AZC werd gezwommen. Ik ging naar huis maar de
grote meiden bleven nog naar de muziekuitvoeringen kijken.

De volgende dag zijn we om 8.30 weer gegaan, er was weer dezelfde
opmars en daarna waren er weer muziekstukken. We hebben weer de
hele dag in het zwembad gezeten om naar de muziekstukken te kijken
en ervaring op te doen voor onze eigen muziekstukken. Toen we die
avond weer naar huis gingen konden we voldaan terug kijken op een
voor ons geslaagde NJK.

Annette Knape
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Hoi !

Wij zitten nu ergens in een zwembadje in Diemen, tussen allemaal top-
clubs uit de kring. Het water is erg troebel (zoiets als zeewater), de
verdere temperatuur is ook veel te heet, maar goed voor de rest is het
wel leuk.
Om jullie een idee te geven van een kunstzwemtechniek wedstrijd (dat
is zonder muziek) hebben wij een paar van onze „ontzettend
interessante” belevenissen opgeschreven. (ach het clubblad moet toch
vol)
Zoals gezegd is het wel gezellig. En omdat het een soort van traditie is,
hebben Bianca en Dana allebei al een eigen figuur bedacht, jammer
genoeg vond de jury het niet zo'n goed idee.
Normaal is Mariska altijd diegene die de fouten maakt, maar zij houdt
zich rustig vandaag. Nicole was het daar niet helemaal mee eens, en
begon Mariska ook ongeveer te wurgen.
Op dit soort wedstrijden mag eigenlijk geen lawaai (of te veel geluid)
gemaakt worden. Vandaar dat ze hier panfluit muziek draaien,
waarschijnlijk dachten ze dat we hier rustig van werden, maar ja . . . . .
wij hebben meestal alleen het probleem dat wij er alsmaar drukker van
worden.
Bijvoorbeeld:
Mariska wilde met Bianca trouwen, Bianca dacht daar anders over en
begon te gillen en vergat daardoor bijna het water in te gaan.   Pfff 
gelukkig hoef je maar vier figuren te doen.
Hierna mochten/moesten we naar een polo-wedstrijd, hier kunnen we
weer fijn onze agressie kwijt.
Nou ja sorry voor dit geouwehoer maar ja, wat moeten we anders doen?

Groetjes van drie poloënde kunstzwemmers.
(of was het nou andersom)
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Masternieuws

„Old dutch swim-meet” te Breda.

Op 28 januari 1996 ben ik alleen naar Breda gereisd om deel te nemen
aan bovengenoemde wedstrijden. De treinreis verliep voorspoedig en
precies op tijd arriveerde ik in Breda.
Na 20 minuten lopen kwam ik om 11.15 uur bij het Sportfondsenbad
aan.
Eerst moest ik mij aanmelden en van 11.30 uur tot 12.00 uur was er
gelegenheid om in te zwemmen.
Om 12.00 uur gingen de wedstrijden van start.
Uit Duitsland, Polen, Luxemburg en Belgie hadden ook enige
deelnemers ingeschreven, dus de wedstrijden hadden een internationaal
tintje. 
Ik moest vier keer aantreden in deze wedstrijden.
Halverwege de wedstrijd was er een masterlunch, die goed verzorgd
was.

Mijn resultaten waren alsvolgd:
50m rugcrawl 0.43,5 2  plaatse

200m schoolslag 3.47,0 1  plaatse

50m vrijeslag 0.37,0 2  plaatse

200m rugcrawl 3.28,6 1  plaatse

(mijn klassering valt in de categorie dames 40-44 jaar)

Iedere deelnemer kreeg een medaille en een oorkonde als herrinering
aan deze wedstrijden.
Voldaan reisde ik per trein en bus terug naar huis.

Corrine Kalbfleisch.
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H.J.S.S.

Na al het gezeik van de
afgelopen maanden, nu
eindelijk iets positiefs
over onze Jeugdige
Heren. Daarom hebben
we maar een oude term
uit de nog oudere doos
gehaald, nl. H.J.S.S., wat
Heren Jeugd Star
Selectie betekent. Wij,
dat zijn Berend Brafbek
en Simon Schillepoot, proberen met medewerking van Emile Ratelband
het moreel van de H.J.S.S. tot een nog hoger niveau op te krikken.
Hoewel wij op dit moment invalide zijn, is dit geen reden om lijdzaam
aan de badrand te gaan zitten sikkeneuren. Berend Brafbek wil hierbij
zijn welgemeende excuses aanbieden aan een ieder die hij
mogelijkerwijs gekwetst heeft met het stukje over 'M. & M.' van de
afgelopen maand. Hij heeft een driedubbele dosis Prozac
voorgeschreven gekregen en bovendien schuift Simon op dit moment de
CD van Emile Ratelband de CD-speler in, zodat Uw beide reporters in
staat zijn een wedstrijdverslag te schrijven waar de Positieve Energie
vanaf druipt. Tsjakkaaaa !!!. Hier komt het wedstrijdverslag waar Jack
van Gelder nog een puntje aan kan zuigen....

H.J.S.S. DWT   contra     W.Z.P.C.

We schrijven drie februari 1996. Een prachtige, stralende winterdag met
Elfstedentocht in het vooruitzicht. Kan het nog mooier ? Ja.
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Het is kwart over vijf en alle dertien leden van de H.J.S.S. zijn
aanwezig en er helemaal klaar voor. Dit belooft iets geweldigs te gaan
worden. Na een goede warming-up en teambespreking door Menthol
Marco en het sprekende paard duiken de elf jonge godenzonen het
rustig kabbelende water in. De twee gehandicapten zijn geestelijk ook
aanwezig in de poel. Dan klinkt het fluitsignaal en natuurlijk is het de
H.J.S.S. die op grandioze wijze de bal verovert. Het hele eerste partje
wordt er door beide partijen niet gescoord tot in de laatste minuut de
haast onneembare H.J.S.S.-verdediging verrast wordt door een schot dat
zelfs Martin niet kan houden. De scheidsrechter keurde geheel ten
onrechte een doelpunt van de altijd scherp schietende Patrick af in de
laatste minuut. Iedereen op het balkon heeft duidelijk kunnen zien dat
dit goal a la Ajax wel degelijk doel trof. In het twee na laatste part wist
de H.J.S.S. door middel van sublieme acties twee maal doel te treffen.
Dave en Rob waren de makers. Er zijn altijd teams die zonodig vier
doelpunten moeten maken zodat de stand 2 - 5 werd. In het laatste part
wist Patrick het veile WZPC nog te verrassen met een afstandsschot.
Tsjakkaaa.... Helaas wonnen we dus net niet, 5 - 10 was de eindstand
van een wedstrijd met goed spel. Normen ' het beest ' was ook weer
goed op dreef en ging er als altijd helemaal voor, net zoals Marco S. die
de tegenstander iets te enthousiast verdedigde, wat hem de nodige lires
kostte. Daniel bezorgde sommige tegenstanders gehaktballen en
bloedworsten, Jeroen ging extra hard vanwege de nieuwe Max. burger,
Sebas had zijn rug uit de knoop gehaald, Bjorn had zijn neus recht gezet
en Arnoud had zo te merken meegedaan aan ' Ik weet het beter ' van de
EO en waarschijnlijk het maximum aantal punten behaald. Kortom, wij
hadden genoeg stof tot schrijven zittend in onze rolstoelen. We kunnen
terugkijken op een wedstrijd met goed spel, vooral verdedigend.
Aanvallend wordt ook steeds beter, Dave scoorde maar liefst twee keer,
Rob één keer - uit een vier meter -, en Patrick twee maal. 

Na de wedstrijd moesten we nog ons Sterrenteam laten vereeuwigen
voor het nageslacht, op de foto dus. Daarna snel door naar het clubhuis
waar die goudgele rakkers met schuimkraag al klaar ston
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den. Ja Dames en Heren, dit was een stukje geschreven door het
onnavolgbare reportersduo Brafbek en Schillepoot. Natuurlijk was dit
niet tot stand gekomen zonder de hulp van Emile Ratelband en de
Prozacfabrikant, waarvoor dank.

H.J.S.S. bedankt, we hebben genoten. 

Berend Brafbek & Simon Schillepoot

Ben je jonger dan 16

kan je zwemmen

en heb je zin om iets

met een bal te doen

Kom dan naar

WATERPOLO

Bel voor meer informatie met Eric Thoolen 023-5 32 32 92
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Weeén

Er was eens een tafel waar bijna altijd dezelfde mensen achter zaten. Nu
is aan sommigen de eer verschaft ook achter deze tafel plaats te nemen.
Sommigen waren te bescheiden deze eer te aanvaarden, anderen hadden
het te druk met andere bezigheden voor de club. Uiteindelijk bleef er
een select gezelschap over van ongeveer twintig man / vrouw die samen
met even zoveel ' mensen '
van de andere vereniging de uitdaging aan durfden te gaan drie avonden
lang naar de interessante verhandelingen van de heer Van Duyn te
luisteren.

Zo was er het sprookje over de grensrechters, de fabel van de
Vijfendertig en het interessantste gedeelte : het letsel. Zo passeerden de
revue : de bloed en / of snotneus, de gescheurde wenkbrauw, het
gebroken middelhandsbeentje van de rechterhand, het blauwe oog, de
verstuikte vingers, de gebroken kleine teen van de linkervoet, het
zwemmers-eczeem, de knoop in de rug, de gehaktballen en
bloedworsten, de gebroken neus, de pijn in je knieën als je door je enkel
gegaan bent, de kapotte cap, de natte benen, de oogkasvernauwing, de
zere puisten, de gedeukte brommer, de driedubbel ingeklapte long, de
whiplash en de gebroken nek. De cursusleider noemde één van deze
vreselijke ongemakken op en wij moesten weten of er een 'L' ingevuld
diende te worden in de kolom ' Wat gebeurde er ?'.

Gelukkig werd er tijdens de lessen niemand verwijderd wegens gebrek
aan eerbied. Wel kreeg bijna iedereen drie kruisjes achter zijn / haar
naam voor zijn / haar aanwezigheid.
Toen kwam de dag des oordeels, het Examen. Iedereen kwam goed
beslagen ten ijs. We zullen jullie niet langer in spanning houden: de
thuisploeg won deze titanenstrijd met glans. Onder voorbehoud was
iedereen van DWT geslaagd. Wat er met de bezoekende ploeg gebeurd
is moet U zelf maar raden. Er werd door beide partijen
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geen protest aangetekend en er zijn geen spelers uitgevallen door
ongeval of ziekte. Scheidsrechter Van Duyn werd vriendelijk bedankt
voor zijn inspirerende leiding en het feest kon beginnen.
Er zijn nu dus twintig nieuwe mensen die achter De Tafel plaats mogen
nemen en deze zullen dus nog lang en gelukkig leven. 
(Hieronder een puzzel 'op niveau' om de hersenen soepel te houden)

Hendrik-Jan Ido Ambacht & Boris Monotonov

Puzzel op niveau

'Multippel tjoos' vraag

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5
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Kolompuzzel.

haarlemse vereniging

zwemvereniging
roofvogel
meisjesnaam
snoet of mond
slot
vreemd
claxongeluid
zijrivier van de Maas
kachelonderdeel
in elkaar gedrukt stuk papier
muizegeluid
laag water
deel van een schip
lekkernij

Oplossing februari-puzzel.

Om eens te kijken of deze puzzel redelijk
op te lossen is, ben ik met een adspirantlid
gaan praten. Het gesprek liep alsvolgd:
- Heb jij de puzzel in het clubblad al

opgelost?
- Nee, ik wist niet hoe en er zijn zoveel

beroepen.
- Weet je de naam nog?
- Ja, Mart Zwieren.
- Schrijf die naam eens op, hier heb je
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papier en een balpen.
- (adspirantlid schrijft de naam op)

Wat nu?
- Als je naar deze naam kijkt, welke letters vallen je dan op?
- (Adspirantlid denkt even na). . . . . . . de Z
- Soms nog één?
- (Weer nadenken). . . . . . . . . . de W
- Als je deze twee letters ziet, denk je dan ergens aan?
- (Weer nadenken). . . . . . . . . . oh, wacht eens, niet zeggen, ik ga het

eerst even proberen.

Na een vijftal minuten komt hij terug met de oplossing:
zwemtrainer.

Gé Luttikhuizen.

De misstappen van DWT - 4

Dit jaar is het vierde van plan zo hoog mogelijk in klas drie van de
kring te eindigen.
In het begin van de kompetitie liep alles gesmeerd, we wonnen zelfs
van onze belangrijkste rivaal.
Echter op onze weg naar de bovenste plaats worden we gehinderd door
misstappen of anders gezegd wedstrijden die we verliezen. Tot nu toe
hebben we er daar twee van gehad.

Misstap 1
We moeten spelen tegen de Ham uit Wormerveer. In het poloboekje
staat plaats van de wedstrijd: zwembad De slag te Zaandam.
Als we in het bad zijn en klaar staan om te gaan spelen, blijkt dat er
geen tegenstander is. Die zit in Wormerveer op ons te wachten!
Natuurlijk komen we veel te laat in het zwembad de Watering te
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Wormerveer aan, ongeveer 25 minuten.
De scheidsrechter beslist: 5-0 voor de Ham. Toch spelen we een
wedstrijd tegen de Ham met de oorspronkelijke scheidsrechter als
scheidsrechter.

Misstap 2
In januari, net als het flink vriest, moeten we tegen Nereus spelen in
Zaandam.
Het spelen van waterpolo heeft in wezen niets met hard vriezen te
maken, maar . . . . op het laatste moment bellen twee spelers af. De één
in verband met een bevroren waterleiding (thuis!) en de ander met een
bevroren auto (antivries!).
We kunnen tijdens de wedstrijd nauwelijks wisselen. Tot en met het
tweede kwart gaat het goed en staan we met 0-3 voor.
Daarna krijgen we last van de steeds weer verse invallers van Nereus,
want we worden moe gezwommen.
eindresultaat: 5-3 voor Nereus.

Ondanks deze verliezen staan we nog steeds in de top en willen we het
bij deze misstappen laten.

Gé Luttikhuizen.

Nieuwjaarsshow.

Op zaterdag 13 januari 1996 hadden we de nieuwjaarsshow in
Purmerend. Toen we in het DWT clubhuis aan kwamen was het meteen
al hardstikke gezellig. Op naar Purmerend! Toen we daar aankwamen
hadden we eerst de generale repetitie,dus we konden al een beetje zien
hoe alles eruit ging zien. Na dat de generale repetitie voorbij was
moesten we ons omkleden en op tutten, dit was al een gedoe opzich
want we moesten met z'n allen in een kiein kleedkamertje. Toen begon
de middag voorstelling. Het was heel
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mooi gedaan met ailemaal lichten. Wij zouden met ballonnen gaan
zwemmen. Van te voren waren ze natuurlijk, allemaal opgeblazen. Nu
was er niks aan de hand maar met de avond voorstelling had Ellen ze
allemaal te hard opgeblazen. Dus Ellen legde vrolijk alle ballonnen
onder ons (want we zaten op een tribune)en in eens gaan er een paar
ballonnen knallen. Dus wij allemaal gillen. Wat wel jammer was, was
dat we heel saai publiek hadden met allebei de voorstellingen. Dus wij
dachten dan maken we het toch zelf gezellig. Dus wij met alle liedjes
mee klappen en zingen maar de andere verenigingen deden niks. Toen
dachten we nu gaan we zeggen dat ze ook met ons nummer mee moeten
klappen. Toen we gingen zwemmen was het onwijs leuk, want iedereen
klapte en zong mee. Je snapt dan dus natuurlijk dat de
avondvoorstelling in een woord FANTASTISCH was.

Tera Loerakker.

Waardeloos.

We zijn nu een gedicht aan 't schrijven
dus moet je wel met je neus in het clubblad blijven.
Want anders mis je iets
want ons gedicht is niet niets.

Laten we het eens hebben over de sneeuw
volgens mij sneeuwt het al een eeuw.
En als 't sneeuwt moet je oppassen op de fiets
want gladheid is niet niets.

Wij hebben reeds wat biertjes op
dus lullen we maar wat uit ons kop.
Maar nu maar verder met ons verhaal
anders blijft het clubblad zo kaal.
En een clubblad zonder iets
is ook maar niets.
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Laten we het nu eens hebben over het vaste deel
heren-jeugd traint namelijk niet veel.
Dat was wel te zien bij de wedstrijd laatst
er was niemand die goed plaats.
Sorry jongens voor dit gezeur
het is ook niet goed voor ons humeur.
Dus jongens doe gauw iets
want veliezen is ook maar niets.

Laten we het nu eens hebben over koeien
dat zal jullie vast wel boeien.
Een koe staat altijd te grazen in de kou
o, o, o, wat zielig nou.
Melkproduktie is een echte nijverheid
dat is zeker niet makkelijk voor zo'n gevlekte meid.
Dus als je er dan langs rijdt met je fiets
denk dan niet, die doet niets.

Hé, by the way
heb je al gehoord van die cursus "W"?
Behalve DWT deden ook nog andere mensen mee
dat waren namelijk personen van NVH-HHC.
Waarschijnlijk kunnen we allemaal achter de tafel
en dan zie je lekker niet m'n navel.
Onder je badpak zie je eigenlijk nooit iets
dus achter het tafeltje zie je helemaal niets.

We gaan nu weer eens aan een biertje
want wij houden wel van een pleziertje.
We hebben nu onwijze lol
en of jij dat leuk vindt interesseert ons geen hol.
Dit houdt ons tenminste van de straat
want weet je, het is al laat.
Straks moeten we op de fiets
maar dat geeft niets.
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We gaan door met ons verhaal
al in slaap gevallen allemaal?
Nou wij niet hoor
want wij gaan lekker door.
Een onderwerp vinden valt niet mee
dus houden we het maar over de wc.
Als je heel veel bier drinkt moet je vaak
en soms komt er dan wel uit wat braak.
Dat vinden wij niet zo fijn
want soms doet het ook wel een beetje pijn.
Want dan gaat het door je neus
dat is niet fijn, geloof ons heus.
Jij hebt dat ook vast wel meegemaakt
dat de derrie net de bril raakt.
Dan moet je ht weer opruimen
we zullen voor je duimen.
En daarna moet je weer dronken op de fiets
nou, dat is helemaal niets.

Laten we he nu eens hebben over regen
dat valt meestal heel erg tegen.
Want een regenjas doe je echt niet aan
want je voelt je net een banaan.
Zo in een velletje geplakt
we zijn al zo vaak door het ijs gezakt.
Maar dan wil je leiver een reddingsvest
maar dat zit ook niet al te best.
Toch verlang ik liever naar the beach
want die kou is ook maar niets

Heb je al gehoord van die vitrine
die moet je dan toch echt eens ziene.
Erin staan al heel veel spullen
ach ja, je moet het toch ergens mee vullen.
Hopenlijk komen er in de toekomst nog meer
want geef toe, het geeft wat sfeer.
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Want in die saaie zwembadhal
beleef je ook geen bal.
Met zo'n vitrine is het tenminste nog iets
en zonder is het helemaal niets.

Gelukkig voor jou zijn we belandt op het laatste punt
want meer onzin hebben we jullie nou ook weer niet gegund
Het laatste onderwerp is iets alledaags
dus niet weer iets vaags.
Want koeien, heren jeugd en sneeuw is nou ook niet zo interressant
laten we het hebbenover Guus Meeuwis en Vagant.
Zijn nieuwe liedje
heeft een melodietje.
Het gaat over een trein
en kennelijk vindt hij dat heel fijn.
Hij reist per trein naar zijn liefje
en binnekort haalt hij zijn boterbriefje.
Ze ontmoeten elkaar op het perron
tenminste, als hij het niet verzon.
Maar toch vergeleken met een fiets
is een geliefde per trein helemaal niets

Net zoals dit gedicht
het is eigenlijk geen gezicht.
Maar ach, het vult ons blad
we zijn het nu echt zat.
Dus we stoppen met dit gedicht
het gedicht zonder gezicht.
Hoewel het slaat op niets
is dit gedicht toch iets.

Bert en Ernie.
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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. Zwart
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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