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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

Een beetje zichzelf respecterende
gemeente is er veel aan gelegen om
sportkampioenen in hun midden te kunnen
hebben. De gemeente Haarlem vormt
daarop geen uitzondering. De notabelen van de stad liepen zich
het vuur uit de sloffen om de trots van onze schaats natie, de
keizerin van Galgary, vanaf de trappen van het historische
stadhuis aan het in grote getale opgekomen publiek te kunnen
tonen. Het gedenkwaardige jaar 1988 vormde voor Haarlem
een absoluut hoogtepunt als sportstad.
'Haarlem sportstad' Mart Smeets raakt bijkans buiten zinnen
wanneer hij terugblikkend in de sportgeschiedenis van de stad
de stroom van (inter)nationale successen opsomt. Het verval
komt des te schrijnender over. Dit verval lijkt samen te gaan
met een tanende belangstelling van stadsbestuurders voor
georganiseerde sport. Judo-coach Cor van de Geest laat zich in
woorden van die Astrekking uit. Sport wordt steeds meer
afhankelijk van het particulier initiatief en topsport bedrijven is
tegenwoordig slechts mogelijk in dien er zich een geldschieter
aan dient. Het gemeentelijk sportbeleid lijkt onduidelijk, maar
ik ga ervan uit dat de gemaakte keuzes het belang van de sport,
ook op de lange termijn, zal dienen. Overheid en particulier
initiatief moeten de handen ineen slaan om sportbeboefening
voor iedereen toegankelijk te houden.
De successen die Cor van de Geest voor ogen heeft waarvoor
stadsbobo's nadrukkelijk van zich laten horen, is uiteraard
slechts weggelegd voor een selecte groep topsporters en
sportverenigingen. Successen behaalt in de diverse afdelings-
en districtscompetities zullen hooguit door de sportredactie van
de plaatselijke courant op een onopvallende plek van de
sportpagina aan de oplettende
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lezer voorgeschoteld worden. De desbetreffende vereniging is
er niet minder content mee en de genoemde sporter(s) met
aanhang niet minder trots. Je bent er zelfs niet minder
kampioen om wanneer jouw prestaties om welke redenen dan
ook niet goed genoeg is voor een eenvoudige vermelding in de
plaatselijke courant.
DWT-getrouwen hebben altijd nog het eigen verenigingsorgaan
'De Waterdroppels' om op de hoogte te worden gebracht van
sportieve uitspattingen en behaalde successen van onze eigen
favorieten. Eric Thoolen sprak over een gedenkwaardige
maand. Als poloër behaalde hij met zijn team van Rapido-82 de
dubbel bestaande uit het kampioenschap en de
districtsbeker,(goed genoeg voor een uitgebreid verslag in het
Haarlems Dagblad).

Als voorzitter van de polowerkgroep mocht hij opgelucht
vernemen dat Heren degradatie heeft kunnen afwenden en dat
Dames ? en Dames II het kampioenschap binnen hebben
gehaald. Over kampioenen gesproken. Het kunstzwemmen
timmert wat dat betreft behoorlijk aan de weg. Op de diverse
onderdelen in de verschillende leeftijdsgroepen mogen Bianca,
Annette, Simone, Gwenda, Joyce, Esther en Nicolette zich
kampioen noemen. Genoemde successen maken duidelijk dat
we best trots mogen zijn op onze atleten. Vanaf deze plaats dan
ook mijn welgemeende felicitaties aan alle
kampioenen.'Haarlem sportstad'! Zeg, meneer Mart Smeets
kom eens langs bij DWT en zie hoe wij met al onze
beperkingen bezig zijn om aan deze slogan smoel te geven. Tot
september zullen echter de meesten van ons een tandje lager
schakelen. Trainingen staan op een laag pitje en de lange
baanwedstrijd den zijn er voor de echte die-hards. Bedankt aan
een ieder die zich hebben ingezet voor ons DWT. Geniet van
een welverdiende vakantie. Tot ziens in het nieuwe seizoen!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot
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Kunstzwemmen

Eigenlijk is de titel boven dit stukje
sinds kort fout. Vorige maand heeft
men besloten dat het voortaan
synchroon zwemmen is in plaats van
kunstzwemmen. Dus vanaf nu zitten
jullie niet meer op kunstzwemmen maar op
synchroonzwemmen. 

12 mei was de techniekwedstrijd van de
kringkampioenschappen en een deel van de uitvoeringen.
Bovendien telden de techniekpunten mee voor de
verenigingscompetitie. Deze wedstrijd is voor ons zeer
succesvol verlopen: we gingen naar huis met 6 limieten voor de
Nationale Jeugdkampioenschappen, 2 limieten voor de

Nationale Kampioenschappen, 2 diploma*s, 5 (vijf!!!!) van de
7 te behalen eerste plaatsen, een tweede plaats en een derde
plaats.
Bij de techniek haalden Annette en Bianca H. een gouden
medaille en Nicolette een bronzen medaille. Limieten waren er
voor Annette, Nicolette, Simone, Gwen, Femke en beide
Bianca=s, terwijl Patricia B. en Esther hun C2 diploma
haalden. Esther was eerst overgeslagen bij het uitdelen van de
diploma*s hoewel iedereen dacht dat ze het wel had gehaald.
Bij het bestuderen van de uitslag bleek dat we gelijk hadden en
kreeg Esther alsnog haar diploma.

Techniek:
Categorie 1 (age-group II)

Annette 52.604 1e prijs Limiet NJK
Nicolette 50.127 3e prijs Limiet NJK
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Simone 49.525 Limiet NJK
Gwen 49.190 Limiet NJK
Patricia B. 46.127 Diploma
Joyce 46.094
Esther 45.556 Diploma
Patricia H. 41.841

Categorie 2 (age-group III)
Femke 52.255 Limiet NJK
Sandra 50.309

Categorie 3 (junioren)
Bianca H. 56.130 1e prijs Limiet NJK / NK
Mariska 53.730
Ingrid 52.569
Dana 52.226
Yvette 51.194

Categorie 4 (senioren)
Bianca P. 55.371 Limiet NK

Uitvoeringen werden er alleen gezwommen voor Categorie 1
(age-group II).  Drie van de vier nummers van DWT haalden
een eerste plaats en het vierde nummer werd tweede omdat er
nu eenmaal maar drie eerste plaatsen te behalen waren. Deze
goed resultaten zijn natuurlijk niet alleen het werk van de
zwemsters, dus Bianca P., Mariska en Dana verdienen hiervoor
ook zeker een groot compliment.

Solo Annette    Laurel & Hardy 55.201 1e prijs
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Duet Simone & Nicolette Zo vrolijk 50.147 1e prijs

Groep Esther, Gwen, Joyce, Queen 52.509 1e prijs
Simone, Nicolette
& Annette

Groep Patricia B., Yvonne, Disney medley 47.144 2e
prijs

Saskia & Ilse

Hoewel de wedstrijd in Zuid-Oost Beemster werd gehouden
was onze nieuwe soundmixer mee voor de muziek. Deze
soundmixer is niet met lood gevuld zoals de oude, maar kun je
met je pink optillen (echt waar, ik heb het geprobeerd). Nu
hoeven we niet meer zo te slepen als we een keer in naar de
Planeet moeten of de soundmixer ergens anders nodig hebben.

15 mei zouden we als demonstratie bij de opening van de
Houtvaart Grease (het nummer van de Nieuwjaarsshow)
zwemmen. De thermometer bleef  buiten echter bij 12 C stekeno

zodat het niet door ging. Het water zal best lekker warm zijn
geweest, maar na afloop hadden we bij iedereen de ijsklontjes
van de tenen hebben moeten afbikken. Misschien gaat het op
een andere dag wel door / is het ondertussen al op een andere
dag doorgegaan met een beetje warmer weer.

Nicole 



De Waterdroppels 7

100 meter vrije slag
Sabine Roozen 1.09.5
Marianne de Jong(D) 1.07.3 PR
Marianne de Jong(M) 1.08.1
Yvette Roozen(D) 1.10.7
Yvette Roozen(M) 1.13.0

Meta van der Veen 1.27.6
Petra Snoeks 1.25.6 PR
Jennifer Bas 1.15.2
Willemijn van Leeuwen 1.09.2
Bianca Dessens 1.12.4
Fleur van Dusseldorp 1.23.1

PAASTOERNOOI 1996 ! ! ! ! !

Het paastoernooi was dit jaar weer net
zo spectaculair als vorig jaar. Dit jaar
deden de volgende verenigingen mee:
DWT; ZPCH; OEZA; de Reuring;
ZCL Lisse; HPC; SSC Dodesheide en
SSC Greifswald. Het begon dit jaar al
op donderdagavond toen de ploeg uit
Greifswald aankwam. Enkelen werden
in gastgezinnen ondergebracht en de rest ging in een gymzaal
overnachten. De dag erna gingen de Greifswalders of naar
Amsterdam of naar de stad, omdat het treinkaartje toch wel erg
duur was. 's Avonds tijdens de training kwamen de
Osnabrückers aan en er was meteen opwinding in het zwembad
en er werd amper meer gezwommen. Iedereen wilde zo snel
mogelijk naar het clubhuis en Michiel en Dennis nog wel het
meest. Ze konden nergens anders meer over praten. Die dag
daarna begonnen 's middags om 2 uur de wedstrijden. Dit zijn
de uitslagen van alle twee de dagen (iedereen heeft alle vier de
slagen gezwommen, sommigen zelfs twee keer dezelfde slag.
Ik vermeld alle slagen één keer met iedereen die die slag
gezwommen heeft eronder. De estafettes vermeld ik als
laatste.):
Afkortingen: D=dames; H=heren; M=meisjes; J=jongens
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Eveline van Leeuwen 1.22.8
Annette Knape 1.20.1 PR
Nicolette Knape 1.26.9 PR
Marjolein Tuyn 1.38.2
Sabrina Dessens 1.54.5 PR
Suzanne v/d Velde 2.05.9 PR
Diana Niehot 1.32.9 PR
Valerie Bas 1.52.8 PR
Viki Boviatsis 1.31.9 PR
Ramon Overveld 1.00.6 PR
Colin Liem 0.54.2 PR
Michiel Veen 0.56.8 PR
Martijn de Jong 1.01.3 PR
Eric Veen(H) 1.06.7
Eric Veen(J) 1.05.5 PR
Casper Teeuwe (H) 1.00.3
Casper Teeuwen(J) 0.59.0
Chris Visser(H) 1.10.2
Chris Visser(J) 1.09.3 PR
Dennis van Weel 1.03.9
Martin Niehot 1.04.3 PR
Leon Knape 1.19.4
Paul de Jong 1.06.0 PR
Michiel van Dusseldorp 1.30.3 PR
Ferry de Ruyter 1.17.0 PR
Frank de Jong 1.26.9 PR
Leon Boviatsis 1.31.1 PR
Maurice Knape 1.41.3 PR
Laurence Smit 1.59.1

50 meter vrije slag
Renée Bosse 0.46.4 PR
Renée Bosse 0.49.8

100 meter schoolslag
Sabine Roozen 1.28.8
Marianne de Jong(D) 1.27.6
Marianne de Jong(M) 1.26.5
Yvette Roozen(D) 1.26.4 PR
Yvette Roozen(M) 1.28.3
Petra Snoeks 1.42.5
Jennifer Bas 1.31.2 PR
Willemijn van Leeuwen 1.40.0
Bianca Dessens 1.42.4
Fleur van Dusseldorp 1.47.4
Eveline van Leeuwen 1.44.5 PR
Annette Knape 1.44.9

Nicolette Knape 1.40.5 PR
Marjolein Tuyn 1.55.7
Sabrina Dessens 1.49.7 PR
Suzanne v/d Velde 2.01.7
Diana Niehot 2.04.1 PR
Valerie Bas 2.01.6 PR
Viki Boviatsis 2.00.5
Ramon Overveld 1.20.7
Colin Liem 1.07.2 PR
Michiel Veen 1.18.0 PR
Martijn de Jong 1.16.9
Eric Veen 1.27.1 PR
Casper Teeuwen 1.18.9
Chris Visser 1.28.0
Dennis van Weel 1.25.5
Martin Niehot 1.25.2 PR
Leon Knape 1.35.1 PR
Paul de Jong 1.21.6 PR
Michiel van Dusseldorp 1.44.0 PR
Frank de Jong 1.42.8
Leon Boviatsis 1.54.0
Maurice Knape 1.52.6 PR
Laurence Smit 2.09.2 PR

100 meter rugslag
Marianne de Jong(D) 1.22.1 PR
Marianne de Jong(M) 1.22.9
Yvete Roozen(D) 1.20.1
Yvette Roozen(M) 1.21.0
Petra Snoeks 1.45.8
Jennifer Bas 1.21.3
Willemijn van Leeuwen 1.23.1
Bianca Dessens 1.24.3
Gwenda van der Veen 1.24.8 PR
Fleur van Dusseldorp 1.39.3
Eveline van Leeuwen 1.29.6
Annette Knape 1.29.1 PR
Nicolete Knape 1.36.7 PR
Sabrina Dessens 1.54.8 PR
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Suzanne v/d Velde 2.08.6 PR
Diana Niehot 1.46.7 PR
Valerie Bas 2.01.0 PR
Viki Boviatsis 1.38.8 PR
Ramon Overveld 1.21.2 PR
Colin Liem 1.04.1 PR
Michiel Veen 1.07.0
Martijn de Jong 1.09.2 PR
Eric Veen 1.17.7 PR
Casper Teeuwen 1.10.1 PR
Chris Visser 1.24.5 PR
Dennis van Weel 1.11.9
Martin Niehot 1.21.3
Leon Knape 1.28.4 PR
Paul de Jong 1.21.6 PR
Michiel van Dusseldorp 1.44.0 PR
Frank de Jong 1.37.6 PR
Leon Boviatsis 1.37.8 PR
Maurice Knape 1.55.3 PR
Laurence Smit 2.03.1

100 meter vlinderslag
Marianne de Jong(D) 1.26.2 PR
Marianne de Jong(M) 1.27.6
Yvete Roozen(D) 1.29.7
Yvette Roozen(M) 1.31.6
Petra Snoeks 1.40.8
Jennifer Bas 1.36.9 PR
Willemijn van Leeuwen(D)1.26.1
Willemijn van Leeuwen(M)1.28.2
Bianca Dessens 1.30.9
Gwenda van der Veen 1.40.1 PR
Fleur van Dusseldorp 1.48.9
Eveline van Leeuwen(D) 1.23.3
Eveline van Leeuwen(M) 1.20.4 PR
Annette Knape 1.38.4
Nicolette Knape 1.39.0 PR
Diana Niehot 2.02.5 PR
Ramon Overveld 1.17.1
Colin Liem 1.06.4
Michiel Veen 1.04.1 PR
Martijn de Jong 1.14.3 PR

Eric Veen 1.18.6 PR
Casper Teeuwen 1.15.0
Chris Visser 1.42.5
Dennis van Weel 1.23.1 PR
Martin Niehot 1.32.9 PR
Leon Knape 1.44.6 PR
Michiel van Dusseldorp 2.14.3 PR
Frank de Jong 1.50.1 PR

50 meter vlinderslag
Viki Boviatsis 0.53.7 PR

ESTAFETTES:
4x50 meter wisselslag 1981 e.l. /4x100
voor dames en heren
DWT-Jongens:

Ferry de Ruyter 2.26.9
Martin Niehot
Dennis van Weel
Paul de Jong

DWT-Meisjes:
Willemijn van Leeuwen 2.27.6
Jennifer Bas
Eveline van Leeuwen
Bianca Dessens

DWT-Heren:
Casper Teeuwen 4.23.1
Colin Liem
Michiel Veen
Ramon Overveld

DWT-Dames:
Willemijn van Leeuwen 5.36.0
Yvette Roozen
Bianca Dessens
Marianne de Jong
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10x50 meter vrije slag dames en heren
mixed
DWT1:
Bianca Dessens 4.51.1 1ste!!!
Martijn de Jong
Willemijn van Leeuwen
Ramon Overveld
Yvette Roozen
Casper Teeuwen
Jennifer Bas
Michiel Veen
Marianne de Jong
Colin Liem
DWT2:
Bianca ter Horst 5.03.7
Thijs Weustink
Antonette Wigman
Teun Weustink
Karina Douwma
Andre Zandvliet
Carola Wigman
Eddy Roosen
Sabine Roosen
Hayo Stam
DWT3:
Eveline van Leeuwen 5.45.5
Paul de Jong
Annette Knape
Leon Knape
Fleur van Dusseldorp

Martin Niehot
Petra Snoeks
Eric Veen
Viki Boviatsis
Dennis van Weel
DWT4:
Nicolette Knape 5.54.7 B
Bart Wever
Mariska ter Horst
Frank de Jong
Maaike Stam
Marco Stanisci
Roselijn Verbruggen
Raymond Velthuis
Dana Ungureanu
Maurice Knape
DWT5:
Ingrid Lommerse 5.54.7 A
Jeroen Loerakker
Bianca ter Horst
Patrick Velthuis
Fokkelina Wiersma
Dave Eleveld
Sandra Roosen
Michiel van Dusseldorp
Carolien Thoolen
Chris Visser

De laatste estafette was erg interessant. Er waren drie
poloteams opgezet, omdat hun jaarlijkse paastoernooi dit jaar
niet door ging. De poloërs dachten ons wel even in te halen,
maar dat lukte ze bij lange na niet. Wij konden hen dus flink
uitlachen. De wisselslag estafettes waren erg leuk om te zien,
vooral de heren estafette, want Casper vertrok en lag bijna
driekwart baan achter, toen kwam Colin en die haalde het bijna
in (het scheelde misschien een metertje ofzo). Daarna vertrok
Michiel en die haalde ZPCH in en toen moest
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50 meter rugslag dames
Eveline van Leeuwen 0.41.5 PR
Gwenda van der Veen 0.39.4 PR
Bianca Dessens           0.40.4
PR

200 meter schoolslag dames
Jennifer Bas             3.25.0 PR
Yvette Roozen            3.08.3

100 meter vrije slag heren
Martin Niehot            1.05.7

50 meter vlinderslag dames
Eveline van Leeuwen 0.38.1 PR

200 meter rugslag dames
Jennifer Bas             3.03.3 PR
Gwenda van der Veen 3.05.9 PR
Yvette Roozen 2.57.1

200 meter rugslag heren
Martin Niehot   2.58.7

200 meter vrije slag dames
Bianca Dessens   2.42.4

200 meter vrije slag heren
Martin Niehot    2.27.3
Casper Teeuwen  2.20.5

Ramon. De rest van de club stond aan de kant mee te juichen en
om eerlijk te zijn waren er twijfels aan de kant of Ramon het
vol zou houden, maar hij deed het fantastisch en ze werden
eerste. Ik wil iedereen die aan het paastoernooi heeft
meegeholpen, daarbij denk ik aan de juryleden, de mensen die
voor de bar en voor het koud buffet hebben gezorgd heel erg
bedanken, het was weer een groot feest. En een extra bedankje
voor Ramon, Dennis en Jennifer die met z'n drieën het hele
zwembad hebben schoongemaakt.
------------------------------------------------------------------

INTERNATIONALE ZWEMWEDSTRIJD BEVERWIJK

Net zoals vorig jaar waren we weer uitgenodigd voor de
internationale zwemwedstrijd in Beverwijk van de vereniging
KZC.
Helaas deden er maar weinigen mee, omdat er velen moesten
werken en een enkele moest eerst nog naar school. We
vertrokken al om half 9 bij het zwembad vandaan en we waren
pas om een uur of 5 klaar, terwijl we niet eens tot het eind
waren gebleven.
Hier volgen de uitslagen:
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100 meter rugslag dames
Eveline van Leeuwen 1.30.9
 
100 meter rugslag heren
Casper Teeuwen 1.12.4

50 meter schoolslag heren
Martin Niehot   0.44.2
Casper Teeuwen  0.36.8 PR

50 meter vrije slag dames
Jennifer Bas   0.34.8 PR
Gwenda van der Veen 0.35.8
Bianca Dessens  0.34.0
Eveline van Leeuwen 0.36.1 PR
Yvette Roozen  0.33.5

100 meter schoolslag dames
Gwenda van der Veen 1.41.8
Jennifer Bas  1.39.2
Yvette Roozen  1.33.4

200 meter vrije slag heren
Michiel Veen       2.17.8
Colin Liem         2.07.8 3de

400 meter wisselslag heren
Dennis van Weel    5.58.1
Michiel Veen       5.39.9
Colin Liem         5.16.0 3de

------------------------------------------------------------------
KRINGKAMPIOENSCHAPPEN

Voor de kringkampioenschappen moet je een limiet hebben
gehaald en sommigen hebben dat ook gedaan, maar lang niet
iedereen, dus zet hem op en haal ook een limiet voor volgend
jaar.

-----------------------------------------------------------------

JARIGEN VAN DE MAAND.................JUNI !!!!!!!!

Deze maand jarig:
Nicolette Knape  18-06-85
Valerie Bas      03-06-86

YVETTE ROOZEN
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WATERPOLO
SPELREGELWIJZIGINGEN

Op het FINA congres in Berlijn zijn 4 wijzigingen
aangenomen, welke in zijn gegaan direct na afloop van de
diverse competities 1995/1996. Dit betekent, dat toernooien,
oefenwedstrijden, e.d. vanaf heden onder de nieuwe regels
worden gespeeld.

De enigszins verkorte tekst van de wijzigingen volgt hieronder.

1e De 7-meterlijn.
Het speelveld krijgt er een 7-meterlijn bij. Deze wordt
aangegeven met groene merktekens. Een vrije worp of
doelworp, die buiten de 7-meterlijn wordt gegeven, mag
direct op doel worden geschoten.
De scheidsrechter hoeft dit niet aan te geven; het initiatief
ligt bij de spelers.
De scheidsrechter beslist, nadat er is geschoten, of het bin-
nen of buiten de 7-meterlijn was; vindt de scheidsrechter,
dat het binnen de 7-meter was, dan krijgt de doelverdediger
een vrije worp toegewezen.

2e Vervangen van spelers.
Een coach mag gedurende de gehele wedstrijd spelers
vervangen en hoeft niet meer te wachten op een doelpunt
(of de rust); het wisselen moet gebeuren via het
terugkomvak bij de eigen doellijn. 
Een coach laat eerst een vervanger in het terugkomvak
plaatsnemen en geeft dan de speler die hij wil vervangen
opdracht naar dit terugkomvak te zwemmen.
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De vervanger mag pas het speelveld ingaan, nadat de te
vervangen speler zichtbaar boven water is gekomen in het
terugkomvak achter zijn eigen doellijn.

3e Time-outs.
Iedere ploeg mag 2 time-outs per wedstrijd gebruiken; zo'n
time-out duurt 1 minuut; Deze tijd wordt bijgehouden door
de tijdwaarnemer; er zal wel een extra klok moeten komen
om deze tijd bij te houden.
Een time-out kan alleen worden aangevraagd door de
balbezittende ploeg; als de coach om een time-out vraagt,
legt de scheidsrechter en/of de secretaris het spel stil d.m.v.
een fluitsignaal. 
Na afloop van de time-out wordt het spel hervat door de
balbezittende ploeg met een vrije worp op de middellijn.
Let op ! De 35-seconden klok wordt ook stil gezet en blijft
staan op de dan bereikte stand; na de hervatting loopt de
35-secondenklok weer gewoon door en wordt dus niet
gereset !

In overleg met Kring- en Distriktscommissies is besloten
de time-out-regel hier niet te gebruiken; zelfs voor de Bond
moet nog beslist worden op welk niveau deze regel van
toepassing zal worden.

4e De scheidsrechters hebben geen vlag meer.
De scheidsrechters geven in het vervolg door middel van
gebaren aan, waar, waarom en aan welke ploeg een vrije
worp wordt gegeven.
Er zijn een 20-tal gebaren vastgesteld om één en ander
kenbaar te maken.
Het moge duidelijk zijn, dat dit voor de scheidsrechters
enige inwerktijd zal vergen.
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Een beschrijving van de belangrijkste signalen volgt hieronder:
a. een beweging van de arm van een vertikale positie naar een

horizontale positie, als teken van het begin van een periode,
bij het herbegin na een doelpunt en als teken dat een
strafworp genomen moet worden.

b. door het wijzen met de ene arm in de richting van de
aanval en met de andere arm naar de plaats van
overtreding, wordt een vrije worp aangegeven; ook de
doelworp en hoekworp worden zo aangegeven.

c. aangeven dat een speler wordt uitgesloten, door de speler
aan te wijzen en dan de arm snel naar de rand van het veld
te bewegen en onmiddellijk daarna het nummer van de
uitgesloten speler aan te geven.

d. bij het tegelijkertijd uitsturen van 2 spelers, worden de
spelers met beide handen aangewezen.

e. het aangeven van een neutrale scheidsrechters-inworp zal
gebeuren door met beide handen naar de plaats te wijzen,
hierbij de duimen omhoog steken en om de bal vragen.

f. het aangeven van een UMV of UZV is onveranderd, met
dien verstande dat eerst de onder C genoemde aanwijzing
wordt gegeven.

g. voor het aangeven van het onderduwen van een
tegenstander maakt de scheidsrechter met beide handen
vanuit een horizontale positie een naar beneden gericht
gebaar.

h. bij het trappen van een tegenstander maakt de scheidsrech-
ter een schoppende beweging met zijn voet.

i. het terugtrekken van een tegenstander wordt aangegeven
door met 2 handen een terugtrekkende beweging voor het
lichaam te maken.

j. het slaan van een tegenstander wordt aangeven met een
beweging met een gebalde vuist in horizontale richting.

k. bij het vasthouden van een tegenstander houdt de scheids-
rechter met zijn ene hand de pols van de andere hand vast.
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l. voor het duwen of afduwen van een tegenstander maakt
ook de scheidsrechter een duwende beweging van zijn
lichaam af.

m. het aangeven van hinderen en op de benen zwemmen
gebeurt door zijn ene hand horizontaal te kruisen over de
andere hand die vertikaal gehouden wordt.

n. voor het aangeven van onnodig tijd verspillen  bij het
nemen van een vrije worp zal de scheidsrechter zijn hand
een paar keer op en neer bewegen met de handpalm naar
boven gericht.

o. het aangeven van tijdverspillen of het einde van de 35 se-
conden wordt gedaan door met de hand 2 of 3 keer een
ronddraaiende beweging te maken.

Namens de polowerkgroep
Marius Bakker.

Van de redactie.

Nu het wedstrijd seizoen is afgelopen en de tijd van toernooien
en vakanties is aangebroken, is er voor de redactie ook een rust
periode. Het eerst volgende clubblad verschijnt op 1 september.
Alle copy voor dat clubblad (september dus) kan je inleveren
tot en met 15 augustus.

Namens de redactie,
Michael.
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Van de polocommissie. 

Kampioenschap Dames 1 en Dames 2
Na een spannende strijd is Dames 1 alsnog
kampioen geworden. En dat al één jaar
nadat het team helemaal is veranderd.
Van de Drama's 1 van een paar jaar
geleden
is niets meer over. André kan tevreden zijn.
Veel succes in de Districtscompetitie!!

Een misschien nog wel grotere prestatie is door Dames 2
geleverd. Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn ze
kampioen geworden. Vorig jaar met overmacht, dit jaar hebben
ze meer een sluiproute genomen. Ook jullie natuurlijk
gefeliciteerd en veel succes in de Kring eerste klasse!! (Op naar
een derde kampioenschap??)

Eindstanden seizoen 96 / 97

Team Positie Wedstr. Punten Doelp. voor Doelp. tegen

Heren 2 3de 19 26 216 160

Heren 3 6de 22 26 138 104

Heren 4 3de 18 28 138 86

Heren 5 2de 20 36 226 68

Heren Jeugd 13de 24 5 124 310

J Aspiranten 5de 8 2 28 111

Dames 1 1ste 18 25 94 70

Dames 2 1ste 18 30 111 62

Dames 3 8ste 20 15 92 101
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Natuurlijk hangen alle volledige eindstanden op het prikbord in
het clubhuis.

Uitslagen
Datum: 20 april
Heren 5 - Alliance 7: 14 - 0

Doelpunten: Stefan 6; Peter, Luuk en Remco 2; Martijn en
Jeroen 1

Datum: 27 april
Heren 3 - Ed-Vo 1: 2 - 5

Doelpunten: Pim en Johan
Heren 5 - St. Pancras 3: 10 - 6

Doelpunten: Martijn 4; Stefan en Peter 3
Heren Jeugd - Oceanus: 6 - 10

Doelpunten: Thijs 4; Sebastiaan 2
Jongens Aspiranten - ProfaceDAW: 1 - 24

Doelpunt: Bas
Dames 3 - ZWV/Nereus 6: 2 - 6

Doelpunten: Liane 2

Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 20 april
DWT - Oceanus: 7 - 9
Na een goede start van 5 - 3 in de eerste periode, moest DWT
in de eindfase zijn meerdere erkennen in Oceanus. De
WaterTrappers hielden stand tot het begin van de vierde
periode, met een voorsprong van 6 - 3. Toen viel het scorebord
uit en werd er een aantal minuten gestopt. Na de hervatting had
Oceanus zich goed opgepept en wist maar liefst zesmaal te
scoren. DWT ging zonder punten huiswaarts. Coach André
Zandvliet vertaalde het als volgt: "Het ging om des keizers
baard. Met andere woorden: de kaarten waren vorige week al
geschud. We konden niet meer degraderen. Dus
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blijven we nog een jaartje in de derde klasse".

Verjaardagen
De volgende poloër is in juni jarig:
Teun Weustink H1 21 juni 21
(Hij moet dus wel een vreselijk gigantisch feest geven om het
gemis aan andere verjaardagen goed te maken)!!

DE  Wedstrijd
Op 11 mei zijn alle prijzen in DE Wedstrijd uitgereikt.
Hieronder volgend de definitieve eindstanden. Nog even de
categorieën:
1) meest scorende speler (M/V)
2) speler (M/V) met de meeste UMV's
3) speler (M/V) met de meeste UZV's 
4) keeper met de minste doelpunten tegen
5) ploeg met de meeste doelpunten voor 

Eindstanden:
1) 1. Leon van de Peet Heren 4 gem.: 3.11

doelpunten p/wed.
2. Stefan Woolthuis Heren 5 gem.: 2.81

doelpunten p/wed.
3. Remon van der Velde Heren 5 gem.: 2.5

doelpunten
p/wed.

4. Ton van de Graaf Heren 4 gem.: 2.11
doelpunten p/wed.

5. Thijs Weustink Heren Jeugd gem.: 2 doelpunten
p/wed.

2) Michael Woolthuis Heren 2 1 UMV
Pim Meyer Heren 3 1 UMV
Bianca ter Horst Dames 1 1 UMV

3) Rob Goedkoop Heren Jeugd 2 UZV's
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De categorieën 4 en 5 worden bepaald op basis van alle
wedstrijden van het seizoen, dus niet alleen die wedstrijden die
bij mij bekend zijn! Aangezien de teams een verschillend aantal
wedstrijden hebben gespeeld, is de eindstand berekend per
wedstrijd.
4) 1. Ton van Gemert Heren 5 68 in 20 wedstrijden

(3,4)
2. Monique Stricker Dames 2 62 in 18 wedstrijden

(3,44)
3. Mieke Kroft Dames 1 70 in 18 wedstrijden

(3,89)
5) 1. Heren 2 216 in 19 wedstrijden (11,36

)
2. Heren 5 226 in 20 wedstrijden (11,3)
3. Heren 4 138 in 18 wedstrijden (7,67)

Uit categorie 4 blijkt, dat Monique Stricker slechts één
doelpunt minder tegen had moeten krijgen om te winnen. Heren
5 had in categorie 5 twee doelpunten meer moeten scoren om te
winnen. Een goede reden om volgend seizoen net even beter je
best te doen !! 
Zaterdag 11 mei tijdens de seizoensafsluitavond zijn de
prijswinnaars gehuldigd (categorie 1, 4 en 5) of gestraft
(categorie 2 en 3)!!

Volgend seizoen natuurlijk weer nieuwe kansen en nieuwe
prijzen, dus doe je best!!

Boek over waterpolo
Bij de polocommissie is nu het boek: 'Waterpolo' van Walter
Thiemessen voor het luttele bedrag van Hfl 10,- te bestellen.
Hoewel het boekje al in '85 is geschreven, is de inhoud nog
altijd actueel. Veel poloërs en polosters zullen veel baten
hebben van de tips en technieken die in het boek uit de doeken
worden gedaan. Speciaal aanbevolen aan aspiranten!! Bel voor
een bestelling naar
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Teun / Martijn (5316249) of schiet ze even aan (niet tegen ze
aan a.u.b.).

Nog meer boeken over waterpolo
Hans Nieuwenburg, aanvoerder van Polar Bears
(landskampioen) en van het Nederlands waterpoloteam heeft in
de loop der jaren een aantal licht-satirische boekjes geschreven
over het waterpolo en het randgebeuren er omheen. Zijn
nieuwste boek 'Jofele Jottum' handelt over de vrijwilligers die
elke club heeft en die het voortbestaan van de club garanderen.
Je kunt dit boek bij de polocommissie bestellen voor Hfl 15,- of
Hfl 10,- (ligt aan de hoeveelheid bestellingen). Bel even naar
Teun / Martijn (5316249) hiervoor. Ook eerdere boekjes van
Nieuwenburg zijn te bestellen en wel: 'Barcelona anders
bekeken' uit 1992 over de Olympische Spelen van Barcelona
met verhalen als: De Vreetschuur, De Hutkoffer en 'zijn'
relaties met Steffi Graf en Nelli Cooman. Een ander, iets
recenter boekje is: 'Lake Zeist'. Hierin staan een aantal licht-
satirische columns die al eerder in de Zwemkroniek
gepubliceerd werden. Beide boekjes kosten Hfl 10,- en zijn
wederom te bestellen bij Teun / Martijn.

Toernooien
Er zijn voor diverse teams de volgende toernooien:
* 8 juni De Ham Heren 4
* 16 juni Breezand Jongens Aspiranten
* 17 / 18 augustus Ter Apel Heren- en Dames-selectie
* 31 aug. / 1 sept. Hasselt (B) Heren- en Dames-selectie
* begin september Bad Gandersheim (Duitsland) ?????????

Houtvaart
Ook dit jaar zal er weer in de Houtvaart getraind worden en wel
op:
Juli: 3, 10, 17, 24 en 31 van 20.00 tot het donker

wordt, zelf trainen;
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Augustus: 3, 7, en 9 van 20.00 tot het donker wordt, onder
leiding van André.

Agenda
Datum Activiteit Contact

 persoon

11 mei - 28 Jun Trainingen Heren en Dames selectie en
Heren Jeugd
Dinsdags 19.30 - 21.00 uur
Vrijdag 19.30 - 20.45 uur
Dinsdag 18.30 - 19.30 uur Adsp.

18 Mei Jeugd disco T.W./E.T.

25/26 Mei Pinkstertoernooi T.W.

30 Mei Secretariaat vergadering E.T.

8 Jun Toernooi Veteranen bij de Ham

9 Jun Speurtocht Adspiranten en Kunstzwemmen E.T,S.R,D.U
.

16 Jun Toernooi Adspiranten bij Oude Veer

28,29 en 30 Juni DWT kamp M.V./E.R.

28  Juni Einde binnen trainingen

3, 10, 17, 24 en 31
Juli

Vrij trainen in de Houtvaart van 20.00 uur E.R.

3, 7 en 9 Aug Buiten trainingen voor Heren en
Damesselectie olv Andre

A.Z.

17/18 Aug Toernooi Heren en Dames Ter Apel A.Z.

31/1 Sept Toernooi Heren en Dames Hasselt A.Z.

14 Sept Start Kring en Districts competitie

21/22 Sept Beker ronde 1
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28/29 Sept Bekerronde 2

5/6 Okt Start Bondscompetitie

9/10 Nov Bekerronde 3

14/15 Dec Laatste wedstrijden eerste competitie helft
Bond

11/12 Jan Bekerronde 4

18/19 Jan Start tweede competitie helft Bond

8/9 Feb Bekerronde 5 en carnaval

29/30 Mrt Pasen geen waterpolo

19/20 Apr Laatste competitie weekend Bond

26/27 Apr Bekerronde 6 Bond

3 Mei Afsluitavond

10/11 Mei Finale Beker II

17/18 Mei Pinksteren

E.T.=Eric Thoolen, T.W.=Teun Weustink, A.Z.=Andre Zandvliet,
E.R.=Eddy Roosen, M.V.=Marjolijn Verbruggen ,S.R.=Sabine
Roozen, D.U.=Dana Ungureanu.

Volgende keer komt er een verslag van ons jaarlijkse
Pinkstertoernooi in het Boerhaavebad op zaterdag 25 mei (14.00 -
22.00) en zondag 26 mei (9.00 - 15.00)!!

JIJ KOMT TOCH OOK KIJKEN!!

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

De competitie is afgelopen en iedere
waterpoloër maakt zich op voor een
lange en hopelijk warme vakantie. De
waterpolocommissie heeft echter nog
een zware tijd voor de boeg. De
teamindelingen moeten worden
gemaakt en dat is zoals ieder jaar een lastig probleem. Daarnaast
houden we ons deze maand vooral bezig met de doelen en het
beleid voor het komende jaar.

Ieder einde van een seizoen is weer een afsluiting. Toch is het dit
jaar weer net een beetje anders dan volgend seizoen. Geen Frank
Muylaert, Marcel van Gemert of Mieke Kroft meer in de eerste
teams. Ronald, Arthur, Ad en Luc niet meer in het tweede. De
opvolging in deze teams moet komen van de Jeugd die zich nu
moet gaan waar maken.
Het is jammer, erg jammer, dat de heren van Heren 1 nooit hebben
laten zien wat zij werkelijk in hun mars hadden. Het is jammer dat
zij twee jaar hebben moeten vechten om in de derde klasse te
blijven. Mijn persoonlijke mening is dat deze ploeg zich in de top
van de derde klasse had moeten bevinden. Alles was er om een
goede prestatie neer te leggen. Een goede keeper, een aantal goede
midvoors, snelheid , schotkracht  en individueel intellect. Aan 1
ding heeft het echter de afgelopen jaren ontbroken. In het water lag
geen team.. Helaas zullen we nooit weten waar de grenzen van
deze gouden generatie liggen. Voor mij blijft deze ploeg altijd de
ploeg die niet het maximale uit de talentvolle groep heeft kunnen
halen.
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Het standpunt van Andre dat 3 en een halve maand zonder
waterpolo te lang is wordt door de polowerkgroep helemaal
ondersteund. Een lange periode niet trainen brengt de bij DWT zo
bekende najaars dip. Het duurt wat langer om weer op het juiste
niveau te komen! Na een lange vakantie moet je als trainer  de
conditie van de spelers weer opnieuw opbouwen. 
In ons geval hebben we ervoor gekozen om gedurende een zo lang
mogelijke periode de conditie spelender wijs op pijl te houden.
Wees nu eerlijk. Wat is er leuker om lekker te trainen en zo in het
ritme te blijven. Wat is er erger dan aan het begin van het seizoen
je weer door die 800 meters, 400 meters, 200 meters en 100 meters
te worstelen. Is het niet veel leuker om al direct met de bal te
kunnen trainen. Zowel Heren Jeugd, de Dames en Heren selecties
kunnen gebruik maken van de beste zwemuren die wij tot onze
beschikking hebben: Dinsdag en Vrijdag vroeg.

Bruiloft Paul  OK,
11 Mei OK
Beker II OK
Jeugd disco OK
Pinkstertoernooi  ??
Bij het lezen van dit stukje weten we het. De voorbereidingen zijn
goed verlopen en we hopen er het beste van. Teun doet waanzinnig
zijn best om alles goed te laten verlopen.

Met het doorschuiven van een aantal spelers naar hogere teams
heeft de werkgroep zichzelf voor een groot probleem geplaatst. In
welke teams moeten deze spelers volgend jaar worden ingedeeld?
De voorkeur van alle spelers is om in Heren 3 te gaan spelen. Het
zou dus een zeer vol team worden. Overleg tussen aanvoerders,
betreffende spelers en de werkgroep heeft geen concrete oplossing
geboden. Er blijkt geen teamindeling te maken waarbij ik het
iedereen naar zijn zin kan maken.



De Waterdroppels26

De spelers opdelen over Heren 3
en Heren 5 of willen we volgend
jaar een extra Heren team
inschrijven.?
Overleg met Peter Rienstra, de
competitieleider, heeft geen
uitsluitsel gebracht over het
niveau waarop een extra heren
team zou kunnen gaan spelen.
“Het hangt sterk af van de
inschrijvingen van de
zwemverenigingen”. In het geval
dat een vereniging een team
minder wil inschrijven is er een mogelijkheid. Hij begrijpt heel
goed dat als er maar een kleine mogelijkheid is om een team op
een hoger niveau in te schrijven en wij dit graag zouden willen, hij
dit zou proberen. 10 Juni moet aan Peter zijn doorgegeven hoeveel
teams van DWT er volgend jaar aan de competitie willen
meedoen.

De Jeugddisco op Zaterdag 18 Mei was voor herhaling vatbaar.
Zo*n 30 kinderen hebben anderhalf uur vrij gezwommen en
vervolgens hebben zij zich uitgeleefd op de muziek.
Waterpoloërtjes, kunstzwemsters en wedstrijdzwem(mst)ers
dansten en speelden met elkaar. Dit was allemaal mogelijk door de
inzet van een aantal vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat
iedereen veilig kon zwemmen, het clubhuis er gezellig uitzag, de
muziek verzorgd was en drinken en eten verkocht werd. Bij deze
wil ik deze mensen bedanken.

Eric.
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De adspiranten disco.

Op 18 Mei organiseerde de waterpolowerkgroep voor de eerste
keer een avondje voor alle jeugdige DWT-ers. Iedereen jonger dan
16 jaar mocht komen en ook vriendjes, vriendinnetjes, neefjes,
nichtjes etcetera waren welkom. Van 18.00 uur tot 19.30 uur kon
iedereen komen vrijzwemmen in het wedstrijdbad, waar uiteraard
het nodige aan speelmateriaal aanwezig was. Na het zwemmen
barste vervolgens het echte feest los in het clubhuis. Maar liefst 4
discjockeys luisterden het feest op met het nodige aan House,
Hakkûh en natuurlijk een paar echte slijpplaatjes. 
Ook de inwendige mens werd niet vergeten want het eerste drankje
werd door de polocommissie betaald en schalen met bitterballen
en frikadelletjes deden veelvuldig de ronde. Bovendien is de hele
voorraad aan trekdroppen, “zure bommen” en dropsleutels er die
avond doorheen gegaan. 

Op de dansvloer ontdekten wij al snel dat er heel wat dans-talent
rondloopt bij DWT, en dat ook de stoere jongens van
tegenwoordig het nog best eng vinden om een meisje ten dans te
vragen.
Al met al vonden wij het een hele geslaagde avond, en naar wat we
gehoord hebben van enkele deelnemers was het voor iedereen erg
leuk.
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 Natuurlijk is zoiets voor herhaling vatbaar, en dat gaan we dan
ook zeker doen tijdens het volgende seizoen!

Namens de polocommissie.
Teun Weustink, Eddy Roosen, Eric Thoolen, Marjolijn
Verbruggen 
en met dank aan:
Roselijn Verbruggen, Thijs Weustink, Marcel Zwart en Bart
Wever.

P.S. Natuurlijk zien we elkaar al eerder weer, namelijk tijdens het
derde DWT zomerkamp in Heemskerk! Want ook daar maken we
dit jaar een heel gezellig en actief weekend van, voor alle
jeugdleden van DWT tussen 8 en 18 jaar. 
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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 me
 Eric Thoolen 023-5323292
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Bedankt.

Bij deze wil ik het bestuur van DWT
bedanken voor de fruitmand die ik heb
gekregen. Bij mijn herstel heeft dit zeker
geholpen en ik vond het geweldig. Eigenlijk
verzorg ik alleen maar een avondje
klaverjassen voor de vereniging. Nogmaals
hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,
Jan Nijemanting.

Dames 1 in de Slag.

De dameswaterpoloploeg DWT1 speelt nu in de eerste klas van de
Kring Noord-Holland. De ploeg is een goede eersteklasser. De
dames spelen alleen wat wisselvallig; de ene keer verwacht je dat
ze verliezen en halen ze nog net een puntje binnen, een andere
keer laten ze bij een gemakkelijkere tegenstander de punten
gewoon liggen. De konkurentie doet dat echter ook, dus met een
beetje geluk worden ze kampioen en promoveren naar de District.
Eind maart staat de ploeg op de derde plaats met een achterstand
van twee punten op de nummers 1 en 2. Tot dan toe hebben ze 9
keer gewonnen, 3 keer gelijk en 4 keer verloren en moeten nog
twee wedstrijden spelen.
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Vandaag, zaterdag 20 april 1996, 18.15 uur, spelen ze hun laatste
kompetietiewedstrijd tegen Alliance 4, dat op de achtste plaats
staat.

18.00 Uur: de twee damesploegen zijn aanwezig en ook de
scheidsrechter + tijdwaarnemers, vier supporters van Alliance en
twee van DWT.
De andere DWT supporter is de polovoorzitter Eric Thoolen. Hij
is speciaal aanwezig, omdat de dames hoogst waarschijnlijk
kampioen worden en dat is een verrassende ontwikkeling. De
konkurrentie is dus toch zo vriendelijk geweest om het te laten
afweten.
Het supporters legioen kan nog groeien, want heren 5, die een
wedstrijd hiervoor heeft gespeeld, zit in de kleedkamer, en heren 4
speelt een wedstrijd hierna.

18.05, de twee ploegen gaan het water in om in te zwemmen.
Een paar minuten voor aanvang is de scheidsrechter, samen met
een paar Alliance-dames, bezig om het doel aan de diepe kant op
hoogte te stellen. Ee'n doelpaal kan wel gesteld worden, de ander
zit muurvast en nergens een waterpomptang of iets dergelijks.
Het scheve doel staat wat mal, dus weer terug in de oude stand.
Dan maar spelen met een te klein doel (waterpeil omlaag gaat
niet).

Na het fluitsignaal zien we de dames naar voren schieten en halen
de bal. de aanval, die daaruit volgt, loopt op niets uit; dat zou ook
te mooi zijn. Vervolgens golft het spel heen en weer tussen de
twee doelen.
In deze beginfase is het duidelijk dat DWT niet zomaar zal
winnen. De Alliance-dames poloen al heel wat jaartjes en zijn
ervaren in het laten doodbloeden van een aanval.
Het duurt dan ook ongeveer drie minuten voor er een doelpunt
valt: onze dames schieten raak 0-1. De tegenaanval mag er zijn en
binnen tien seconden is het 1-1. Het spel wordt even wat bedacht
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zamer. Coach Andre' brult af en toe, dat wij niet verstaan, maar het
heeft z'n uitwerking.
Stand na één kwart: 1-3.
In het tweede kwart valt het op dat bij een aanval van Alliance de
midvoor van die partij door twee DWT-sters bewaakt wordt. Dat
geeft heel wat verwarrende situaties, waarbij de DWT-ploeg aan
het langste eind trekt.
Ze lopen uit naar 1-6.
Tijdens de pauze voor het derde kwart komen eindelijk de heren 5
supporters ons versterken. Met vuistgeroffel op de balustrade aan
het begin van dit kwart peppen ze de dames op en deze overspelen
Alliance met aanvallen. er wordt heel veel op doel geschoten en
heel veel gemist, maar toch bereiken ze een tussenstand van 2-10.
In het vierde kwart weten de Alliance dames nog wat tegenstand te
geven. Ze maken twee doelpunten tegen DWT 1.
De eindstand wordt daardoor : 4-11.

Opgeluchte gezichten want:
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Buiten is het warm (25/C), binnen ook (30/C) en dan zo'n goede
wedstrijd, dus Andre' plonst uit eigen vrije wil „met pak en al” het
water in.

De dames komen intussen met meer dan tevreden gezichten het
water uit en denken alleen een handje te krijgen, maar zie . . . .
plots staat daar onze polovoorzitter met een fles champagne te
zwaaien; „Dames fles openen”. Andre' erbij om te laten zien hoe
het moet: ijzerdraadje weg, duim op de kurk, even schudden en . . .
kurk raakt net niet de plafond Tl-buis! ! !

De dames nemen allen een slokje, waardoor de bodem langzaam
maar zeker in zicht komt. Met lede ogen zien wij (heren 4) dat
gebeuren, maar . . . . . . weer staat Eric met een fles champagne te
zwaaien.
„Dames fles openen”. Andre' erbij, want de kurk wil er niet af, en
inderdaad dat ding zit als vastgeroest. Nog eens schudden en nog
eens . . . . . . .KNAL. . .  . .een echte en . . . .  weer net naast de TL-
buis; hoe krijgt hij het voor elkaar.
Nog is Eric niet uitgedeeld. Elke DWT-ster krijgt een bosje
narcissen. En Andre'? Van elk één.

Namens heren 4 en 5 : dames 1 en Andre' gefeliciteerd en voor
volgend seizoen : sterkte en sukses.

Ge'  Luttikhuizen.
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Alliance 6 - DWT 4.

Zaterdag 20 april 19.00 uur.

Na het geweld van de dames, die met 11-4 hun wedstrijd winnen,
zijn wij aan de beurt om de laatste kompetitiewedstrijd met winst
af te sluiten. Tenminste dat denken we, want thuis ging het zo
gemakkelijk met deze ploeg.
In het eerste part lopen we meteen al tegen een achterstand op. De
tegenstander schiet drie keer hard en laag in de hoek : 3-1.
Tijdens het tweede part krijgt Bart Visser meer greep op het hard
inschieten en Alliance speelt alsof het winnen vanzelf gaat.
Hierdoor weten we de achterstand een beetje weg te werken : 5-4.
Het derde part wordt gekenmerkt door het konstant op de lat
schieten van onze voorhoede. George, die als wisselspeler op de
kant staat, telt zes mooie kansen tegen de lat. Tussenstand 5-5.
Het laatste part moet de beslissing geven. Ongeveer één minuut
voor tijd ligt in het middenveld een tegenstander te pitten,
waardoor één van ons vrij voor het doel komt. Ton, die op dat
moment een hoekworp moet nemen, plaatst : doelpunt. Eindstand :
5-6.
Na afloop zijn we naar ons uithuiladres de „De Krokodil”, aan de
rand van Krommenie, gegaan, waar we door de eigenaresse
begroet werden met een schaal vol bitterballen, stukjes kaas,
leverworst, enz. Een beter moment had ze niet kunnen uitkiezen.
Tijdens de smulparty en bijbehorende vocht inname hebben we
een schatting gemaakt van het aantal schoten tegen de lat : 15.
Vreemd. Een volgende keer toch maar eens een duimstok
meenemen, want : of het doel hing te laag of het water stond te
hoog.
Aan ons schieten lag het niet . . . !

Ge'  Luttikhuizen.
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Zwemwedstrijden bij DES.

16 mei 1996.

Op hemelvaartsdag ben ik (Corrine) alleen per openbaar vervoer
(bus, trein, en tram) naar Den Haag gegaan om deel te nemen aan
zwemwedstrijden, welke georganiseerd werden door DES.
Het was een meerkamp waaraan tien verenigingen gingen
deelnemen. In het middagprogramma, welke om 13.30 uur
begonnen was, waren drie masternummers geprogrammeerd,
namelijk 50m. en 100m. vrije slag en 50m schoolslag. De
wedstrijden werden gehouden in het zwembad "De Waterthor"
(25m baan). De organisatie verliep vlot en goed en na ongeveer
iedere vijf programmanummers was er een prijsuitrijking.
Mijn resultaten bij deze wedstrijden waren:

50m vrije slag 37,2 sec. 6e plaats
100m vrije slag 1.23,2 sec 6e plaats
50m school slag 45,0 sec 3e plaats

Bij deze wedstrijden waren de masters ingedeeld in één groep
namelijk boven 25 jaar, omdat er twee series waren.
Om 17.00 uur vond de prijsuitreiking plaats van de laatste
programmanummers en ik was erg blij toen ik een bronzen
medaille omgehangen kreeg.
Voldaan keerde ik weer naar huis terug en ik zal blijven trainen
voor master wedstrijden in Apeldoorn waar ik in juni naar toe ga.

Corrine Kalbfleisch
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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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Oplossing mei-rebus.

Getekend is een TON gevolgd door een één in het duits (du) : EIN.
Er staat nu TONEIN.
Dit lezen we dan van rechts naar links, zoals de pijl het aangeeft :
NIEHOT. De N wordt vervangen door een H : neem de tweede.
Resultaat : NIEHOT, de achternaam van onze voorzitter.

Dit was de laatste puzzel van dit seizoen.

Ge'  Luttikhuizen.

Van begin tot eind.

O, o wat waren we kwaad.
Ons fijne dames 3 werd uit elkaar gerukt. De ene helft naar D1, de
andere helft bleef D3.
We dachten dat dit een stom jaar zou worden. Nooit meer samen
trainen, nooit meer samen gezellig in het clubhuis en nooit meer
gezellig samen zenuwachtig naar een wedstrijd toe. Dus erg veel
zin hadden we er niet in. Maar toch maar de wedstrijden spelen en
wat bleek? Het viel reuze mee. We trainden samen en zaten samen
in het clubhuis en soms hadden we zelfs samen een wedstrijd.
Dames 1 is kampioen geworden, D3 is vooruit gegaan, dus Andre',
je idee was zo slecht nog niet. We willen D1 en D2 feliciteren
ennuuuh volgend jaar D3 ook kampioen.

Groetjes,
Dana en Fokkelina
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Hallo . . daar zijn we weer !

Het is het einde van het seizoen
Wat moeten we de hele zaterdagavond doen

Zullen we weer om half 11 bij de Hema gaan staan
Of vinden we daar niks meer aan

We kunne niet meer in het clubhuis terecht
en daar zijn we kapot van echt

Heb je een idee
Kom daar dan snel mee

We hebben nu ons hart gelucht
En heel diep gezucht

We bleven er bijna in hangen
Konden we bijna onze kamer niet behangen

Dat zou toch een ramp zijn
Want een kamer zonder behang is niet fijn
Gelukkig zijn we met die zuchten gestopt

Zodat ons hart nog steeds klopt
Dus zijn we niet meer bang

Want morgen heeft onze kamer nieuw behang

Tring, tring daar gaat de telefoon
Dat is toch niet gewoon?

Het is namelijk al laat
Dit is geen normale tijd dat de telefoon gaat

Ik neem de telefoon op en luister
Ver hoor ik alleen maar wat gefluister

Moet ik nu gaan vrezen
Ach nee, het zal toch niet weer een hijger wezen
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Die heb ik vanmiddag nog gehad
Zat ik net aan m'n bakkie patat

Krijg ik een vieze hijger aan de lijn
neem maar van mij aan dat is niet fijn

Dus hier een wijze raad
Is het laat en de telefoon gaat
Laat 'm dan maar lekker gaan

Want misschien hangt er dan een hijger aan

Laatst sprong ik over een hekje
En ja hoor, ik lag op mijn bekje

En daarbij komt
Ik lag bijna in de stront
Wij willen jullie sparen

Wij zullen jullie de clue verklaren
Wil je poep niet van dicht bij zien

en jezelf de narigheid ontzien
Doe dan gewoon het hekje open
Dan kun je gewoon doorlopen

Dit was weer een beetje fun
Nu alleen nog de sun

Want die is er niet
En dat doet ons veel verdriet

En nu zitten we in de kou
O, O wat zielig nou

Deze komt jullie vast bekent voor
Want deze hebben we eerder gebruikt hoor

Ook het einde is niet origineel
Dus we houden op met ons geouweneel

De mazzel
Bert & 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.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
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