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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

'Amsterdam Arena'! Deze voor Nederlandse
begrippen majestueuze sporttempel is reeds
maanden voordat de openings plechtigheid plaats vindt, een
glorieuze toekomst toebedacht. De trots der sportnatie zal een niet
aflatende stroom supporters binnen haar heilige muren ontvangen
om extatisch de verrichtingen gade te slaan van Godenzonen in
dienst van Ajax of het Nederlands-elftal.

'Plaza Boerhaave'! Deze voor Haarlemse begrippen moderne
sub-tropische zwemarena presteert het om zo nu en dan tientallen
moeders, vaders, tantes, (hoge)omes, oma' s, opa' s, broertjes,
zussies, neevies, nichies, vriendjes, vriendinnetjes en andere niet bij
name genoemde nieuwsgierigen binnen haar bezweten muren te
lokken om met gemengde gevoelens het geploeter gade te slaan van
hun thuistrots die met overgave de kleuren van DWT meer glans
tracht te geven.

Het is maar waarvoor je kiest, nietwaar? Bedenk wel dat de
sportieve prestaties qua waardering van de thuistrots voor mijn
gevoel, niet onder does voor die van de Godenzonen! Het laatste
internationale DWT-Paas-zwemtoernooi (of is het nu
zwem-Paastoernooi) redelijk druk bezocht door
thuistrots-supporters, bewees dat je ook redelijk in vervoering kunt
raken van het thuistrots geploeter. Vooral de titanenstrijd tussen de
poloe(rs en de wedstrijdzwemmers zal in het geheugen van velen
gegrift blijven staan. Een onderlinge sportieve
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 strijd die een vervolg zal krijgen bij het DWT-polo-slot-titanenfeest
waarbij de kunstzwemmers niet achter willen blijven en zich in de
onderlinge sportieve wedkamp gaan mengen.

Wie durft er nog te beweren dat het niet bruist bij DWT? Okay, de
wedstrijdzwemploeg promoveert helaas niet en polo-Heren I is nog
volop in de strijd om aan degradatie te ontkomen (bij het uitkomen
van dit blad is daar mogelijk meer over bekend), maar mijn gevoel
dat DWT een eilandenrijk is waar de grenzen angstvallig voor
elkaar gesloten blijven, wordt gelogenstraft door de manier waarop
de sportleden van de diverse sectoren op elkaars terrein aan het
wedijveren zijn. Mogelijk wordt hiermee de stap gezet naar het
herinvoeren van de onderlinge wedstrijden waarbij ook niet
startvergunninghouders uit het elementair zwemmen aan mee
kunnen doen. Een denk ik niet te onderschatten vorm van
ledenwerving en ledenbinding.

Te meer daar sportverenigingen tegenwoordig alles uit de kast
moeten halen om jeugdleden te krijgen en vooral te behouden.
Jongeren worden kritischer en hebben meer keuze. Vooral
teamsporten lopen terug en vanaf 16-jaar groeit de groep afhakers.
(citaat Haarlems Dagblad 11-04)Toch ziet het er voor het zwemmen
nog alleszins rooskleurig uit. Als het gaat om vrije-tijds
o(sportbeoefening doet 46% van de jeugd van 12/14 jaar en 34 %
van de jeugd van 15/19 jaar regelmatig aan zwemmen. Zelfs
volkssport nr. 1, voetbal moet daar ver bij achterblijven.

Plaza Boerhaave, noemde ik gekscherend ons thuisbad. Bedenk wel
dat we min of meer bevoorrecht zijn. Een inpandig clubhuis naast
een wedstrijdbad waar de diverse sectoren de gelegenheid hebben
om les te geven, de trainingen af te werken en de wedstrijden te
organiseren. Dit alles midden in een wijk die alles heeft voor
sportverenigingen, dus ook voor DWT, om te kunnen groeien.
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'Amsterdam Arena' is just for fun. Daar wil de consument vermaakt
worden.'Plaza Boerhaave' is voor de zwemmer die bij DWT zowel
een sportieve uitlaatklep zoekt en vindt als wel een
ontmoetingsplaats om zich met mede sporters en vrienden te kunnen
vermaken in het clubhuis. Het geeft een goed gevoel om bij deze
sportieve familie aangesloten te kunnen zijn!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Van de polocommissie

Uitslagen
Datum: 23 maart
Heren 2 - VZV 2: 22 - 3

Doelpunten: André 6; Lodewijk 5; Marco en Arthur
3; Ronald 2; Michael, Ruud en Luc 1

Datum: 30 maart
Heren 2 - UZSC 5: 9 - 5

Doelpunten: Arthur en Ronald 3; Lodewijk 2; Ad 1
Heren 3 - Noordkop 1: 3 - 6

Doelpunten: Pim 2; Johan 1
Heren 4 - Noordkop 3: 11 - 2

Doelpunten: Ton 5; Leon 3; Stefan, Lex en Jeroen 1
Heren 5 - Noordkop 2: 3 - 6

Doelpunten: Remco, Rob en Remon 1
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Dames 1 - Noordkop 1: 8 - 3
Doelpunten: Bianca en Carola 2; Roselijn, Sandra, Martine en
Ebelien 1

Datum: 13 april
Heren 2 - Rapido 4: 10 - 9

Doelpunten: Lodewijk 5; Arthur en Marco 2; Michael 1
Dames 2 - Aquarius 2: 6 - 0

Doelpunten: Jolande 3; Manja, Anja en Marion 1
Dames 3 - Aquafit 1: 5 - 4

Doelpunten: Antoinnette 3; Maaike en Dana 1

Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 30 maart
DWT - De Futen: 8 - 13
DWT werd in het eerste part overklast door De Futen, dat op een
tweede plek staat in de derde klasse C (0 - 3). Trainer André
Zandvliet: "We hadden het ingecalculeerd. In zo'n wedstrijd loop je
alleen maar achter de feiten aan. We waren eindelijk als team
compleet, maar het mocht niet baten". Hayo Stam was goed in
vorm en Frank Muylaert scoorde driemaal voortreffelijk.

Datum: 13 april
DWT - HPC: 5 - 6
De Heemsteedse Polo Club tegen de Haarlemse Water Trappers was
een spannende derby in de degradatiezone. DWT was eigenlijk al
veilig, maar moest toezien dat de Heemstedenaren in de eerste drie
periodes een 5 - 1 voorsprong namen, wat op dat moment in zou
houden dat DWT uit de race lag. Vooral midvoor Patrick Schuijt
van HPC was goed op dreef en scoorde viermaal. DWT kon zich
echter herstellen en HPC was door vermoeidheid niet meer vooruit
te branden. DWT kon in de laatste periode terugkomen tot 6 - 5. Die
uitslag betekent, dat DWT het vege lijf heeft gered en
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HPC degradeert naar het district. Speler-coach Johan Schuijt van
HPC:"Doordat we vaak slecht speelden en bijna het hele jaar niet
getraind hebben, was het te voorzien dat we zouden degraderen. Het
is onze eigen schuld".

Verjaardagen
De volgende poloërs/-sters zijn in mei jarig:
Ted Meyer H1 5 mei 32
Leon van de Peet H4 5 mei 41
Raymond Velthuis AJ 5 mei 14
Ton van de Graaf H4 7 mei 37
Paul Thoolen H1 10 mei 26
Michael Wolf AJ 20 mei 15
Paul Stricker H1 26 mei 29
Daniël Dijkman HJ 28 mei 19

Pinkstertoernooi
Over een paar weken is er alweer ons jaarlijkse Pinkstertoernooi. Er
zijn gelukkig veel aanmeldingen binnen, zodat het een goed bezet
toernooi wordt. Met name  de Heren 1-poule (waar ook Heren 2 aan
meedoet) is goed bezet met maar liefst 8 teams! Van DWT doen er
de volgende teams mee: Heren 1, Heren 2, Heren 3, Heren 5, Heren
Jeugd, Jongens Aspiranten, Dames 1 en een Dames 2 & 3-team. De
precieze tijden wanneer je moet spelen hoor je natuurlijk
ruimschoots vantevoren.

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).
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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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DE  Wedstrijd
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. Niemand is
dus nog zeker van zijn zaak!!!

Agenda
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 binnentraining
29 Start van de zomervakantie
29 + 30 Het-helemaal-te-gek-gave-onwijs-te-woepie-DWT-

weekend !!

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.
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Het programma ziet er als volgt uit:

18.00 Dames 1 - Dames 3
18.30 Voorronde 1 van de 4-meter-contest
18.45 Heren 1 - Aspiranten
19.00 Voorronde 2 van de 4-meter-contest
19.15 Dames 2 - Spelersmannen
19.30 Voorronde 3 van de 4-meter-contest
19.45 Heren Jeugd - Ouders
20.00 Heren 4 - Veteranen
20.15 Finale 4-meter-contest
20.30 Heren 1 - Oud-Heren Jeugd
21.00 Verrassing !! (ook voor ons)
21.30 Heren 2 - Heren 3
22.15 Prijsuitreikingen (onder andere ook van DE 

Wedstrijd)

Kijk dus even wanneer je moet spelen. 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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Heb je zin om in team-
verband iets te doen en
ben je jonger dan 16?

Kom dan waterpoloe(n bij
de pupillen of aspiranten

van DWT

Bel voor meer informatie met Eric Thoolen 023-5323292
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Van de waterpolovoorzitter...

Het is een doodgewone zaterdag. Je
weet wel, zo*n zaterdag waarop alles
zou moeten gaan zoals het altijd gaat,
maar het is ook zo*n dag dat het niet
zo gaat. Zo*n dag waarbij je denkt alle
boodschappen te hebben gekocht,
maar waarbij je bij thuiskomst toch de
helft mist. Kortom: het is een zaterdag
waarop zo tegen de avond de kriebels beginnen te kriebelen en de
spanning begint te spannen. Naarmate het later wordt neemt het
geduld af en zeuren de mensen om je heen meer. Je raadt het al, het
is een wedstrijddag en wel een bijzondere dag. Het kampioenschap
moet worden binnengehaald. Ondanks de gespannenheid dwalen de
gedachten even af naar zo*n jaar of 10 geleden. Het staat nog fris op
het netvlies. DWT Heren Jeugd wint in een spannende wedstrijd
van West Friesland en wordt kampioen. Een vreemde avond was
het. Bij aankomst in het zwembad op het afgesproken vertrektijdstip
is er nog niemand in het vertrouwde Sportfondsenbad. Er is zelfs
geen vervoer. Een auto vertrekt alvast. Een aantal spelers,
waaronder ik, wachten op de moeder van Johan Selles die alsnog
bereid is gevonden om te rijden. In de auto ter hoogte van
Stompetoren zitten wij spelers al omgekleed in de auto. Op blote
voeten en in zwembroek rennen we naar het zwembad. We zijn nog
net op tijd. West Friesland maakt het ons moeilijk met hun harde en
ongecontroleerde spel. Wij hebben echter Marc, Paul, Siem en
natuurlijk keeper Ulco die, indien hij gepasseerd werd, de scorende
speler duidelijk maakte dat hij hier niet van gediend was door de bal
richting deze speler of de dichtsbijzijnde verdediger te gooien,
vergezeld van enige woorden die niet ondersteund worden door de
Bond tegen het Vloeken. Daar lag ik tussen. Natuurlijk wonnen we
de wedstrijd en kreeg
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Stefan eindelijk zijn zin: Andre vloog met pak en al het water in.
De wedstrijd tegen Rotterdam was een regelrechte anticlimax 24 - 5.
Een kampioenswedstrijd onwaardig, maar geen genade voor de
Rotterdam-spelers. Een kampioenswedstrijd moet gewonnen
worden en overtuigend. Toch was een eerste kampioenschap anders.
Voor het eerst kampioen, dat is wat!! Nu geen Siem, Paul of Marc
en geen Ulco, maar Emiel uit een ver land. Soms bedenk ik me wel
eens wat er gebeurd zou zijn als wij met zijn alle bijeen zouden zijn
gebleven. Als wij niet de keuze zouden hebben gemaakt om in de
Planeet te spelen. Zouden wij dan gepromoveerd zijn en nog eens?
Zou Stefan dan in het vijfde spelen? Zou Rapido dan nog steeds
gezien worden als een te fanatieke club? Het heeft geen zin om hier
over te denken. Het is wel leuk om op 11 mei weer eens met elkaar
te spelen. Ik hoop dat iedereen komt kijken of wij het nog kunnen.

De maand mei is een maand waarvan ik nu al weet dat deze maand
waanzinnig leuk en waanzinnig druk gaat worden. 
3 Mei Paul zijn bruiloft.

Iedereen is uitgenodigd op de receptie in de Fablo Tennishal van
(17.00 - 19.00 uur)

11 Mei Afsluitavond met de huldiging van misschien wel twee
kampioenen. Het personeel van het zwembad heeft helaas
afgezegd en Heren 5 heeft een toernooi bij de Haarlemse
Watervrienden. Verder belooft het een gezellige avond te
worden.

18 Mei De eerste onvervalste DWT jeugddisco. Voor iedereen
onder de 16 jaar.

25/26 Mei Pinkstertoernooi, met dit jaar wel een heel vol
programma.

Vrijdag  19 April is er met de Herenteams gepraat over een nieuwe
opzet  van de teamindeling. Hierbij hoopt de waterpolowerkgroep
dat met deze veranderingen er een frisse wind gaat waaien door het
eerste en tweede Heren team. In navolging van de Dames met, na 
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de verandering vorig jaar nu twee mogelijke kampioenschappen
hopen wij dat deze verandering positief zal uitwerken op de
resultaten van het eerste team en de trainingsopkomsten.

4-meter-contest tijdens de Afsluitavond op 11 mei.
Voor de 4-meter-contest op 11 mei zijn van ieder team twee spelers
genomineerd om mee te doen aan deze wedstrijd. Dit maakt het
aantal deelnemers 20. In twee voorronden worden op twee goals 4
meters genomen totdat er 10 kandidaten over zijn. Deze 10
kandidaten strijden in de halve finale om drie plaatsen in de finale.
De verdeling over de twee voorronden zijn als volgt:
Voorronde 1 : Dames 1, Dames 3, Jongens Adspiranten, Heren 1

en Heren Jeugd.
Voorronde 2: Dames 2, Heren 2, Heren 3, Heren 4 en Heren 5 en

Oud Heren Jeugd.

De volgende spelers zijn genomineerd:
Heren 1 Paul Stricker en Frank Muylaert.
Heren 2 Arthur Stricker en Andre Zandvliet.
Heren 3 Bert Loerakker en Pim Meijer.
Heren 4 Leon van de Peet en Ton van de Graaf.
Heren 5 Stefan Woolthuis
Oud Heren Jeugd Siem Keyzer en Milo Gerritsen.
Dames 1 Carola Wigman en Martine Rohling.
Dames 2 Anje Wattel en Anita van Luit.
Dames 3 Antoinette Wigman en Dana Ungureanu.
Heren Jeugd Thijs Weustink en Rob Goedkoop.
Adspiranten Chris Visser en Raymond Velthuis.

Ik hoop jullie dus allemaal veelvuldig te zien in mei!!

Eric Thoolen
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Wedstrijdzwemverslagen ! ! !

De afgelopen maand zijn er 4 wedstrijden
geweest en daarvan komen nu alle
uitslagen. Het zijn er veel, maar ja, daar
kunnen wij ook niets aan doen.

COMPETITIE CASTRICUM 10 MAART 1996

De 5de en een na laatste competitiewedstrijd werd gezwommen in
Castricum. De estafettes konden we vandaag helaas niet winnen.
De jongens werden 2de en de rest werd 3de. In totaal zijn er 38
persoonlijke records gezwommen en haalden wij 6 eerste, 8 tweede
en 10 derde prijzen binnen.
Hier komen de uitslagen:

1. 4x50 wisselslag estafette meisjes
   78 e.l.
DWT1:Yvette Roozen (38.0) 2.31.3 3

Marianne de Jong
Bianca Dessens
Willemijn van Leeuwen

DWT2:
Fleur van Dusseldorp 2.51.9 PR
Petra Snoeks
Gwenda van der Veen
Jennifer Bas

2. 4x50 vrijeslag estafette jongens 80 e.l.
DWT1:Dennis van Weel 1.57.9 PR 3

Martin Niehot
Eric Veen
Casper Teeuwen

DWT2:
Paul de Jong (32.5) 2.18.4
Leon Knape
Ferry de Ruyter
Chris Visser

2-y. 4x50 schoolslag estafette j/m 84 e.l.
DWT1:

Leon Boviatsis (52.4)3.23.6 PR 2
Maurice Knape
Nicolette Knape
Krank de Jong

DWT2:
Sabrina Dessens (51.6)  3.31.7 PR
Eveline van Leeuwen
Viki Boviatsis
Marjolein Tuyn
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3. 200m wisselslag dames
Jennifer Bas       3.00.2 PR
Marianne de Jong     3.13.1
Yvette Roozen         2.56.2

4. 100m vlinderslag heren
Ramon Overveld    1.14.7 PR
Eric Veen              1.24.4
Colin Liem             1.08.4
Michiel Veen            1.06.4  3

5. 100m vrijeslag meisjes 78 e.l.
Fleur van Dusseldorp 1.26.0 PR
Petra Snoeks            1.30.4
Willemijn van Leeuwen 1.11.2    2

6. 100m rugslag jongens 78 e.l.
Chris Visser           1.28.2
Michiel Veen            1.09.3    1
Dennis van Weel      1.12.3

7. 100m wisselslag meisjes 82/83
Fleur van Dusseldorp 1.37.9
Bianca Dessens        1.27.2B   3
Gwenda van der Veen 1.27.2APR 2

9-1. 100m rugslag jongens 82/83
Ferry de Ruyter        1.36.4
Leon Knape             1.28.8 PR
Paul de Jong            1.24.1
Martin Niehot          1.21.2 PR

9-2. 100m wisselslag m/j 85 e.l.
Suzanne van de Velde 2.10.8 PR
Sam Wutschke         2.01.3 PR
Sabrina Dessens     1.5 8.9 PR
Diana Niehot            1.55.2 PR
Maurice Knape         1.59.3 

Viki Boviatsis           1.44.6 PR
Leon Boviatsis         1.40.8 PR
Marjolein Tuyn        1.40.3 PR
Nicolette Knape 1.33.7 PR 1
Frank de Jong            1.41.5

10. 100m rugslag meisjes 80 e.l.
Willemijn van Leeuwen 1.23.3
Yvette Roozen     1.22.9    3

10-x. 100m wisselslag m/j 84
Anette Knape   1.36.1 
Eveline van Leeuwen 1.27.4 PR 2
Michiel van Dusselsdorp 1.48.8 PR

11. 100m vlinderslag jongens 80 e.l.
Dennis van Weel 1.27.3
Eric Veen  1.24.4
Casper Teeuwen 1.17.3 2
       
12. 200m vrije slag dames
Petra Snoeks   3.19.0
Jennifer Bas   2.40.0
Willemijn van Leeuwen 2.39.9
Marianne de Jong 2.32.6 3

13-1. 200m schoolslag heren
Chris Visser 3.23.3
Casper Teeuwen     2.59.2 PR
Colin Liem       2.28.9 PR 1

13-xb. 100m rugslag j/m 85 e.l.
Laurence Smit 2.00.1 PR
Maurice Knape 2.00.8 PR
Valerie Bas    2.10.3 PR
Sam Wutschke 2.00.7 PR
Renee Bosse    2.08.0 PR
Sabrina Dessens   1.58.5 PR
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Diana Niehot    2.01.1 PR
Viki Boviatsis 1.44.8 PR
Leon Boviatsis 1.43.2 PR
Marjolein Tuyn       1.49.9 PR
Nicolette Knape             1.38.1 PR 2
Frank de Jong               1.43.8 PR

14-2. 100m vlinderslag meisjes 78 e.l.
Jennifer Bas                1.45.1 PR
Bianca Dessens              1.29.9
Yvette Roozen               1.28.6 PR

15. 200m wisselslag jongens 78 e.l.
Michiel Veen                2.28.5    2
Colin Liem                  2.18.2    1

16-1. 100m vlinderslag meisjes 82/83
Fleur van Dusseldorp  1.48.6
PR
Bianca Dessens              1.30.4    1
Gwenda van der Veen  1.47.8 PR 3

18. 100m vrije slag jongens 82/83
Ferry de Ruyter        1.23.3
Leon Knape                  1.19.0
Martin Niehot               1.05.4 PR 3
Paul de Jong                1.09.9

19-3. 100m vrije slag meisjes 80 e.l.
Petra Snoeks                1.32.3
Gwenda van der Veen    1.16.8
Marianne de Jong            1.10.6

20. 100m vrije slag jongens 80 e.l.
Chris Visser                1.12.9
Eric Veen                   1.09.5
Dennis van Weel             1.04.6 PR
Casper Teeuwen              1.00.4    1

20-a. 100m rugslag m/j 84
Anette Knape                1.33.6
Eveline van Leeuwen     1.28.4 PR 2
Michiel van Dusseldorp 1.50.1 PR

21. 4x100m vrije slag estafette dames
DWT1:Bianca Dessens 4.56.3    3

Willemijn van Leeuwen
Yvette Roozen
Marianne de Jong

DWT2:Petra Snoeks (1.34.1)  5.38.6    
Fleur van Dusseldorp
Gwenda van der Veen
Jennifer Bas

22. 4x100m vrije slag estafette heren
DWT1:Michiel Veen   3.56.3    3

Ramon Overveld
Casper Teeuwen
Colin Liem

DWT2:Dennis van Weel 4.40.6
Martin Niehot
Eric Veen
Chris Visser

-----------------------------------------------
ONDERLINGE LIMIETWEDSTRIJD 

Op 17 maart hadden wij een wedstrijd in hoofddorp om nog een
aantal limieten te zwemmen voor de kringkampioenschappen.
Er zijn ongetwijfeld een paar limieten gehaald, maar ik weet niet
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precies wie er een gehaald heeft. Vandaag werden er 24 persoonlijke
records gezwommen en haalden wij 12 eerste, 11 tweede en 9 derde
prijzen. Het was een snelle wedstrijd en er deden alleen kinderen
mee die kans maakten op een limiet.
Hier volgen de uitslagen:

1. 200m vrije slag dames/heren
Bianca Dessens          2.38.0 PR 1
Martin Niehot           2.24.4    3
Martijn de Jong         2.19.4    2
Eric Veen               2.25.7

3. 100m vlinderslag dames
Eveline van Leeuwen     1.22.9 PR 1

6. 50m schoolslag dames/heren
Corine Kalbfleisch      0.44.6   
3
Jennifer Bas            0.43.1    2
Yvette Roozen           0.39.5 PR 1
Ferry de Ruyter         0.52.8 PR
Michiel van Dusseldorp  0.52.6 PR 3
Colin Liem              0.31.5    1
Martin Niehot           0.42.1 PR 2

9. 200m rugslag dames/heren
Willemijn van Leeuwen   2.59.3    3
Casper Teeuwen          2.32.5 PR 1
Martijn de Jong         2.38.7    3
Dennis van Weel         2.34.8 PR 2

11. 100m vrije slag dames/heren
Fleur van Dusseldorp    1.23.4 PR
Eveline van Leeuwen     1.18.4 PR
Bianca Dessens          1.12.9    3
Marianne de Jong        1.08.1    1
Corine Kalbfleisch      1.23.4

Jennifer Bas            1.12.2 PR 2
Eric Veen               1.09.1
Martin Niehot           1.07.9
Dennis van Weel         1.10.0
Casper Teeuwen          1.08.7
Colin Liem              0.54.4    1

14. 50m vlinderslag dames/heren
Corine Kalbfleisch      0.46.3
PR 2
Michiel van Dusseldorp  0.58.7
Colin Liem              0.29.7    1
Casper Teeuwen          0.33.8    2
Ferry de Ruyter         0.47.6 PR

17. 200m wisselslag dames
Jennifer Bas            2.59.4 PR 1

20. 100m schoolslag dames
Corine Kalbfleisch      1.38.2
PR
Mariannne de Jong       1.28.2
Yvette Roozen           1.27.6    2

24. 50m rugslag heren
Ferry de Ruyter         0.44.8 PR
Colin Liem              0.31.4    1
Michiel van Dusseldorp  0.51.5 PR

27. 200m vlinderslag heren
Eric Veen               3.03.5    3
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28. 100m rugslag dames/heren
Yvette Roozen           1.31.0
Willemijn van Leeuwen   1.26.0
Eveline van Leeuwen     1.31.0
Bianca Dessens          1.25.6 PR
Fleur van Dusseldorp    1.40.9
Dennis van Weel         1.13.3    2
  
31. 50m vrije slag dames/heren
Yvette Roozen          0.32.3 PR 3
Marianne de Jong        0.32.0 PR 2

Wilemijn van Leeuwen    0.31.6 PR 1
Fleur van Dusseldorp    0.38.2 PR
Bianca Dessens          0.33.5 PR
Ferry de Ruyter         0.36.9 PR
Michiel van Dusseldorp  0.44.2 PR
Martin Niehot           0.31.3
Martijn de Jong         0.27.1 PR 3
Dennis van Weel        0.30.1
Colin Liem              0.26.1    1
Casper Teeuwen          0.27.1    2

-------------------------------------------------
LIMIETWEDSTRIJD LANGE AFSTANDEN

Op 24 maart was er een limietwedstrijd voor de lange afstanden en
er deden van DWT maar 5 zwemmers mee. Zoals ik weet heeft
Martin Niehot een limiet gehaald, maar van de rest weet ik het niet.
Iedereen heeft in ieder geval een PR gezwommen.
De uitslag was als volgt:

3. 400m vrije slag heren
Dennis van Weel  5.02.8 PR 1

4. 1500m vrije slag heren
Eric Veen       19.16.9 PR 3
Martin Niehot   19.54.1 PR

5. 800m vrije slag dames
Bianca Dessens  11.34.1 PR 3
Jennifer Bas    11.39.7 PR

---------------------------------------------
LAATSTE COMPETITIEWEDSTRIJD

Op 31 maart was de spanning te snijden bij het clubhuis, want het
zou van vandaag afhangen of we wel of niet zouden promoveren.
Iedereen moest goed zijn best doen en dat hebben we ook gedaan.
Er zijn in totaal 48 PR's gezwommen en velen prijzen: 12 eerste,
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7 tweede en 6 derde. Voor het eerst hebben we alle estafettes
gewonnen. De dames hebben voor het eerst gewonnen van KZC en
de Aalscholvers. De heren wonnen ook en de laatste estafette, de
8x50m vrije slag mixed werd ook gewonnen, met een A-tijd. Het
was een hele spannende strijd met de Aalscholvers. Helaas was het
niet genoeg om te promoveren en dus zullen we volgend jaar weer
ons best doen om te promoveren. Dit zijn de uitslagen:

1.4x50m wisselslag estaf.jongens 78 e.l.
DWT1:

Casper Teeuwen(32.3)1.59.0 PR 1
     Colin Liem
     Michiel Veen
     Martijn de Jong
DWT2:

Dennis van Weel (34.6)2.22.3 PR 
     Martin Niehot
     Eric Vee
     Chris Visser

2. 4x50m vrije slag estaf. meisjes 80 e.l.
DWT1:

Bianca Dessens(32.7)    2.06.7 PR 1
     Willemijn van Leeuwen
     Yvette Roozen
     Marianne de Jong
DWT2:

Gwenda v.d. Veen(35.2) 2.23.5 PR
     Petra Snoeks
     Fleur van Dusseldorp
     Jennifer Bas

3-A. 200m wisselslag m/j 1984 e.e.
Eveline van Leeuwen 3.08.1 PR 2
Viki Boviatsis                  3.44.9 PR 2
Marjolein Tuyn 3.40.2 PR

3-D. 50m schoolslag m/j o.11
Laurence Smit                   0.59.5 PR
Sam Wutschke    0.54.9 PR
Valerie Bas                     0.56.7 PR 2
Diana Niehot                    0.56.7 PR 2
Renee Bosse                     0.55.1
Maurice Knape        0.52.8 PR 2
Sabrina Dessens      0.50.5 PR 1
Leon Boviatsis                  0.51.2 PR 1
5. 100m vrije slag 78 e.l.
Chris Visser                    1.09.8
Dennis van Weel   1.03.5 PR
Martijn de Jong                 1.01.6 PR
Casper Teeuwen     0.59.9    2

6. 100m rugslag meisjes 78 e.l.
Petra Snoeks                    1.44.1
Jennifer Bas                    1.20.1 PR 1
Willemijn van Leeuwen 1.21.7    3

7. 100m wisselslag 82/83
Ferry de Ruyter                 1.34.2 PR
Martin Niehot                   1.17.4 PR
 
9. 100m rugslag meisjes 82/83
Fleur van Dusseldorp    1.36.4 PR
Bianca Dessens           1.24.0
PR 1
Gwenda van der Veen    1.25.4 PR 2



De Waterdroppels 20 

10. 100m rugslag jongens 80 e.l.
Chris Visser                    1.27.0 PR
Eric Veen                       1.18.3 PR
Dennis van Weel 1.13.0 
Casper Teeuwen     1.10.4 PR 1

11. 100m vlinderslag meisjes 80 e.l.
Bianca Dessens    1.29.7
Willemijn van Leeuwen 1.28.0    3

12. 200m vrije slag heren
Martijn de Jong      2.17.1 PR
Michiel Veen          2.09.4 PR
Colin Liem        2.00.2 PR 1

13-1. 200m schoolslag dames
Petra Snoeks      3.35.9 PR
Yvette Roozen  3.08.7 PR 3
Marianne de Jong     3.05.2 PR 2

13-A. 100m vlinderslag meisjes 1984 en
0.11 jaar
Eveline van Leeuwen   1.23.8    1
Viki Boviatsis    2.08.8    3
Marjolein Tuyn     2.06.3

13-D. 50m vlinderslag m/j o.11
Valerie Bas        1.30.4 PR
Sam Wutschke    1.04.6 PR
Renee Bosse      1.01.9 PR
Leon Boviatsis      0.56.7 PR
Sabrina Dessens       1.11.3 PR
Laurence Smit      1.12.9 PR
Maurice Knape                   0.56.5 PR
Diana Niehot                    0.55.1 PR 2

14-2. 100m vlinderslag jongens 78 e.l.
Michiel Veen         1.06.3    1
Colin Liem              1.07.8    3

15. 200m wisselslag meisjes 78 e.l.
Jennifer Bas        2.59.7
Yvette Roozen           2.56.9

16-1 100m vlinderslag jongens 82/83
Ferry de Ruyter    1.54.5
Martin Niehot    1.34.9 PR

18. 100m vrije slag 82/83
Fleur van Dusseldorp   1.22.9 PR
Bianca Dessens        1.11.5 PR 1
Gwenda van der Veen      1.17.0    3

19. 200m wisselslag heren
Martin Niehot     2.50.8 PR
Martijn de Jong      2.34.9
Colin Liem         2.16.9 PR 1
Michiel Veen     2.29.7

20. 100m vlinderslag dames
Willemijn van Leeuwen     1.28.8
Yvette Roozen    1.33.5
Jennifer Bas   1.42.1 PR

21. 200m vrije slag jongens 80 e.l.
Ferry de Ruyter  3.16.5
Chris Visser      2.39.3
Dennis van Weel        2.21.8 PR
Casper Teeuwen     2.17.6 PR 3
Eric Veen                       2.25.7
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22.100m vrije slag meisjes 80 e.l.
Petra Snoeks                    1.28.3
Fleur van Dusseldorp    1.25.4
Gwenda van der Veen  1.16.7
Marianne de Jong    1.08.8    3

22-A4x50m wisselslag estaf. m/j o.11
DWT2:Diana Niehot (56.0) 3.27.2 PR
     Maurice Knape
     Marjolein Tuyn
     Leon Boviatsis

23. 8x50m vrijeslag estafette mixed
DWT2:
Fleur van Dusseldorp (38.7) 4.36.8
Ferry de Ruyter
Gwenda van der Veen
Dennis van Weel
Petra Snoeks
Eric Veen
Jennifer Bas
Martijn de Jong

DWT1:
Bianca Dessens  3.54.4 PR 1 ! ! ! !
Martin Niehot
Willemijn van Leeuwen
Casper Teeuwen
Yvete Roozen
Michiel Veen
Marianne de Jong
Colin Liem

OUDERS BEDANKT VOOR HET SUPPORT EN LAK
BEDANKT VOOR DE GOEDE BEGELEIDING! VOLGEND
JAAR ZULLEN WIJ WEER PROBEREN TE PROMOVEREN.
------------------------------------------------------------------
Jarigen van de maand.......MEI!!!!

Deze maand zijn jarig:
Bianca Dessens      04-04-82 
Eric Veen           10-04-80
Eveline van Leeuwen 22-04-84
 
GEFELICITEERD!!!!

Yvette Roozen
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PAASTOERNOOI 1996

Goede Zijden  Slechte Zijden

Voor de wedstrijdzwemploeg zit het
Internationale Paastoernooi er weer op.
Het was alweer de 10e achtereenvolgende
keer dat dit georganiseerd is door de
werkgroep met steun van een aantal
vrijwilligers. En om het zelf maar eens
onbescheiden te zeggen: het was het best
georganiseerde en drukst bezette toernooi tot nu toe! 
 
Wat getallen: bijna 250 deelnemers van 8 verenigingen die zorgden
voor 736 starts en estafettes, verdeeld over 53 programmanummers.

Ruim 120 personen die een koud buffet voorgeschoteld kregen
waarin hun o.a. 20 kg fruitsalade, 10 kg kip, 7 kg gehaktballetjes, 6
kg rollade en fricandeau, 140 gevulde eieren, 15 stokbroden, 2
gigantische schalen bami, 6 hartige taarten, diverse salades en nog
veel meer aangeboden werd.

Via de in de hal opgestelde tafels kon men eten op het terras van het
zwembad. Een vlekkeloze organisatie, waarvoor hulde aan de
eetcommissie en dank aan diegenen die gebakken, gebraden en
geofferd hebben! 

Voeg daarbij nog de 78 persoonlijke records die door de DWT'ers
behaald worden en de wisselbeker die we zelf veroverden en je zou
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bijna zeggen dat het perfect was.....

BIJNA, want over dit prachtige toernooi ligt één lelijke schaduw:
die van de gastvrijheid, of liever het gebrek daaraan. Om maar even
bij de getallen te blijven: 39 zwemmers uit 24 verschillende
gezinnen  zouden uit Osnabrück en Greifswald slechts 24 kinderen
moeten onderbrengen. (De anderen wilden bij hun ouders of
begeleiders in een gymzaal slapen). Piece of cake zou je denken,
maar nee hoor, dit kleine aantal werd het grootste probleem. 
Slechts 5 families gaven zich op als gastgezin, waarvan er al 3 uit de
werkgroep kwamen!
Het was dan ook bijzonder gênant om naar Osnabrück te moeten
bellen met de mededeling dat er voor 7 personen geen plaats was.
Dat het uiteindelijk (vrijdagavond !!) toch is gelukt is te danken aan
het feit dat een paar van die families niet een of twee kinderen
opnamen zoals gepland maar 3 of zelfs 5! 

Het Paastoernooi is ooit opgezet als uitwisseling met andere
sporters en een tijd lang is dit ook zo geweest. Degene die jij met
pasen in huis had, vroeg jou weer te gast tijdens hun gala in
Osnabrück. Er zijn zo waardevolle vriendschappen ontstaan. Op de
manier zoals wij het nu meemaken, schiet dit toernooi aan zijn doel
voorbij.

Over 8 weken, op 15 en 16 juni, worden wij weer in Osnabrück
verwacht; er is al druk over gepraat en we hebben er weer zin in. En
natuurlijk sturen we zoals ieder jaar ook weer onze lijst met
deelnemers en overnachtingswensen mee..........

Anneke Veen
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Kunstzwemmen

Afgezien van het diploma-zwemmen
van 24 maart, waarover ergens anders in
dit clubblad nog een stukje staat, is er
sinds het vorige clubblad weinig
gebeurd. Behalve dan dat we een aantal
trainingen (hebben) moeten missen.
Splash-wedstrijden van de Scouting, het
Paastoernooi van wedstrijd zwemmen en het Pinkstertoernooi van
waterpolo, allemaal was het dit jaar op zaterdag waardoor we
telkens 3 uur trainen missen. Bovendien was het recreatie bad nog
een dinsdag verhuurd aan een bedrijf en dat bedrijf had een bandje
ingehuurd. Nou kan onze muziek best hard, maar hier kwamen we
niet boven uit. Met gebarentaal en liplezen hebben we geprobeerd
nog een beetje training te geven, maar echt handig was het niet. 

Ondanks alles proberen we alle 13 (!) uitvoeringen op tijd af te
krijgen voor de laatste wedstrijden van dit jaar in mei en juni. Dus
voor iedereen die nog wat wil organiseren dit jaar: alsjeblieft
niet op zaterdagmiddag van 13:00 tot 16:00 en niet op dinsdag
van 17:30 tot 19:30.

De wedstrijden die nog komen dit jaar zijn:

-12 mei kringkampioenschappen techniek en een deel van de
uitvoeringen van de kringkampioenschappen en
verenigingscompetitie cat. 4, 5 en 6
-2 juni kringkampioenschappen uitvoeringen
-15 juni kringploegenwedstrijd age-group II en age-group III
-16 juni diplomazwemmen
-23 juni verenigingscompetitie uitvoeringen



De Waterdroppels  25 

Aangezien het een beetje verwarrend is met
kringkampioenschappen en verenigingscompetitie zal ik proberen
dit uit te leggen. Binnen de kring Noord-Holland worden elk jaar
een verenigingscompetitie en kringkampioenschappen
georganiseerd. De verenigingscompetitie bestaat uit 4 techniek
wedstrijden en een muziek wedstrijd. Van de 4 techniek wedstrijden
zijn er twee voor categorie 1,2 en 3 en twee voor categorie 4,5 en 6.
Je zwemt in een bepaalde categorie als je de juiste leeftijd hebt voor
een categorie (maakt niet uit of je het bijbehorende diploma wel of
niet hebt) of als je het diploma voor die categorie nog niet hebt (mag
dus ook als je ouder bent dan de leeftijd die bij die categorie hoort).
Aan het eind van het seizoen worden de resultaten van deze vijf
wedstrijden opgeteld en worden prijzen uitgedeeld voor de beste
verenigingen. De kringkampioenschappen bestaan uit een
techniek gedeelte en een muziek gedeelte. Wie opgeteld voor
techniek en muziek het hoogste aantal punten heeft wint. Dit is dus
anders dan bij de verenigingscompetitie waarbij per wedstrijd een
winnaar is en de punten van techniek en muziek niet worden
opgeteld. Voor de kringkampioenschappen worden de officiële
categorieën van het kunstzwemmen (age-groups genaamd) gebruikt.
Hierbij mag je alleen in een age-group zwemmen als je de juiste
leeftijd hebt. Je mag wel een categorie hoger zwemmen, maar niet
lager. 
Om het allemaal nog ingewikkelder te maken tellen sommige
wedstrijden mee voor de kringkampioenschappen en voor de
verenigingscompetitie. De techniek van 12 mei telt mee voor de
verenigingscompetitie en voor de kringkampioenschappen. De
solo’s en duetten van 12 mei en 2 juni tellen mee voor de
verenigingscompetitie en voor de kringkampioenschappen. De
groepsnummers van 12 mei en 2 juni tellen alleen voor de
kringkampioenschappen. 23 juni worden de groepsnummers voor
alle categorieën gezwommen en deze tellen alleen mee voor de
verenigingscompetitie.
Aan de kringploegen doen de beste zwemsters van de verschillende
verenigingen in Noord-Holland mee. Zij zijn het hele jaar al bezig
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samen een groepsnummer in te studeren en 15 juni is hiervan de
wedstrijd tegen de kringploegen van andere kringen.
Uiteraard krijg je een uitnodiging voor de wedstrijden die je moet
zwemmen en als het nog niet helemaal duidelijk is kom het dan
gerust even vragen.

Ik weet dat ik het er al vaker over gehad heb, maar aangezien er
niets gebeurd nog maar een keertje: een aantal trainers, Han, Ellen,
Francisca en Marcel, hebben al een hele tijd terug beloofd hun
F-diploma te halen. Iedere keer hebben ze echter een smoes om het
uit te stellen. Ze hebben het of te druk om te oefenen of ze moeten
jureren tijdens het afzwemmen of hun grote teen staat krom of het
water is te koud en ga zo maar door. Volgens mij zijn ze gewoon
bang om te zakken! 16 is er weer een kans dus vraag het allemaal
iedere training even aan ze, dan denken ze er misschien aan deze
keer.

Tenslotte heb ik deze
maand weer een
plaatje. En nee, niet
van internet maar een
foto van onze eigen
Femke in ons ei-gen
zwembad. De han-den
zijn van Karina en
Ingrid (zeker weten) en
van Bianca en Tera
(denk ik, maar weet ik
niet zeker, ze kunnen
ook van Mariska,
Dana, Sandra of Yvette
zijn).

Nicole
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De jarige
kunstzwemsters
in mei zijn:

17 Patricia t H.
29 Ingrid Lommerse

Van harte gefeliciteerd

Afzwemmen in Zaandam.

Op 24 maart was het eindelijk zover er was weer diploma zwemmen
van het kunstzwemmen. Dit keer moesten we naar Zaandam, om
half vier begon het diploma zwemmen.
Er werd begonnen met tijdzwemmen, daarna muziek zwemmen,
stuwen en aan het eind werden de figuren beoordeeld.
Bij kunstzwemmen haal je eerst je F-diploma, hierbij zwommen
Jenni, Maaike en Johanna, dan vervolgens het E-diploma met
Marie(tte, Marijke, Marinka, Ilse en ik (Wendy). Hierna volgt het
laatste Diploma D. Deze meisjes moeten nu hun andere diploma's
(C', C", B, A) op wedstrijden gaan halen dit zijn: Chantal, Saskia en
Sanne.
Alle meisjes zijn geslaagd, gefeliciteerd.

Wendy Vollenga.
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Ronald Stricker
&
Eveline Pennings

gaan trouwen op woensdag 15 mei 1996
om 11.15 uur in de Gravenzaal van
het stadhuis van Haarlem.

Kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.15 uur in de St. Jozefkerk, Herenweg 15
te Noordwijkerhout.

U bent van harte welkom op onze receptie, die
gehouden wordt van 17.00 tot 18.30 uur in Hotel
Oranje, Konongin Wilhelmina-Boulevard 20-24 te
Noordwijk.

Ceremoniemeester:
Paul Stricker
telefoon: 023-536865 of 06-52622541
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Sete Lagoas en heren 4

Er is een nederlands gezegde: „onbekend maakt onbemind”, dat een
ondertoon van wantrouwen in zich heeft. Het gezegde geldt niet
alleen voor de verhouding tussen mensen onderling, maar
bijvoorbeeld ook voor elk gebiedje op onze aardbol.
Ee'n zo'n gebiedje is Sete Lagoas, een plaats net zo groot als
Haarlem, dat ergens in Brazilie( ligt, een land net zo groot ongeveer
als Europa (viervijfde).

Maar waar ligt Sete Lagoas?
Langs de hele oostkust van Brazilie(
loopt een bergketen. Vanuit Rio de
Janeiro moet je eerst richting NNW,
deze bergketen over. Op de
hoogvlakte daarachter (400 km van
Rio de J.) ligt de miljoenenstad Belo
Horizante. Rijdt je met de bus nog
eens 70km door dan kom je in Sete L.
Denk niet dat die hoogvlakte vlak is
zoals hier een polder: flink glooiend.
De bergen eromheen hebben de rivier
de Rio das Velhas gevormd en deze
stroomt langs Sete L.

Het water moet dan nog en weg afleggen van 1800km voordat het
als Rio de Sao Franeiseo, in de Atlantische oceaan terecht komt.
Hoe breed deze rivier bij S.L. is, of er genoeg water in staat en wat
er nu zo bijzonder is aan dit gebied. Vraag het aan Ruud Muijlaert:
hij weet er alles van.
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Hij is de oudste waterpoloer van dit moment bij DWT en bevindt
zich al vier maanden in deze stad; voor z'n plezier maar ook als
assistent van een pater !?

Je vraagt je af, waarom nu speciaal daar, en dat zit zo: Ruud is
echtgenoot van Truus Muijlaert. Haar moeder heette Turkenburg en
die had drie broers. Een van deze broers kreeg een zoon die pater
werd en in Brazilie( ging werken. Dus pater Turkenburg is een neef
van Truus; vandaar Ruud's aanwezigheid in dat gebied.
We missen hem in de ploeg. Dat was bijvoorbeeld te merken in de
wedstrijd tegen De Spetters uit Heiloo. We wonnen met 3-15, maar
dat ging toch niet helemaal zoals we dat graag willen. Als ploeg
hebben we een behoorlijk aantal tactische manoeuvres

Ee'n daarvan is:
na een aanval van de tegenstander en onze doelman Bart Visser
heeft de bal, sprint Ruud in een onbewaakt ogenblik op rechts naar
voren. Bart ziet dat en plaats de bal naar links. Wij weten nu wat er
komt en de tegenstander niet. De bal wordt rondgespeeld tot Ruud
voor is; hij krijgt de bal en scoort. Eenvoudig maar doeltreffend.
Volgens de laatste berichten is het in Sete Lagoas erg warm. Ruud
vindt het zelfs heet. Een grote kans dus dat hij elke dag verkoeling
zoekt in de rivier. Als hij dan ook nog elke dag probeert tegen de
stroom in te zwemmen om het landschap stroomopwaarts te
bekijken, hebben we in ieder geval één speler, die het komende
seizoen een puike konditie heeft.

Ge'  Luttikhuizen.



De Waterdroppels  31 

Hallo (wordt) Hi.

Het is weer vrijdagavond laat
en we raken alweer aan de praat.
Dus gaan we maar weer dichten
we zien nu al jullie gezichten.
We zullen jullie iets vertellen
over de sesamstraat rellen.

Pino heeft ruzie met Sien
als je dat toch eens kon zien.

Het ging er hard aan toe
alleen al van kijken werd je moe.

Want Pino is veel groter
En Sien is maar een koter.

Koekiemonster vrat zich vol
en meneer Aart ging daardoor uit zijn bol.
Ernie zag het gebeuren
en vertelde het aan Bert in geuren en kleuren.
Maar Bert die lachte er niet om
O, o, wat voelde Ernie zich stom.

Ienemienie en Tommy stonden aan de kant
want zij vonden het heel interessant.

Zij keken helaas niet op de stoep
dus trapte Tommy in de poep.

Ienemienie lag in een deuk
toen vond Tommy het niet meer leuk.

Dus die begonnen elkaar te slaan
toen vond Paula er helemaal niks meer aan.

Gerda ging er tegen in
maar Paula kreeg toch haar zin.
Ze begonnen elkaar te schoppen
en Gerda dacht dat Paula haar zat te foppen.
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Maar toch was dat niet waar
want Paula sloeg Gerda in elkaar.
Maar nu kan Gerda niet meer voorlezen
wat zal dat een ramp wezen.

Nu hebben de kindertjes geen verhaal
wat een ellende toch allemaal.

Want zelfs onze grote vriend Frank
zat nu aan de drank.

Dus van het verhaal kwam niets terecht
toen moesten de kindjes huilen, echt.
Dus dit keer geen Dikkie Dik de kat

O, o, wat zielig is dat.
Gelukkig is er nog wel
onze duitse heer graaf Tell.
Hij bezit dan wel een kasteel
toch doet hij ons niet veel.
Hij kan dan wel mooie liedjes maken
toch zal hij ons hart nooit raken.
Dit was even serieus
dat kunnen wij dus ook, heus.

Jullie zijn nu weer op de hoogte gesteld
en gisteren heeft oom Rudolph gebeld.

We gaan morgen bij hem op bezoek
en dan krijgen we weer een lekkere koek.

Maar misschien zijn we morgen wel te moe
dus daarom gaan we nu naar ons bedje toe.

Hi, hi, hi, groetjes  Bert en Ernie.
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Rebus

In de laatste nummers van de Waterdroppels ontbreekt in „Een
voorzet van de voorzitter” de smeekbede om een nieuwe
penningmeester. Dat is opvallend. Er is dan ook maar één konklusie
te trekken: de nieuwe penningmeester is er.
Ter opluistering van dit mijlpaaltje deze uit vier opdrachten
bestaande rebus.

Oplossing trappuzel van april:

e - er - ier - vier - ijver - vrijer - drijver

Voor een aantal leden waren de laatste woorden erg lastig. Ze
wisten niet dat de hollandse ij uit twee afzonderlijke letters bestaat,
de i  en de j.
Voor twijfelaars: raadpleeg het woordenboek en niet de
telefoongids.

Ge'  Luttikhuizen.
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Vijftig.

Tijdens onze laatste wedstrijd van dit seizoen, die tegen de
Meerkoeten, had de tegenstander niet genoeg moed en spelers
gevonden om met het juiste aantal om te komen dagen. Zodoende
konden wij ons, tijdens de wedstrijd, volledig toeleggen op de
vijftigste door Lodewijk te behalen treffer. En zoals het hoort, bij
een polobeest, kon hij het niet laten om nog enige doelpuntjes extra
mee te pakken zodat hij nu zo'n beetje op vijfenvijtig treffers heeft
gemaakt in het afgelopen seizoen. Lodewijk gefeliciteerd.

In schril contrast met dit buitengewone succes staat het voornemen
van de trainer/coach en de polocommisie om ons reservoir van
legendarische polotalenten (Godenzonen haast) ruw uit elkaar te
scheuren. Ze vinden dat Heren 2 aan verjonging toe is.
En dat terwijl onze gemiddelde leeftijd nog steeds ver beneden de
vijfendertig ligt, onze oudste speler, Ad, kan nog makkelijk tien jaar
aan de top meedraaien.

Heren 2 gaat waarschijnlijk opgevuld worden met van die
betweterige jonge knulletjes, nog net niet droog achter de oren, die
het moeten hebben van snel zwemmen ofzo. Al zou ik niet zo gauw
weten waar die binnen DWT te vinden zouden moeten zijn want ik
heb namelijk nog nooit wat gehoord over mannelijke
kunstzwemsters, wel over jeugdmietjes maar die zullen ze wel niet
bedoelen.

Heren 2.
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Totaalstand:
1 Nel Nijemanting 33135
2 Marius Bakker 32965
3 Bas Blom 31517
4 Ko Zwaneveld 30193
5 Ineke Rohling 28494
6 Hennie Hooischuur 29127 na 6x
7 Miriam Samson 28822
8 Nico Hooischuur 27970
9 Peter Samson 27574

10 Jonette Blom 26515
11 Corrie Bergman 26104
12 Cees Bergman 25439
13 Hans Korzelius 24874 na 5x
14 Jan Nijemanting 24020
15 Mary van Houwelingen 23783
16 Jan van Houwelingen 23564
17 Mevr. Samson 23339
18 Joop van Osch 22764
19 Wim Roozen 22093
20 Irene van Osch 21889
21 Carla Korzelius 21194
22 Leida Scholten 20483

Stand zevende avond:
1 Miriam Samson 5366
2 Mevr. Samson 4894
3 Jan van Houwelingen 4872
4 Ineke Rohling 4798
5 Bas Blom 4781
6 Mary van Houwelingen 4660
7 Nel Nijemanting 4549
8 Joop van Osch 4537
9 Peter Samson 4438

10 Irene van Osch 4178
11 Marius Bakker 4035
12 Ko Zwaneveld 3849
13 Wim Roozen 3439

Klaverjassen.

Op dinsdag 5 maart werd de zevende
klaverjas avond gehouden.
De op die avond behaalde punten
aantallen zijn:

Best klaverjasvrienden,

Hier volgt een belangrijke
mededeling: het spijt ons ten
zeerste, maar de klaverjas 
avonden van 2 en 16 april
kunnen helaas niet doorgaan, omdat ik net een hernia operatie achter
de rug heb en nel woensdag 27 maart een nieuwe heup heeft
gekregen. Wij hopen dat wij de laatste klaverjasavond door kunne
laten gaan en dat iedereen weer van de partij is.

Hartelijke groeten, Jan en Nel.
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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. mw. P. Lommerse
Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 38 11 33

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



 © Zwemvereniging De Watertrappers


