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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

Ach lieve tijd, wat ga je toch snel voorbij !
Deze mijmering mijn grijze massa
bewerkend, herinnert mij eraan dat ik al weer
drie jaar geleden de voorzittershamer van Hans Kleinhout mocht
overnemen. Niet behept met een DWT-verleden heb ik het startblok
verlaten om vol overgave de bestuurlijke wedstrijd aan te gaan. De
nodige ervaring opgedaan hebbend was de strijd voor mij
conditioneel eenvoudig vol te houden. Schavend aan de techniek en
de nodige tactische ondersteuning mee krijgend van strijdmakkers
binnen het team heb ik mede kleur gegeven aan een boeiend en
regelmatig spannend verloop van de wedstrijd. De keerpunten
verliepen niet altijd even vlekkeloos en soms dreigde ik schoolslag
en vrije slag door elkaar te zwemmen, maar gelukkig is dat nooit
uitgelopen op een diskwalificatie.

Kijk, een race tegen de klok op je favoriete afstand voor het
binnenhalen van je zoveelste medaille, of om die zware
polowedstrijd in je voordeel te kunnen beslissen geeft de betrokken
deelnemer(s) een soms euforisch gevoel van onoverwinnelijkheid.
De week daarop wordt je echter weer met beide benen in de realiteit
teruggezet omdat je door de tegenstander genadeloos bent onderuit
geschoffeld. Je meet dus blijkbaar altijd op je tellen passen. Er komt
dus meer voor kijken om je gestelde doelen te kunnen behalen.
Soms zijn de beschikbare middelen ontoereikend waardoor je nood
gedwongen je doelen meet bijstellen. Je moet dus eigenlijk een
lange adem hebben om de strijd in je voordeel te kunnen beslissen.

Jaargang na jaargang waak je over het erfgoed van de vereniging,
ontwikkel je nieuwe strategieën en blij f je de competitie aan gaan 
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die nodig is om het kluppie haar sportieve stekkie in het
waterigewereldje blijvend te garanderen. Uiteraard deed ik dat niet
alleen, maar werd ik bijgestaan door ervaren DWT-rotten die de
verenigingsstructuur en cultuur door en door kenden. Deze mensen
hebben inmiddels hun bestuurstaken om uiteenlopende redenen
neergelegd, of hebben een stapje terug gedaan. De laatste
bestuursmutatie maakt duidelijk dat er inmiddels een geheel nieuwe
ploeg met een betrekkelijk begrenst verleden binnen DWT, de
bestuurlijke touwtjes in handen heeft gekregen. Dat kan een
voordeel zijn, nieuw bloed met nieuw elan, maar er zijn situaties
denkbaar dat je de ervaring en kennis van mensen die DWT door en
door kennen node mist!

De laatste van een gerespecteerde generatie bestuursleden is Henk
Scholte. Hoewel al een jaar in de schaduw van het bestuur
opererend, was het voor mij een hele geruststelling dat her bestuur
tot op heden gevraagd en ongevraagd een beroep op Henk kan doen
en kan putten uit zijn kennis de vereniging betreffende. Er zijn veel
manieren denkbaar om onze dank voor zijn deskundige en tomeloze
inzet te betuigen. Henk Scholte, een zwemfanaat in hart en nieren
die zijn woorden in daden omzet, verdient het om tot het selecte
groepje van ereleden toe te treden.

Eigenlijk eren we in hem al die andere oudgedienden, waarvan
velen nog steeds actief binnen de vereniging bezig zijn. Ik hoop dat
ze dit nog jaren zullen blijven doen. Ik hoop ook nog jaren van hun
adviezen gebruik te kunnen maken, opdat het nieuwe bestuur de
gelegenheid krijgt om net zoveel kennis van zaken te kunnen
krijgen over ons DWT. Als de tijd dan daar is hoop ik op eenzelfde
wijze de vaandels te kunnen overdragen aan mijn opvolgers. Voor
nu sta ik met de nieuwe ploeg in de starthouding om de wedstrijd
voor de komende drie jaar aan te vangen.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Kunstzwemmen.

17 Februari was de tweede wedstrijd voor categorie
1, 2 en 3 van de kringkompetitie. In de
Zwemkroniek stond het volgende stukje over deze wedstrijd:

“Purmerend

In Zuidoost Beemster werd in zwembad ‘De Wilgenhoek* een
competitiewedstrijd gehouden voor de laagste categorieën, die
bijna volledig werd beheerst door de kunstzwemsters van
D.W.T. uit Haarlem. Marinka Bakker (D.W.T.) was met 50.096
het beste talent in categorie 1. Ook in de 2  categorie scoordee

D.W.T. via Priscilla Deinum (49.212) het hoogst. In categorie 3
was Celine ten Brink (Alliance) met 50.705 niet te passeren.
Simone Hendriks en Nicolette Knape (D.W.T.) werden 2  en 3e e

met 50.632 en 50.108 punten.”

Hier valt vanzelfsprekend weinig meer aan toe te voegen, behalve
dan de punten van alle deelneemsters van D.W.T.:

Categorie 1a
Linda 44.708
Maaike 42.583
Wendy 42.027
Johanna 39.877

Categorie 1b
Marinka 50.069 1  prijse

Mariette 46.417 2  prijse

Marijke 45.446
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Categorie 2a
Priscilla 49.212 1  prijse

Categorie 2b
Chantal 47.208
Ilse 46.132
Sanne 46.061

Categorie 3a
Simone 50.632 2  prijse

Nicolette 50.108 3  prijse

Voor de kringkompetitie worden van elke vereniging de punten van
de twee besten per categorie opgeteld. Bij deze wedstrijd haalden
wij het hoogst puntenaantal met 293.646 punten. Na drie
wedstrijden staan we nu op een tweede plaats achter de
Zeeschuimers en voor Alliance.

Nicole

Jarige kunstzwemsters.

Wendy V. 10 april
Yvette R. 28 april

Van Harte gefeliciteerd ! ! ! ! !

Ellen V.
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Disco op zaterdag 18 mei voor alle
jongens en meisjes van DWT tot en
met 16 jaar !!!
Op zaterdag 18 mei wordt er in het clubhuis een disco georganiseerd
voor alle jongens en meisjes tot en met 16 jaar. Natuurlijk zijn alle
vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes ook uitgenodigd. Voor
de disco gaan we met z'n allen een uurtje zwemmen, dus neem
allemaal je zwemspullen mee!! 

Het zwemmen is voor iedereen gratis en is van 18.30 - 19.30.  De
disco begint daarna en zal duren tot ongeveer 22.30 !!
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Van de polocommissie

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
tot en met 10 maart, de stand tot en met 10 maart en de resterende
thuiswedstrijden van Heren 1. Schrijf deze data op in je agenda en
kom Heren 1 steunen !!!

Uitslagen 9 maart
Aquafit - Shell 3 - 5
DWT - Het Gooi 10 - 8
ProfaceDAW - Hoorn 4 - 9
De Vuursche - Alkemade 9 - 7
HPC - Meerkoeten 11 - 6
De Futen - Oceanus 8 - 2
Uitslagen 16 maart
DWT - Shell 12 - 5
Oceanus - HPC 12 - 5
Het Gooi - ProfaceDAW 3 - 9
Alkemade - De Futen 10 - 11
Aquafit - De Vuursche 5 - 7
De Meerkoeten - Hoorn 2 - 4

Stand tot en met 16 maart (na 18 wedstrijden):
1 Hoorn 34
2 De Futen 31
3 De Vuursche 26
4 ProfaceDAW 21
5 Alkemade 18
6 Oceanus 17
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7 Shell 14
8 Het Gooi 13
9 Aquafit 12
10 DWT 12
11 HPC 10
12 Meerkoeten 8

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 !!!

LET OP!!! Als je dan niet kan komen, dan MOET je jezelf afbellen
op telefoonnummer 023 - 5323292 (Eric/Marjolijn) of  
023 - 5316249 (Martijn/Teun). Kom je niet en bel je niet af, dan
heb je later geen recht meer van spreken als je het niet geheel
eens bent met de teamindeling. Die avond is de enige
mogelijkheid om kritiek te leveren op de teamindeling. Dit hebben
we expres zo gedaan, om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te
creëren, voor zowel onszelf als voor jou, zodat we niet in augustus
nog allerlei discussies moeten voeren over wie waarin speelt, terwijl
het dan eigenlijk al te laat is!!! Wij beschouwen iedereen die niet
komt of niet afbelt als zijnde accoord met de nieuwe
teamindeling!! Dus kom naar die avond of bel tijdig af!!

Uitslagen
Datum: 17 februari
Heren 3 - De Ham 4: 7 - 8

Doelpunten: Jurgen 3; Pim 2; Herman en Dick 1
Heren 4 - De Ham 8: 11 - 7

Doelpunten: Paul en Ton 3; Gé, Siep, Patrick en Lex 1
Heren 5 - De Ham 7: 9 - 7

Doelpunten: Stefan 3; Sjaan en Remco 2; Jeroen en Paul 1
Heren Jeugd - DJK\ZAR: 6 - 10

Doelpunten: Arnoud 5; Sjaan 1
Dames 1 - VZV 1: 2 - 3

Doelpunten: Roos 2
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Datum: 2 maart
Heren 1 - Hoorn: 6 - 11

Doelpunten: Ed 3; Hayo, Paul Str. en Marc 1
Heren 3 - VZV 3: 7 - 3

Doelpunten: Johan 2; Bert, Martijn, Jurgen, Stefan en Herman 1
Heren 4 - VZV 4: 5 - 7

Doelpunten: Raymond en Leon 2; Patrick 1
Heren 5 - AZV\OBM 1: 6 - 3

Doelpunten: Stefan 3; Martijn, Ramon en Remon 1
Dames 1 - Hoorn 1: 6 - 6

Doelpunten: Martine, Dana, Carola, Bianca, Sandra en Sabine 1
3 x U20: Bianca

Datum: 9 maart
Heren 2 - Rapido 3: 11 - 11

Doelpunten: André 4; Lodewijk 3; Ronald 2; Marco en Ad 1
3 x U20: Rob

Jongens Aspiranten - VZV: 1 - 14
Doelpunt: Chris

Dames 1 - Nereus 4: 6 - 4
Doelpunten: Bianca 2; Carolien, Martine, Roselijn en Carola 1
3 x U20: Karina

Datum: 16 maart
Heren 2 - BZC Brandenburg 3: 13 - 4

Doelpunten: André 5; Marco, Ronald en Luc 2; Lodewijk em
Michael 1

Heren Jeugd - De Snippen: 7 - 7
Doelpunten: Thijs 3; Rob 2; Sebastiaan en Daniël 1
3 x U20: Raymond

Dames 2 - ProfaceDAW 2: 6 - 3
Doelpunten: Katja en Anita 2; Manja en Jolande 1

Dames 3 - ProfaceDAW 3: 2 - 7
Doelpunten: Ingrid en Dana

Verslagen uit het Haarlems Dagblad
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Datum: 24 februari
ProfaceDAW - DWT: 7 - 6
In een partij waterpolo waarbij DWT steeds achter de feiten aan
bleef lopen, verloor de Haarlemse ploeg nipt van DAW. "De start
was te tam", volgens coach André Zandvliet.

Datum: 2 maart
DWT - Hoorn: 6 - 11
De WaterTrappers speelden met een incompleet team tegen
koploper Hoorn in de derde klasse C. Dat Hoorn een terechte
koploper is, bleek als snel. DWT werd met de neus op de feiten
gedrukt. De gasten waren zowel individueel als collectief beter en
na twee periodes stond Hoorn dan ook met 1 - 6 voor. Coach André
Zandvliet daarover: "We werden in de eerste helft van de partij
weggespeeld. Het schort bij DWT vooral aan goed samenspel."

Datum: 9 maart
DWT - 't Gooi: 10 - 8
Er is geen verslag in het Haarlems Dagblad verschenen. Vraag me
niet waarom niet.....

Datum: 16 maart
Shell - DWT: 5 - 12
De Amsterdammers van Shell kwamen er niet aan te pas tegen de
WaterTrappers. Doordat DWT te laat in het zwembad arriveerde
kwam de ploeg traag uit de startblokken, maar allengs kwamen de
Haarlemmers beter in hun spel. Met voldoende wissels op de kant
kon coach André Zandvliet goed doorwisselen. Via de
periodestanden 1 - 2, 1 - 6, 2 - 8 en 5 - 12 nam DWT de twee
welverdiende punten mee naar huis.

Verjaardagen
De volgende poloërs/-sters zijn in april jarig:
Robin Groenendijk H2 02-04 27
Luc Zandvliet H2 05-04 33
Jolande Gerritsen D2 05-04 33
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Marius Bakker H4 06-04 48
Martin Belles HJ 06-04 17
Hayo Stam H1 07-04 24
Henk Verver H4 10-04 48
Freek Strootman AJ 10-04 10
Thijs Weustink HJ 18-04 19
Ruud Muylaert H4 19-04 62
Roselijn Verbruggen D1 20-04 19
Anje Wattel D2 20-04 34
Paul Roozekrans H4 26-04 33
Marjo Nijssen D2 26-04 33
Katja Botman D2 29-04 34

Pinkstertoernooi
De eerste vrijwilligers zijn binnen: alvast bedankt, Suus en Dennis!!
Wij zullen het nooit vergeten.....
Er zijn al een aantal aanmeldingen binnen, dus dat gaat goed. 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 Martijn/Teun (023 -
5316249) of Eric/Marjolijn (023 - 5323292). Alvast bedankt!!

Standen t/m 25 februari
D.HR1
1. ZWV/Nereus 4 15 - 29 148 - 78
2. Rapido 3 14 - 26 162 - 71
3. De Futen 2 15 - 19 123 - 105
5. Heren 2 12 - 15 122 - 110

D.JB2
1. De Ham 17  - 33 193 - 70
2. Alliance 16 - 31 182 - 67
3. ZWV/Nereus 17 - 25 146 - 92
13. Heren Jeugd 18 - 2 93 - 238
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K.H1
1. Noordkop 1 15 - 24 167 - 75
2. VZV 3 16 - 24 157 - 82
3. De Ham 4 16 - 21 152 - 117
4. Heren 3 15 - 20 105 - 65

K.H3A
1. Noordkop 2 14 - 28 222 - 36
2. Heren 5 14 - 26 165 - 49
3. De Ham 7 13 - 18 141 - 83

K.H3B
1. VZV 4 14 - 25 158 - 60
2. Heren 4 13 - 22 107 - 61
3. ZWV/Nereus 10 13 - 20 74 - 60

K.D1
1. De Ham 3 13 - 19 86 - 49
2. KZC 2 14 - 17 66 - 47
3. VZV 1 14 - 15 57 - 57
7. Dames 1 11 - 12 47 - 46

K.D2
1. ProfaceDAW 2 12 - 23 117 - 28
2. Dames 2 12 - 20 81 - 50
3. EZV 1 13 - 16 112 - 57

K.D3
1. Orkano 1 15 - 26 147 - 42
2. ZWV/Nereus 6 14 - 22 117 - 42
3. ProfaceDAW 3 14 - 22 97 - 36
8. Dames 3 14 - 11 63 - 73

K.JB
1. Oude Veer 4 - 6 24 - 16
2. ProfaceDAW 2 - 4 26 - 11



De Waterdroppels 13

3. NVA\HHC 4 - 4 35 - 31
5. Jongens Aspiranten 4 - 2 20 - 43

Wat kunnen we hieruit concluderen?
1) er staan drie teams op de tweede plaats: Dames 2, Heren 4 en

Heren 5;
2) de Heren-teams doen het sowieso goed (Heren 1 uitgezonderd):

allemaal staan ze binnen de top-5 in hun klasse;
3) de 7de positie van Dames 1 is geflatteerd: ten eerste hebben ze 3

wedstrijden minder gespeeld dan de rest en ten tweede staan ze
op slechts 3 punten van plaats 3;

4) de Heren Jeugd heeft (helaas) nog geen verbetering laten zien.

Natuurlijk hangen de uitgebreide standen in het clubhuis op het
prikbord !!!

DE  Wedstrijd
De tussenstanden zijn bijgewerkt tot en met 9 maart.
Nog even de categorieën:
1) meest scorende speler (M/V) (vanaf tweede helft van het seizoen)
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. Stefan Woolthuis (Heren 5): gemiddeld 4 doelpunten per

wedstrijd
2. André Zandvliet (Heren 2) / Leon van de Peet (Heren 4):

gemiddeld 2,8 doelpunten per wedstrijd
3. Lodewijk van den Heuvel (Heren 2): gemiddeld 2,6

doelpunten per wedstrijd
2) Pim Meijer (Heren 3) en Michael Woolthuis (Heren 2), Bianca

ter Horst (Dames 1): 1
3) Rob Goedkoop (Heren Jeugd): 2
Categorie 4 en 5 zijn tot en met 25 februari.
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4) 1.Mieke Kroft (D1): 46 doelpunten tegen (11 wedstrijden)
2.Ton van Gemert (H5): 49 doelpunten tegen (14 wedstrijden)
3. Monique Stricker (D2): 50 doelpunten tegen (12 wedstrijden)

5) 1. Heren 5 165 doelpunten voor (14 wedstrijden)
2. Heren 2 122 doelpunten voor (12 wedstrijden)
3. Heren 4 107 doelpunten voor (13 wedstrijden)

LET OP: de winnaars van DE  Wedstrijd zullen bekend worden
gemaakt op de waterpoloseizoenafsluitingsavond op zaterdag 11
mei (zie verderop in dit verslag). Er zal gekeken worden naar de
gemiddelden van ALLE wedstrijden van het seizoen. Bovenstaande
personen zijn dus nog lang niet zeker van hun zaak!!!

Agenda
April
5 Goede Vrijdag (WEL TRAINEN)
6 & 7 Zwemwedstrijden in het Boerhaavebad; za. 6 april 's

avonds: FEEST
14 vanaf 14 April wordt er op Zondag getraind van 12.00 tot

13.30 uur
30 Koninginnedag (geen trainingen)

Mei 
11 Afsluitavond van het afgelopen seizoen voor alle teams
12 Vanaf 12 Mei wordt er volgens een nacompetitie rooster

getraind.
16 Hemelvaart
25/26 Pinkstertoernooi

De 25  (zaterdag) alleen 's middags ('s avonds natuurlijkSTE

FEEST). De 26  (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 !!



De Waterdroppels 15

Juli
3 Start van het zomerrooster

Afsluitavond van het seizoen op zaterdag 11 mei
Zoals je al hebt kunnen lezen in bovenstaande agenda zal er ook dit
jaar weer een feestelijke seizoensafsluiting voor ALLE poloërs
gehouden worden en wel op zaterdag 11 mei.

De volgende wedstrijden staan voorlopig geprogrammeerd:
* Adspiranten - Heren 1
* Heren Jeugd - Ouders van de Heren Jeugd-spelers
* Veteranen (Heren 4) - Nog oudere Veteranen
* een Dames-wedstrijd

Verder zal er het 4-meter-kampioenschap gehouden worden en
vindt de uitreiking van de prijzen in DE  Wedstrijd plaats (en de
Sportbeker van André???). 

Het wordt vast weer net zo leuk als volgend jaar, dus kom
allemaal!!

Afzwemmen
De afzwemdata voor 1996 zijn als volgt:
* vrijdag 21 en zaterdag 22 juni;
* vrijdag 22 en zaterdag 23 november.
Op de vrijdagen is er dan dus geen training voor de Aspiranten en
de Dames !!!

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk
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Sportprestatiewisselbeker

Over het waarom van een sportprestatiebeker kan ik iedereen
verwijzen naar het vorige clubblad.
Vroeger hadden we binnen de vereniging ook zo'n sportprestatiebe-
ker maar met het afnemen van de prestaties verdween de beker ook.
In mijn ogen is het de hoogste tijd dat er opnieuw zo'n beker komt,
en daarom heb ik er voor een gezorgd.
Het viel me zwaar een beker te vinden die de naam sportprestatie-
wisselbeker kon dragen en ik heb er een gekozen die, onder garan-
tie, tien jaar zal blijven glimmen.
Ik denk dat niet alleen de glans en de grootte van de beker de
waarde ervan bepalen. Maar ik meen dat juist de prestaties de
waarde van de beker zullen gaan bepalen. 
En meteen wist ik aan wie ik hem allemaal niet zou geven!
Maar hoe meet je nou prestaties?
Hoe vergelijk je tijden, doelpunten en figuren?
Dat zal altijd subjectief blijven.
Ik heb met enige moeite vier mensen genomineerd: Maurice, Car-
lijn, Bianca en Corrine.
De eerste twee vallen onder de categorie beloftes en hebben dat nog
waar te maken, maar ik heb er vertrouwen in dat ze deze beker ooit
nog eens in handen krijgen.
Voor Corrine geldt eigenlijk hetzelfde. Ze zwemt al bij de Masters,
waarbij de leeftijd ook duidelijk telt, en waar ze nog heel wat jaren
vooruit kan. Daarnaast telt mee dat ze de Sendenbeker reeds mocht
ontvangen als waardering voor haar prestaties, maar ik ben er van
overtuigd dat zij hem ook nog eens te pakken krijgt.
Blijft Bianca over. 
Ik overhandig haar graag deze beker, omdat ik vind dat ze als
waterpolospeelster een enorme progressie heeft gemaakt, wat
ongetwijfeld ook bij haar kunstzwemmen vruchten zal hebben
afgeworpen. Ook de invloed van het kunstzwemmen komt tot
uitdrukking in haar waterpolospel.
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Wat haar onderscheidt van haar medespeelsters, is vooral haar
mentaliteit, juist in het licht van wat ik bij zovele mannelijke
waterpolospelers heb gemist.
Talent en inzet gaan goed samen, ik verwacht nog één en ander van
je.

Gefeliciteerd.

Meerkamp in Hoofddorp.

18 februari

De gehele familie de Jong was
vandaag niet aanwezig (inclusief
Marjolein Tuyn) en dus vertrokken
wij om 16.15 met 25 zwemmers
enzwemsters naar Hoofddorp.
Er zijn in totaal 27 persoonlijke
records gezwommen en er zijn11 eerste, tweede en derde prijzen
behaald, waarvan een mooiederde plaats voor Nicolette Knape op
de 400m vrije slag meisjesender de 11 jaar. Nog een derde plaats
was er voor Danielle die weer helemaal terug was. Als laatste haalde
ook Casper een derde plaats, op de 100m vrije slag heren. Op deze
afstand werd Michiel tweede en Colin eerste. Op de 200m vrije slag
dames haalde Willemijn de eerste plaats. Martin was deze dag op
dreef en behaalde zowel op de 200m vrije slag als op de 200m
rugslag een eerste plaats. Colin haalde ook nog een eerste plaats en
wel op de 400m wisselslag, die zelden voorkomt in het programme.
Op de 400m wisselslag behaalde Michiel een tweede plaats. Maar
de belangrijkste overwinning was voor de heren van de estafette, na
een diskwalificatie van de dames hielpen zij hen door de boosheid
van de trainer te laten verdwijnen, door een eerste plaats. Mooi
gezwommen, heren!!!!
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Hier volgen de uitslagen:

1. 400m vrije slag m/J ender de 11 jaar
Viki Boviatsis 6.53.6 PR
Nicolette Knape 6.53.1 PR 3
Leon Boviatsis 6.50.1 PR
Diana Niehot 7.31.9 PR

2. 050m schoolslag dames
Petra Snoeks 0.47.1 PR

3. 050m schoolslag heren
Leon Knape 0.45.6 PR
4. 100m vrije slag dames
Corine Kalbfleisch  1.21.7
Bianca Dessens 1.11.5 PR
Jennifer Das 1.11.3 PR
Yvette Roozen 1.14.2
Danielle Kaptijn 1.08.0 PR 3

5. 100m vrije slag heren
Eric Veen 1.08.4 PR
Colin Liem 0.54.2 PR 1
Michiel Veen 0.57.0 2
Casper Teeuwen 1.00.6 3
Dennis van Weel 1.04.9

6. 200m vrije slag dames
Fleur van Dusseldorp 3.06.7 PR
Gwenda van der Veen 2.49.8
Willemijn van Leeuven 2.37.6 1
Annette Knape 3.01.1 PR
Eveline van Leeuwen 2.55.2 PR

7. 200m vrije slag heren
Ferry de Ruyter 3.03.5 PR
Michiel van Dusseldorp 3.42.6 PR
Chris Visser 2.42.0
Martin Niehot 2.25.0 1

8. 400m wisselslag dames
Bianca Dessens 6.27.1 PR
Jennifer Bas 6.30.7 PR
Yvette Roozen 6.16.7 PR

9. 400m wisselslag heren
Eric Veen 5.48.3 PR
Dennis van Weel 5.50.8 PR
Casper Teeuwen 5.46.2 PR
Michiel Veen 5.19.1 PR 2
Colin Liem 4.56.2 PR 1

11. 200m rugslag dames
Danielle Kaptijn 2.59.6 PR
Willemij van Leeuwen 2.59.0

12. 200m rugslag heren
Leon Knape 3.13.5 PR
Chris Visser 3.08,5 PR
Martin Niehot 2.54.8 PR 1

13. 100m schoolslag dames
Fleur van Dusseldorp 1.44.7 PR
Eveline van Leeuwen 1.44.5 PR
Annette knape 1.52.3
Petra Snoeks 1.42.4
Corine Kalbfleisch 1.42.5
Gwenda van der Veen 1.35.5 PR

14. 100m schoolslag heren
Michiel van Dusseldorp  1.55.6
Ferry de Ruyter 1.58.8
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16. 4x100m rugslag estafette dames
DWT:Yvette Roozen 1.22.9 5.36.3
Willemijn van Leeuwen
Jennifer Bas
Fiance Dessens

17. 4x100m rugslag estafette heren
DWT:Casper Teeuwen 1.16.3 4.52.0 1!!
Dennis van Weel
Michiel Veen
Colin Liem

JARIGEN VAN DE MAAND.........APRIL!!!!!

In de maand april zijn jarig
Martin Niehot 16-04-82
Sabrina Dessens 18-04-85
Yvette Roozen 28-04-80

Yvette Roozen.

Het afzwemmen.
A-diploma geslaagd op 9 maart 1996

Erik van der Veen
Mathijs de Jong
Flip Koning
Sharan Mannaart
Naomi Deen
Maxime Willemse
Jorian Stevering
Ruby van den Brink
Thijs Kruijsen
Josje Nevenzeel
Niels Ran

Simone Moeskops
Stephanie Amroud
Christine Gialamatzis
Turan Suleyman
Yoni van den Brink
Kylie SauljB
Iris van Alebeek
Stkphan Dijkstra
Marvin Visser
Joshua Nolet
Sylvia van de Nieuwenhoff

(zie verder op pagina 22)
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B-diploma geslaagd on 9 maart 1996

Meindert-Jan Kroese
Karen Lagerweij
Martijn Honhof
Ihsan Ozet
Danielle Grift
Leon Buisman
Tim Kors
Patricia den Ridder

Nice West
Angela de Feber
Mark Kerssens
Floor Smeenk
Kelly Veering
Tiana Dekker
Pia Haver
Harm Hoeksema

Basiszwemdiploma geslaagd op 8 maart1996

Marco van Roon
Sanne Heerens
Daan Brijggemann
Trevor Christiaan
Dani Zilver

Bijoux Bout
Prisilla Deinum
Diana van Hattum Kentie
Martijn de Roode

Zwemvaardigheid Igeslaagd op 8 maart1996

Ceyla Koycu
Esther Green
Cilian Dijkema
Jean Dansen
Thijs Moring
Salim Akyuz

Jennifer Roubies
Laurence Smit
Yavuz Berberoglu
Gijs Soelen
Noortje Konings
Linda Brey

Zwemvaardigheid II geslaagd op 8 maart

Martin Davids
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Zwemvaardigheid III geslaagd op 9 maart 1996

Mariska ter Horst
Dana Ungureanu
Patricia Brey
Raoul Roelofsen

Iedereen die af mocht zwemmen is geslaagd.

Een stukje ergernis

Ook deze keer tijdens het aflwenmen waren er 4 kinderen waarvan
de ouders nog niet betaald hadden. Deze ouders kwamen op de dag
van het afzwemmen met het inschrijfbriefje, waar toch wel duidelijk
op staat dit strookje tenminste 1 week voor het afzwemmen
inleveren bij de tafeldames. Waarom zal dat er toch opstaan ? ? ? ?
? ? ? Dit staat erop zodat de lijsten die bij het afzwemmen behoren
op tijd ingevuld zijn, de bloemen besteld worden, de diploma's
alvast geschreven kunnen worden en het totaal aantal kinderen wat
afzwemt moet doorgegeven worden aan de bond. Deze kinderen
hebben geluk gehad dat ze nog mochten afzwemmen, vanaf nu geld
de regel komt u na de week of op de dag zelf dan kan u kind niet
afzwemmen.

De volgende keer dat er weer uitzoeken en afzwemmen is
Boerhaavebad 31 mei 1996
Planeet 1 juni 1996

Afzwemmen:
Boerhaavebad 21 juni Basiszwemdiploma,zwemvaardigheid I/II/III
Planeet 22 juni A en B diploma

namens de J-REZ
Carola.



Nog maar 3 maanden dan gaat het
weer gebeuren !

Dan organiseren wij alweer het derde

DWT Zomerkamp
in Heemskerk.

Dit kampeerweekend is bedoeld voor
alle jeugdleden van DWT tussen 8

en 18 jaar.

We vertrekken vrijdag 28 juni 's
avonds met de fiets bij de Planeet.

Zondag 30 juni zijn we in de
namiddag weer terug.

Meer informatie en hoe je je kunt
inschrijven voor dit onwijs-te-gek-
gaaf-woepi weekend volgt in het

volgende clubblad.

Hou het laatste weekend van
Juni dus vrij !!!
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Van de (polo)voorzitter.

Rechts op mijn bureau, na enige
opstartgeluiden, een zoemend
geluid en na 6 verschijnt er ......
geen kleuren, met straling: de
enige onvervalste tekstverwerker
WP51. Met het vertrouwde
scherm en zonder de muis. Dit is
wel weer even wennen. Op het
werk leer ik mensen juist hoe zij met de muis kunnen omgaan en
hoe deze het best kan worden gebruikt. WP51 is zolangzaam een
tekstverwerker met een geschiedenis. Vooruitgang dat is waar ik
mijn boterham mee verdien en wat ook bij DWT een thema moet
zijn. Windows, Word, Excel en noem het maar op. Je raadt het al
het is weer waterpolovoorzitterstukjestijd (een goed woord voor
galgje).

De komende maand wordt voor DWT een maand waarin veel duide-
lijk moet worden over de toekomst. Nadat vorig jaar met succes de
herstructurering van de dames plaats vond, moeten dit jaar de heren
er aan gaan geloven. Een aantal spelers zullen uit de Heren selectie
gaan verdwijnen om in andere teams te gaan spelen, andere zullen
aan de selectie worden toegevoegd. Het uiteindelijke doel zal zijn
om een Heren selectie te krijgen die zich kan richten op de
toekomst. Door verlaging van de gemiddelde leeftijd en mogelijk
geschuif met spelers en tijden moet deze situatie doen ontstaan. Niet
iedereen zal even blij zijn met de nieuwe plannen, maar DWT zal
zich als derde club uit Haarlem moeten profileren. 
Stilstand is achteruitgang en dat, met respect voor de spelers van de
heren selectie, heeft nu te lang geduurd. 19 April 21.00 uur moet de
kogel door de kerk. Heren 1,2,3 en Heren Jeugd worden uitgenodigd
om mee te denken over de komende jaren.
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Bij het bekjken van de laatste resultaten (29 Feb) blijkt dat wij het
goed doen. Zes teams staan hoog genoteerd en hebben theoretisch
nog een kans op een kampioenschap of promoveren. Voor D1 wordt
de wedstrijd tegen De Ham belangrijk. Wint D2 van Proface DAW
dan zijn ze de koploper op 1 punt genaderd. H3 staat theoretisch
derde en moet nog spelen tegen de koploper. H4 vecht een heroïsch
duel uit met VZV om de eerste plaats. Gaat het dan toch nog
gebeuren?? Heren 5 zal Noordkop moeten vermorzelen om zich
kampioen te kunnen noemen. 
Let op! Het onderling resultaat telt boven het doelgemiddelde.
Goede berichten dus. In de poule van D1 promoveert slechts de
kampioen, bij D2 promoveren de eerste twee. Dit geldt ook voor H4
en H5.
Heren 1 heeft ook onze steun nodig. Zal het lukken om boven de
degradatie streep te blijven? De wedstrijden op 13 April HPC en 20
April Oceanus kunnen beslissend zijn.

De inschrijving voor het Pinkstertoernooi verloopt tot nu toe
voorspoedig. Het aantal Heren en Damesteams dat zich heeft
gemeld is ruim voldoende. Er rest een probleem voor de Heren
Jeugd en Adspiranten teams.
Op 11 Mei is er de tweede versie van de jaarlijkse competitie
afsluiting. Het moet weer een gezellige avond worden voor alle
teams. De oud veteranen zijn weer uitgenodigd, de ouders van
...wedstrijd vindt plaats en een aantal oud-HerenJeugd spelers willen
een wedstrijd spelen. Ook worden mogellijke kampioenschappen en
promotie gevierd. Het werkelijke programma komt in het nieuwe
clubblad te staan. Houd 11 Mei vrij. Suggesties zijn altijd welkom.
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p 18 Mei vindt er een disco plaats voor alle zwemmers tot en met 16
jaar. Voorafgaande aan de disco is er vrijzwemmen. Van 18.30 -
19.30 uur vrijzwemmen en vervolgens de disco. Iedere
zwemm(st)er, kunstzwem(st)er en waterpoloer zijn welkom en
vergeet vriendje, vriendinnetje, neefje en nichtje niet mee te nemen.
De disco moet zo rond 22.30 uur afgelopen zijn.

Eric

Op 25 februari is overleden Piet Stokman op de leeftijd
van 86 jaar.

Velen van de trouwe bezoekers van "het late uur" zullen
zich hem herinneren. Jarenlang heeft hij tesamen met
zijn vrouw Do op dit uur lesgegeven aan volwassenen.
Dankzij hun inzet hebben velen op latere leeftijd geleerd
hoe heerlijk het is te kunnen zwemmen. Ook herinneren
een groepje dames (van wie thans velen oma) zich hem
als de coach van dames 3, dat is wel heel lang geleden,
maar ik weet zeker dat zij allen met plezier op deze tijd
terug kijken. Na de dood van Do in 1992 is zijn
lichamelijke conditie geleidelijk aan achteruit gegaan en
is hij rustig gestorven in bejaarden tehuis De Rijp.

T.Muylaert.
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Op Zaterdag 25 en Zondag 26 Mei
organiseert de polocommissie weer het

jaarlijkse

PINKSTERTOERNOOI
in het Boerhaavebad te Haarlem.

Er wordt gespeeld door Adspiranten-
jongens, 

Heren-jeugd, Dames en Heren.

Het toernooi begint zaterdags om 14.00
uur en duurt tot ± 22.00 uur. 

Daarna is er natuurlijk een spetterend 

FEEST 
in het clubhuis.

Zondags wordt er gespeeld vanaf 9.00 uur
en om ± 15.00 uur is de prijsuitreiking.

Het clubhuis is gedurende het hele
toernooi geopend en natuurlijk zijn
toeschouwers van harte welkom !
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Weer vier dames naar de
waterpolo kringtraining !

Zoals iedereen natuurlijk weet werden Dana en Mariska eerder dit
seizoen namens DWT afgevaardigd naar de waterpolo kringtraining
voor meisjes onder de 16 jaar. Helaas werden zij net niet
geselecteerd voor het uiteindelijke kringteam, maar ze hebben er -
en dat is overduidelijk te zien - heel veel van geleerd.

Maar er zijn meer talentvolle waterpolo-sters binnen de
damesselectie van DWT, want ook naar de kringtrainingen voor
dames onder de 18 zullen WaterTrapsters worden afgevaardigd.
Deze vier talenten zijn: Fokkelina, Sandra, Sabine en Bianca.
De kringtrainingen worden gegeven door Rita van Luit. Zij is trainer
van de damesselectie van de Ham uit wormerveer en dames 1 van
de Ham speelt in de hoofdklasse. Daar valt dus waarschijnlijk een
hoop van te leren.

Natuurlijk zijn jullie nu allemaal dolenthousiast en willen jullie
graag een keer bij zo'n kringtraining komen kijken. Dat kan!

De trainingen zijn in zwembad de Watering in Wormerveer op de
volgende data:

Zondag 24 Maart 14.00 - 15.00 èn 17.15 - 18.15
Zondag 14 April 14.00 - 15.00 èn 16.15 - 17.15
Zondag 21 April 14.00 - 15.00 èn 16.15 - 17.15

Ik denk dat "onze" meiden het heel leuk vinden als er wat
toeschouwers langs de kant zitten tijdens een van de trainingen!

Marjolijn.
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We gaan ook dit jaar gaan we op de kindermiddag weer
heel veel leuke dingen doen, zoals:
-Bomenbingo
-film kijken
-tekenen
-pannenkoeken bakken.

Heb je zin om hier aan mee te doen, en ben je tussen de
5 en 12 jaar, kom dan 11mei om 12.30 uur naar het
klubhuis bij het Boerhaavebad.

De kosten zijn fl 3,- per persoon, en het feest duurt tot
16.30 uur.

Tot dan.
Groetjes,
Carola, Pascalle, Siep,
 Bert, Marcel en Miranda.
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Lees dit niet.

Je hebt zeker bovenstaande titel niet begrepen hè? Daarom nog
maar een keer: lees dit niet. Sla deze bladzijde maar om want dit
moet je niet lezen.

Toch doorgaan hè. Je wordt er niets wijzer van maar je bent zo
ontzettend nieuwsgierig dat je doorleest. Zonde van je tijd dat
begrijp je ook wel. Laat zien dat je karakter hebt en stop met lezen.
Een krachtige persoonlijkheid kan je niet worden verweten, je leest
maar door.
Wist  je dat er inmiddels al 10% is afgehaakt?
Dat zijn mensen die zich niet twee maal laten waarschuwen, die hun
tijd niet verspillen aan onzin. Toon nu een beetje karakter en sla de
bladzijde om.

Bij deze zin zijn dus alleen de echte doorzetters, de
nieuwsgierigsten der nieuwsgierigen, de niet voor rede vatbaren
aangekomen. Zeker bang om wat te missen, bang om straks in het
clubhuis niet te weten waar het over gaat. Stel je eens voor dat je
medebierliefhebber  aan je vraagt of je het hebt gelezen. Wat is het
juiste antwoord? Moet je liegen en zeggen dat je karakter hebt
getoond en het voorwoord van de voorzitter voor de tweede maal
hebt gelezen (en nog niet begrepen) of geef je je slapheid en
karakterloosheid toe. Durf je je zwakheden te onderkennen.
Waarderen anderen je dan nog wel. Waarschijnlijk niet. Dus moet je
liegen.

In feite zit je nu te lezen waarover je straks zal beweren dat je het
niet hebt gelezen. Wat ben je er wijzer van geworden, behalve dat je
je nu realiseert dat je zwak bent en bovendien een leugenaar. Maar
het is nog niet te laat. Stop nu met lezen, toon dat je wel een klein
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beetje karakter hebt door voor het einde van het verhaal te stoppen.
Dan moet je nu toch ongeveer wel ophouden. Er is niet veel tekst
meer over. Als je nu zelfs deze een na laatste zin hebt bereikt, geef
ik de hoop maar op.  Er zit nog maar één ding voor mij op om je te
laten stoppen en dat is stoppen.

Een basisschrijver (die zoveel karakter heeft, dat hij het na het
schrijven niet meer heeft gelezen, kan derhalve niet instaan voor
typefouten, zinsopbouwen etc..)

Bericht van Heren 2.

Na een korte periode van bezinning, waarin wij helaas, omdat wij
veel te druk waren met bezinnen, wat wedsrijden verloren, stond er
een wedstrijd tegen rapido 3 op het programma. Rapido3 is altijd
weer een uitdaging omdat wij hun een overwinning op ons
gewoonweg niet gunnen.

Zo kwam het dat wij razend gemotiveerd begonnen aan de
wedstrijd. Niet alleen wij waren gemotiveerd maar ook ons trouwe
publiek, dat weer in grote getale was komen opdagen, was al vroeg
op de tribune aanwezig om, door middel van veel kabaal, het moreel
van rapido3 te ondermijnen.

Rapido,dat ons zo als gewoonlijk weer zwaar onderschatte, had voor
deze gelegenheid geen publiek meegenomen zodat wij, nog voor de
wedstrijd begonnen was, al aan de winnende hand waren.
Rapido, door deze psychische achterstand zwaar aangeslagen, kon
niet voorkomen dat wij de stand gelijk hielden terwijl ze verwacht
hadden dat ze een ruime overwinning zouden behalen.
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 (Even nog wat achtergrond informatie : Rapido3 was van plan dit
jaar te promoveren. Ze stonden alleen nog steeds één punt achter op
Nereus. Ze moesten dus van ons winnen om bij te blijven zodat de
wedstrijd tegen Nereus dan alleen nog gewonnen hoefd te worden.)
We hadden zelfs een ruime kans op de eindoverwinning maar omdat
wij nogal sportief zijn en ook niet willen dat we hun volgend
seizoen weer tegenkomen in onze competitie, lieten we rapido in de
laatste minuut nog even wat scoren  zodat de eindstand 11-11 werd.
Rapido moet nu tegen Nereus met meer dan drie punten verschil
winnen om nog te kunnen promoveren en dat vinden wij net
spannend genoeg voor die jongens.

De volgende wedstrijd die op het programma stond was die tegen
Brandenburg .

Wij vonden dat we deze wedstrijd wel weer eens  konden winnen
zonder dat onze positie op de ranglijst daatdoor gevaarlijk hoog zou
kunnen worden.

Zodoende hadden wij slechts één wisselspeler extra uitgenodigd, en
wel een jeugdspeler (ja u hoort het goed er is ook jeugd dat wel met
ons mee kan spelen). Ondanks deze extra wissel (wij vinden
wisselen maar onzin dus met zo'n extra wissel word dat gedoe op en
van de kant maar extra ingewikkeld en dan kunnen wij ons minder
op het spel concentreren wat ons spel niet ten goede komt) wonnen
wij de wedstrijd met 13-4, zodat ons doelgemiddelde ook nog wat
verder opgevijzeld werd.

Waar wij staan in de competitie is te lezen in het stukje van de
polocommisie.

Heren 2
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3 Mei 1990 ontmoeten wij elkaar.

PAUL THOOLEN

en

 SUSAN VAN DEN HOOGEN

3 Mei 1996 gaan wij trouwen!

Wij zullen ons ja-woord geven
om 12.45 uur in de Gravenzaal
van het stadhuis te Haarlem.

De kerkelijke inzegening van
ons huwelijk vindt plaats om
14.00 uur in de Kathedraal St.
Bavo aan de Leidsevaart te
Haarlem.
(ingang Bisschop
Bottemanneplein)

Graag nodigen wij u uit op
onze receptie van 17.00 uur tot
19.00 uur in de Fablo
Tennishal, Marcelisvaartpad te
Haarlem.

Wij sparen voor een bestek en
een servies. Overweegt u een
cadeau dan liever zo 

ceremoniemeester:
Eric Thoolen
tel. 023-5323292
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Heren 4 gaat verder.
Zaterdag 3 februari.

De vaste verslaggever van heren 4 (G.L.) was zich aan het
voorbereiden op de elfstedentocht, daarom e'e'nmalig een
wedstrijdverslag van mij en dat alleen omdat we gewonnen hebben.
DWT 4 - De Reuring 2

Al snel stonden we met 4-0 voor. Ton en Paul ieder e'e'n en leon
twee. Dat mocht okk wel, maar daarover later meer.
Via Ton, Leon en twee spelers van de tgenpartij wordt het 6-2.
Patrick, onze invaller, treft doel, 7-2.

De Reuring gaat nu duidelijk gebruik maken van de conditie (7-3; 7-
4) maar de routine wint (lex 8-4) en toen werd het 9-4 door Leon.
Dat is natuurlijk goed voor zijn gemiddelde. Had hij de vorige
wedstrijd eigenlijk niet moeten wegblijven. Er was toen iets dat te
maken had met water en de CV en lekkage. Kennelijk geen
hoofdkraan in het pand.

De tegenpartij gaat gewoon door , 9-5, maar zo is het wel genoeg.
Ton bijt honds van zich af (hij weet wat bijten is), (10-5; 11-5) en
via 11-6 mag lex de eindstand bepalen op 12-6.
En toen, de wedstrijd was al afgelopen, was de chaos compleet. Er
moest een foto gemaakt worden. Handdoek voor de buik en de cap
op, om vals licht tegen te gaan. Ineens komt er een (wissel)beker te
voorschijn.

Dat is te veel van het goede. We gaan naar de bar, de solvabiliteit
van DWT verbeteren.

Roel van Hall.
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DWT 4 - De Ham 8
17-02-'96
Het is wel even wennen: een sterke tegenstander en bij ons
ontbreekt Leon, die tot nu toe een groot deel van de doelpunten voor
z'n rekening neemt.
Na het begin fluitsignaal van de scheidsrechter weten we niet wat
ons overkomt en kijken we al snel tegen een 0-3 achterstand aan.
„Dat kan zo niet doorgaan” wordt er gezegd.
Paul Roozekrans voegt de daad bij het woord en opent de score. Het
eerste part sluiten we af met de stand 1-4.
In het tweede part zijn Ton en Paul goed op dreef en stomen we op
naar 5-5.
Het derde part gebruiken we om een pas op de plaats te maken. Lex
en Sieb Visser houden de stand in evenwicht : 7-7.
Tijdens de laatste periode laten een aantal spelers zien waarom ze
spelen. Ze zwemmen meer. Ton, Patrick en Sieb brengen de
eindstand op 11-7.

Ge'  Luttikhuizen.

Hallo.
De wedstrijd was erg spannend.
Er waren drie categoriee(n en ik zat in categorie één.
En ik moest de zeilboot, salto achterover, hoekhouding en de
flamingo. Marinka en Priscilla hebben de eerste prijs gehaald.
Simone heeftde tweede prijs gehaald.
En Nicolet en Marie(tte hebben de derde prijs gehaald, en mijn
ouders waren heel blij.

Doei en de groetjes van Marinka.
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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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Klaverjassen.

Op dinsdag 6 februari werd alweer
de zesde klaverjasavond gehouden.
De op die avond behaalde punten
aantallen zijn alsvolgd :

Stand zesde avond:

1 Irene van Osch 5190
2 Bas Blom 4983
3 Carla Korzelius 4906
4 Corrie Bergman 4894
5 Peter Samson 4855
6 Jonette Blom 4852
7 Hans Korzelius 4782
8 Karin Nijemanting 4759
9 Hennie Hooischuur 4687

10 Miriam Samson 4325
11 Joop van Osch 4297
12 Nel Nijemanting 4221
13 Nico Hooischuur 4208
14 Ko Zwaneveld 4135
15 Ineke Rohling 4190
16 Cees Bergman 4023
17 Marius Bakker 3913
18 Mevr. Samson 3899

Totaalstand:

1 Hennie Hooischuur 29127
2 Marius Bakker 28930
3 Nel Nijemanting 28586
4 Nico Hooischuur 27970
5 Bas Blom 26736
6 Jonette Blom 26515
7 Ko Zwaneveld 26344
8 Corrie Bergman 26104
9 Cees Bergman 25439

10 Ineke Rohling 23696
11 Hans Korzelius 24874 na 5X
12 Jan Nijemanting 24020
13 Miriam Samson 23456
14 Peter Samson 23136
15 Carla Korzelius 21194
16 Leida Scholten 20483 na 4X
17 Mary van Houwelingen 19123
18 Jan van Houwelingen 18692
19 Wim Roozen 18654
20 Mevr. Samson 18445
21 Joop van Osch 18227
22 Irene van Osch 17711
23 Karin Nijemanting 13338 na 3X

Jan Nijemanting.
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Trappuzzel.

Bovenaan de trap één van de klinkers a, e, i, o of  u invullen.
De trap afgaand bij elke trede een letter erbij doen.
Met deze letters een woord vormen. De omschrijving van dat woord
staat erachter.
Onderaan beginnen kan ook.

Oplossing maart puzzel :

Horizontaal: wouw; anna; toet; ende ; raar; toet; roer; asla; prop;
piep; ebbe; roer; soes.

Vertikaal: eerste en vierde kolom :
WATERTRAPPERS.

Ge'  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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