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Copy inleveren:
Copy moet voor de 12e van
iedere maand ingeleverd wor-
den op bovenstaand adres. Is
de copy later dan wordt het
pas in het volgende clubblad
geplaatst ! Indien de copy op

2een 3/ inch diskette wordt1

ingeleverd dan kan dit voor
de 15e van iedere maand. De
diskette dient dan leesbaar te
zijn op een IBM PC of com-
patibel computer en de copy
dient bij voorkeur in Word-
Perfect files met papierfor-
maat A5 opgeleverd te wor-
den. Indien de copy tekening-
en en/of foto's bevat die je
graag terug zou willen hebben
zet dan op de achterkant je
naam en adres.
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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

Terug van weggeweest. Het alledaagse heeft
alweer volledig bezit van je genomen en
eigenlijk wil je er nop niet aan toegeven. Wat
is vakantie dan toch een raar fenomeen. Het houdt je gevangen,
vanaf de plannenmakerij tot de volgende plannenmakerij. Mijn
vakantie bestemming heette een klein paradijs te zijn. De
werkelijkheid deed me al in een vroeg stadium terug verlangen
naar mijn privé bungalowpark ergens aan de rand van
Molenwijk, Een droom over de gewenste werkelijkheid spat als
een zeepbel uiteen bij het ervaren van de werkelijke
werkelijkheid, Ach, we kunnen ongetwijfeld allemaal wel
voorbeelden weergeven van taken die anders uitpakken dan we
ons voor ogen hebben. Edgar Davids had zich het verloop van
het EK-voetbal ongetwijfeld anders voorgesteld, terwijl Ellen
van Langen na jaren trainingsarbeid en ondergane blessureleed
op de Olympische Spelen slechts mocht figureren als
collumnist voor een groot landelijk dagblad. Het hoort er
blijkbaar allemaal bij, zet je over de teleurstelling heen en ga
over tot de orde van de dag. Voor Edgar betekent dit in de gunst
blijven bij Berlusconi (vrij vertaald; z'n achterste op te toe ken),
Ellen kan misschien beter privé zwemcoach worden (als ze bij
Eric de Bruin in de leer gaat is succes verzekert) en ik zelf kan
een keuze maken tussen het adviseren van onwetende
campinghouders of mijn beschikbare talenten aanwenden voor
een nieuw seizoen DWT. Van campinghouders heb ik
voorlopig mijn bulk vol, dus is de keuze eenvoudig. Neem mij
in genade aan en laat me figureren tussen de sportieve
grootheden binnen het aqua pretpark DWT!
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Dromen over de gewenste werkelijkheid komen soms ook wel
eens uit. De coach van het Nederlands heren volleybalteam kan
ons daar alles over vertellen en wat dacht je van Richard de
verschrikkelijke (harde service), Neerlands hoop op het heilige
gras van Wimbledon. Die is wel effe sterk (ibeïnvloedt door de
meid met de pet op de tribune. Zo een psychologisch riem
onder het hart is echter niet altijd een garantie tot het beoogde
succes. Miss Ajax heeft haar cluppie ook niet kunnen behoeden
voor de vrije val ondergaan tijdens de oefenperiode in de
aanloop naar het nieuwe seizoen. Zelfs de wave van Beatrix in
de Arena als ultieme redmiddel in de strijd geworpen, mocht
niet baten.
In de marge van de grote bekende sportwereld zal ook DWT
weer een graantje trachten mee te pikken. Wij moeten het
echter doen tender Beatrix of de meld met de pet, als grote
animator. Maar wij hebben wel een Ineke Rohling, of een Cor
Belles en Carola Wigman en al die andere sterren die min of
meer in de anonimiteit hun talenten inzetten om sportief succes
voor anderen mogelijk te maken, En dat is me toch meer waard
dan de glitter on glamour van de topsport,
Ik ben al weer aan het dromen over mijn volgende vakantie
bestemming.. Japan zal het niet worden. Dat laat ik over aan de
zwemmende nachtegaaltjes van de Haarlemse Koorschool die
in het land van de rijzende ton laaiend enthousiasme bij het
verwende publiek ten deel is gevallen met bun niet geringe
zangprestaties. Misschien kan Gordon bij ze in de leer, want
voor hem was de Arena een
behoorlijk maatje te groot, Ik laat de vakantie maar even voor
wat het is. DWT wacht en daar zal alles weer in het werk
gesteld worden om een uit de hand gelopen hobby
(kunstzwemmen wedstrijdzwemmen, waterpolo en elementair
zwemmen) in de juiste banen te leiden, Wedden dat het lukt?.
Veel succes allemaal en sportief plezier in deze nieuwe
jaargang.

Met sportieve groeten, Guus Niehot
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Kunstzwemmen.

Synchroon zwemmen

Aangezien ik vanaf 1 juli voor drie
jaar een baan in Bremerhaven heb
is dit voorlopig mijn laatste stukje
in het clubblad.

Allereerst nog de uitslagen van de
laatste wedstrijden van vorig seizoen. 2 juni was het tweede
deel van de kringkampioenschappen met de muziek voor B,
junioren en senioren in Zaandam. De techniek was al
gezwommen op 12 mei in Purmerend, net als de uitvoeringen
van categorie 1. Net als de vorige wedstrijd konden we weer
een flink aantal medailles mee naar huis nemen. Het
groepsnummer is in totaal tweede geworden, maar met alleen
de punten voor de uitvoering (dus de techniek punten er niet
bijgeteld) zouden we eerste zijn geworden.

Categorie 2 (B)
Solo Femke Mockin’ Bird Hill 53.727
Duet Sandra en Femke The Beatles 52.243 
3  prijse

Categorie 3 (A, junioren)
Solo Bianca H. Beethoven 59.088 1  prijse

Duet Bianca H. en Mariska Hungarian Rhapsody 57.550 1e

prijs
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Categorie 4 (A, senioren)
Solo Bianca P. Phantom of the Opera 60.356
Groep Yvette, Ingrid, Dana, Surf City 58.804 2  prijse

Mariska, Bianca H.,
Bianca P.

22 juni was de jaarlijkse barbecue en bovendien een fantastisch
afscheidsfeestje voor mij. Na een schitterende uitvoering van
het nummer van de nieuwjaarsshow met een heel mooi einde
heb ik onder ander een compleet overlevingspakket voor de
Zuidpool , kunstzwem-oorbellen, bekers, een knuffelbeer, een
waterkoker (want zonder thee kom ik de dag niet door) en een
compleet theeservies gekregen. De foto’s staan op een richeltje
boven mijn bureau in Bremerhaven. Iedereen ontzettend
bedankt voor alles!

 23 juni was de laatste wedstrijd van het seizoen. De wedstrijd
zou eigenlijk in Heemstede zijn, maar omdat dat daar niet
genoeg tijd zou zijn om alle uitvoeringen te zwemmen werd de
wedstrijd bij ons gehouden. Helaas was er nog steeds niet
genoeg tijd om alle uitvoeringen te zwemmen en mocht er per
categorie maar één uitvoering gezwommen worden. Met soli en
duetten was dit niet erg, maar we hebben vijf groepsnummers
terwijl er maar drie mochten meedoen. Gelukkig mocht Kwak
voorzwemmen, anders zou dit nummer het hele jaar niet
gezwommen zijn op een wedstrijd, maar Disney mocht
helemaal niet zwemmen. Dit was met name voor Chantal heel
erg jammer, aangezien ze het hele jaar voor dit nummer
geoefend heeft, maar hem niet één keer heeft kunnen
zwemmen. Voor Patricia, Yvonne, Saskia en Ilse was het ook
niet leuk, maar die hebben het nummer in ieder geval met de
kringkampioenschappen al een keer gezwommen.
Deze dag kreeg ik toch eigenlijk wel het mooiste
afscheidscadeau (hoewel het me wel een nat pak opleverde),
namelijk een eerste plaats voor het groepsnummer in categorie
5-6. Dit was voor het
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eerst in de geschiedenis van het kunstzwemmen bij DWT dat in
de hoogste categorie een eerste plaats is gehaald! Ook in de
andere twee categorieën werd de eerste prijs gehaald bij de
groepsnummers. 

Solo
Cat 3-4 Annette Laurel and Hardy 55.440 1  e

Cat 5 Femke Mockin’ Bird Hill 56.200 3e

Cat 6 Bianca P. Phantom of the Opera 61.480 4e

Duet
Cat 3-4 Nicolette en Simone Zo Vrolijk 54.320 2e

Cat 5 Sandra en Tera The Beatles 55.600 2e

Cat 6 Bianca H. en Ingrid Hungarian Rhapsody 59.200
3e

Groep
Cat 1-2 Jonna, Jenny, Maaike, Kwak voorzwemmers,

Linda, Maurice ik weet helaas de punten niet 
Mariette, Marijke, Disney 47.580 1e

Wendy, Priscilla,
Marinka

Cat 3-4 Joyce, Esther, Patricia Queen 54.740 1e

Gwen, Nicolette,
Simone, Annette

Cat 5-6 Sandra, Tera, Femke Surf City 62.640 1e

Dana, Ingrid, Mariska
Bianca H., Bianca P.
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In de einduitslag van de kringkompetitie zijn we op een tweede
plaats achter de Zeeschuimers uitgekomen.
1 Zeeschuimers 2294 punten
2 DWT 2228 punten
3 Alliance 2070 punten

De Prinsessenplaat (prijs voor het hoogst aantal punten tijdens
de kringkompetitie in categorie 1a) ging de jaar helaas naar een
andere vereniging, de Zeeschuimers. Dit was niet omdat er
minder goed gezwommen is dit jaar maar omdat we een
wedstrijd maar één zwemster in categorie 1a hadden terwijl er
twee meetellen voor de Prinsessenplaat.

25 juni was de laatste ‘training’ voor de zomervakantie met
traditioneel de onderlinge wedstrijd, met dit jaar ook
deelnemers van wedstrijdzwemmen en waterpolo.  

Zoals gezegd woon ik de volgende drie jaar in Bremerhaven.
Van 12 november tot 1 januari vaar ik ergens tussen Argentinië
en Antarctica (het flesje wodka zal ik meenemen). Het schip
waar we mee gaan is een grote ijsbreker met helikopter en een
heus zwembad (2 bij 4 bij 1 meter, maar toch, er is een
zwembad aan boord). Voorlopig ben ik dus niet al te vaak in
het zwembad, maar ik kom af en toe een weekeind naar huis en
dan kom ik wel even kijken hoe het gaat. 

Doe allemaal je best dit jaar (eerste plaats in de
kringkompetitie?!!) en tot ziens!

Nicole
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SWIMMGALA 1996 
OSNABRÜCK

Het uitje was dit jaar
weer een groot succes.
Op zatrdagochtend
vertrokken we al om
half 6 en om half 9
waren we in Osnabrück.

Het eerste programmanummer was meteen al spannend, want
we lagen een heel eind achter met de schoolslag estafette heren
en Colin
(ja hoor, daar is hij weer) haalde de hele achterstand in en ze
werden derde. De rest van de dag was het erg gezellig en vooral
mooi weer en bijna iedereen was verbrand. Bij het feest 's
avonds was een modeshow georganiseerd, waarbij ze wel twee
kandidaten hadden, dus werd er met spoed bij DWT gevraagd
of we mee wilden doen. Sabine, Marianne en Willemijn waren
te enthousiast en deden meteen mee. En..oh.. wat zagen ze er
mooi uit. De rest van de avond werd er gedanst. De volgende
ochtend kwam iedereen moe in het zwembad aan en niemand
had zin om te zwemmen. Het water was kouder dan de dag
ervoor. Toch werd er goed gezwommen en werden er net als
gisteren veel medailles gewonnen. De laatste estafette werd
door ons goed doorstaan en we werden derde. In de totaalstand
waren we vijfde met 2 punten verschil met nummer vier.
Hier volgen alle uitslagen van de wedstrijden:
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1. 4x100m schoolslag heren
DWT:Martijn de Jong 5.26.20
3de
Ramon Overveld
Michiel Veen
Colin Liem
DWT:Martin Niehot 6.12.09
Chris Visser
Dennis van Weel
Eric Veen

2/3. 50m rugslag dames+heren
Marjolein Tuyn 0.47.33
Diana Niehot 0.52.73
Valerie Bas 0.57.23
Eveline van Leeuwen 0.41.89 1ste
Jennifer Bas 0.39.25
Willemijn van Leeuwen 0.39.53
Bianca Dessens 0.41.00
Yvette Roozen 0.36.91 3de
Frank de Jong 0.48.37
Sam Wutschke 0.51.51
Dennis van Weel 0.36.43 3de
Martijn de Jong 0.35.63
Ramon Overveld 0.38.40

4/5. 200m vlinderslag dames+heren
Sabine Roozen 3.11.19 2de
Eric Veen 3.13.87 1ste
Michiel Veen 2.56.05 2de

6/7. 100m vrijeslag dames+heren
Marjolein Tuyn 1.37.86
Diana Niehot 1.40.18
Valerie Bas 1.51.02
Eveline van Leeuwen 1.19.92
Willemijn van Leeuwen 1.14.36
Bianca Dessens 1.14.36
Marianne de Jong 1.11.87
Frank de Jong 1.29.84
Sam Wutschke 1.44.85
Dennis van Weel 1.07.09
Martin Niehot 1.08.63
Chris Visser 1.08.43
Colin Liem 0.57.41 1ste
Michiel Veen 1.00.62 3de
Ramon Overveld 1.05.56

8/9. 200m schoolslag dames+heren
Jennifer Bas 3.24.86
Yvette Roozen 3.14.36 1ste
Marianne de Jong 3.21.60 2de
Sabine Roozen 3.21.55
Martin Niehot 3.17.03
2de
Eric Veen 3.22.12 3de
Chris Visser 3.24.00
Colin Liem 2.48.18 1ste
Martijn de Jong 3.03.19

10. 4x100m rugslag dames
DWT:Jennifer Bas 5.52.90
Willemijn van Leeuwen
Bianca Dessens
Yvette Roozen

PAUZE

11. 4x100m vrije slag heren
DWT:Michiel Veen 4.08.90
Martijn de Jong
Ramon Overveld
Colin Liem
DWT:Martin Niehot 4.40.96
Chris Visser
Eric Veen
Dennis van Weel

12/13. 50m vlinderslag dames+heren
Marjolein Tuyn 0.52.66
Diana Niehot 0.53.78
Eveline van Leeuwen 0.38.65 3de
Willemijn van Leeuwen 0.38.24
Bianca Dessens 0.40.64
Jennifer Bas 0.43.37
Sabine Roozen 0.40.00
Frank de Jong 0.52.96
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Eric Veen 0.37.05
Michiel Veen 0.29.31 1ste
Martijn de Jong 0.35.04
Ramon Overveld 0.34.22

14/15. 100m rugslag dames+heren
Bianca Dessens 1.32.93
Jennifer Bas 1.33.55
Yvete Roozen 1.26.05
Sam Wutschke 1.59.62
Dennis van Weel 1.19.01 2de
Martin Niehot 1.25.30

16/17. 50m schoolslag dames+heren
Marjolein Tuyn 0.55.53
Valerie Bas 0.57.83
Eveline van Leeuwen 0.50.91
Willemijn van Leeuwen 0.48.64
Yvette Roozen 0.42.32 2de
Marianne de Jong 0.42.93 3de
Frank de Jong 0.51.20
Sam Wutschke 0.59.68
Chris Visser 0.40.27
Colin Liem 0.31.40 1ste
Ramon Overveld 0.37.74

18/19. 200m vrije slag dames+heren
Diana Niehot 3.34.34
Jennifer Bas 2.59.37
Marianne de Jong 2.40.73
Sabine Roozen 2.38.03
3de
Martin Niehot 2.29.36
Dennis van Weel 2.32.12
Eric Veen 2.33.25 3de
Chris Visser 2.43.78
Colin Liem 2.12.69 1ste
Michiel Veen 2.22.08 3de
Martijn de Jong 2.29.67

20. 4x100m vlinderslag dames
DWT:Eveline van Leeuwen  6.07.18
Bianca Dessens
Yvette Roozen
Sabine Roozen

TWEEDE DAG!!!

21/22. 4x100m wisselslag heren+dames
DWT:Martijn de Jong 4.38.79
2de
Colin Liem
Michiel Veen
Ramon Overveld
DWT:Dennis van Weel 5.26.84
Martin Niehot
Eric Veen
Chris Visser
DWT:Yvette Roozen 5.41.90
Sabine Roozen
Eveline van Leeuwen
Willemijn van Leeuwen

23/24. 50m vrije slag heren+dames
Frank de Jong 0.37.56
Sam Wutschke 0.44.11
Dennis van Weel 0.29.66 2de
Martin Niehot 0.31.03
Chris Visser 0.30.54
Michiel Veen 0.27.34 3de
Ramon Overveld 0.29.76
Marjolein Tuyn 0.42.95
Diana Niehot 0.43.12
Eveline van Leeuwen 0.35.13 3de
Bianca Dessens 0.32.33 3de
Willemijn van Leeuwen 0.33.11

25/26. 100m schoolslag heren+dames
Frank de Jong 1.47.50
Sam Wutschke 2.04.52
Martin Niehot 1.35.27
Chris Visser 1.37.67
Colin Liem 1.12.46 1ste
Martijn de Jong 1.23.93
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Marjolein Tuyn 1.56.86 3de
Valerie Bas 2.05.62
Jennifer Bas 1.35.11
Yvete Roozen 1.31.27
2de
Sabine Roozen 1.36.66

27. 200m rugslag heren
Dennis van Weel 2.46.43 2de
Eric Veen 2.57.94 2de
Martijn de Jong 2.46.08 3de

29/30. 100m vlinderslag heren+dames
Eric Veen 1.32.26
Michiel Veen 1.07.70 1ste
Ramon Overveld 1.23.95
Eveline van Leeuwen 1.30.51 2de
Bianca Dessens 1.28.23 3de

31/32. 200m wisselslag heren+dames
Eric Veen 2.57.61 3de
Colin Liem 2.29.51 1ste
Diana Niehot 3.53.46 3de
Willemijn van Leeuwen 3.07.23
Jennifer Bas 3.16.40
Yvete Roozen 2.58.57
2de
Sabine Roozen 2.58.88
3de

33. 10x50m vrije slag mixed
DWT:Bianca Dessens 5.08.39
3de ! ! ! ! 
Dennis van Weel
Willemijn van Leeuwen
Ramon Overveld
Yvette Roozen
Martijn de jong
Jennifer Bas

Iedereen die heeft meegeholpen om van dit weekend een leuk
en gezellig weekend te maken hartelijk bedankt en tot volgend
jaar.

JARIGEN VAN DE ZOMERVAKANTIE 1996...

In de zomervakantie zijn jarig
geweest:
Fleur van Dusseldorp 09-07
Meta van der Veen 09-07
Casper Teeuwen 05-08

In de volgende maand zijn jarig:
Danielle Kaptijn 10-09
Laurence Smit 17-09

YVETTE ROOZEN



De Waterdroppels12

Van de (polo) voorzitter.

September.
De naam september is afgeleid van het Latijnse Septimus wat
zevende betekent. Voor de Romeinen was September namelijk
de zevende maand. Zij hanteerden in die tijd een jaarindeling
van 10 maanden waarbij de eerste maanden vernoemd werden
naar bekende personen of goden (Maart naar de oorlogsgod
Mars en Juli naar Julius Caesar bijvoorbeeld) maar voor de
laatste vier maanden konden ze niks meer verzinnen, dus die
noemden ze gewoon zevende, achste, negende en tiende maand
(resp. sepem-, octo-, novem- en decem).
Later werden Januari en Februari aan deze indeling
toegevoegd.
Maar dit terzijde.
September betekent ook de start van het nieuwe seizoen. Einde
van de vakantietijd en weer aan het werk. Dat is toch vaak weer
even afzien. Weer wennen aan het vroege opstaan, de
regelmaat en natuurlijk weer trainen voor het waterpolo!
Meestal is na zo’n vakantieperiode de conditie afgezakt tot een
schrikbarend laag niveau, mede omdat het water van de
Houtvaart toch wel erg koud bleek te zijn en je iedere week
weer dacht: “ach, waarom zou ik trainen, we spelen nu toch
geen wedstrijden”. Dit is dan ook de reden dat je tijdens de
eerste trainingen binnen steeds denkt: “waarom-o-waarom ben
ik niet toch een paar keer gaan trainen?”. Maar tegen de tijd dat
je dit leest gaan de wedstrijden alweer beginnen en heb je een
bere(n)-conditie opgebouwd. Gelukkig maar!
Eigenlijk zou je bij de start van het nieuwe seizoen, net als met
een nieuw jaar, een aantal goede voornemens moeten nemen.
Bijvoorbeeld: dit seizoen ga ik echt twee keer per week trainen
en dit seizoen zeg ik geen enkele wedstrijd af. Dat zou een hele
goede zaak zijn.
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Tsja, een polovoorzitter moet blijven hopen, toch?

Helaas hebben ook dit seizoen de eerste “losers” zich al
gemeld, er zijn nu al mensen die volgend jaar zouden poloën
afgehaakt. Het is bijna niet te geloven.

Gelukkig zijn er ook een heleboel mensen die er wel weer zin
in hebben. Bij deze wil ik dan ook alle teams heel veel succes
wensen voor het komende seizoen, zodat we in Mei weer een
klein feestje kunnen bouwen op de goede afloop.

Eric Thoolen.
Voorzitter polowerkgroep.

Het derde DWT zomerkamp.

Op 28 juni was het dan zover, toen vertrokken we met een
groep van 43 mensen naar Heemskerk voor het derde DWT
zomerkamp. Nadat alle tassen en tenten letterlijk in de bus van
Stefan gepropt waren vertrokken de 4 fietsgroepen. De
uitgestippelde route naar het groepenterrein in Heemskerk
voerde langs de ruïne van Brederode naar de pont in Ijmuiden,
en daarna langs het duingebied naar de Oude dijk. Om een uur
of half acht arriveerden de eerste fietsers al op het
kampeerterrein. Gelukkig waren alle tenten snel opgezet want
vrij snel na aankomst in Heemskerk begon het al te regenen.
Natuurlijk zijn we toch heel dapper aan de nacht-speurtocht
begonnen. Bij dit spel kregen de groepen steeds een stuk
landkaart van de
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omgeving met daarop aangegeven waar de volgende “post” te
vinden was. Alleen met deze kaarten was iets aan de hand, er
ontbrak een deel, of er stonden geen straatnamen op. Zoeken
dus! Helaas liet het weer ons rond middernacht serieus in de
steek, en waren de meeste groepjes al naar het kampeerterrein
terug gegaan. Enkele echte doorzetters (...ja, ja, die hebben we
ook bij DWT!)  probeerden nog om de derde post te vinden
maar uiteindelijk hebben we die met behulp van Maaike en
haar auto ook maar opgevist (ergens nabij de meubelboulevard
in Beverwijk...).
Uiteraard bleef het de hele nacht regenen zodat ‘s morgens om
een uur of 5 het veldje veranderd bleek te zijn in een
buitenzwembad. Gelukkig was het Zaterdag ochtend even
droog zodat we konden ontbijten op het grote zeil wat we
meegebracht hadden, en we daarna zelfs een spelletjes-circuitje
konden doen. De middag brachten we door in het centrum van
Heemskerk, waar iedereen de opdracht kreeg: maak op een A4-
tje een impressie van dit kamp. Dit leverde hele leuke creaties
op die binnenkort in het clubhuis te zien zullen zijn. 
De barbeque was heel geslaagd want het vlees, de salades en de
sauzen waren weer eerste klas (reclame: Slagerij Vreeburg,
Camplaan, Heemstede) en het regende zowaar even niet. Na de
barbeque verplaatsten we ons naar de kampvuurkuil, alwaar
Thijs ons grondig verwarmde met een kampvuur waar je “U”
tegen zegt.
Zondag hadden we wat beter weer zodat de door Eric
georganiseerde natuurwandeltocht door de duinen door kon
gaan. In de middag konden we de tenten zowaar bijna droog
opruimen, waarna aan de fietstocht terug naar Haarlem
begonnen werd. Vanwege de straffe wind mee waren we daar
veel te vroeg zodat iedereen op zijn/haar ouders moest wachten
in plaats van andersom. 
Al met al had iedereen het toch wel naar z’n zin gehad,
ondanks het slechte weer.

Volgend jaar dus het vierde DWT zomerkamp! Wij hopen dan 
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op beter weer en nog meer deelnemers. Hou het laatste
weekend van Juni 1997 (28 + 29 juni) dus vrij !!!!

De kampcommissie, 

Roos, Thijs, Eddy en Marjolijn. 

De kunstzwemjarigen .

9 juni Joyce Vollenga
18 juni Nicolette Knape
26 juni Simon Hendriks
30 juni Linda Brey

10 juli Ilse Verbruggen
11 juli Esther Niehot

11 augustus Mariska ter Horst
20 augustus Francisca Knape

6 september Femke Zuidhoek
17 september Han Dijkman

Allemaal van harte gefeliciteerd.

Ellen V.
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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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Mastersswimming.

6  Dutch open Mastersswimming,th

te Apeldoorn.

Op zaterdag 15 juni jongst leden ben ik alleen per trein naar
Apeldoorn gereisd om aan bovengenoemde kampioenschappen
deel te nemen. Gelukkig was ik heel vroeg uit Haarlem
vertrokken. Door werkzaamheden aan het spoor bij Weesp reed
de trein via Utrecht en Amersfoort naar Apeldoorn, hetgeen een
half uur extra reistijd opleverde. Om 9.05 uur kwam ik in
Apeldoorn aan.
Mijn vriendin met haar vader (uit Eefde) stonden met een auto
bij het station gereed om mij naar het zwembad te brengen.
Voor half tien melde ik mij aan en ik kon mij meteen omkleden
en inzwemmen.
Om tien uur begonnen de wedstrijden. Er deden bijna vijftig
verenigingen mee uit nederland, een delegatie van 48
deelnemers uit Duitsland en verder waren er nog deelnemers uit
Australiëe(, Belgie, Canada, Litauwen, Polen, Nieuw Zeeland
en de USA.
De wedstrijden werden gehouden in het prachtige buitenbad ” 't
Kristalbad” (50m baanlengte). Het weer werkte uitstekend mee,
zonnig, weinig wind en ongeveer 23/C, dus het was heerlijk om
een hele dag daar te vertoeven. Mijn kennissen zijn de gehele
dag gebleven en dat was voor mij gezellig en wij hebben veel
bijgebabbeld.
Nu naar de wedstrijden. Ik moest twee keer aantreden in het
internationale strijdtoneel. 's Morgens heb ik de 800m vijeslag
gezwommen. In de baan naast mij zwom een concurrente, dus
ik moest en zou proberen deze voor te blijven. Het is me gelukt.
Ik was ingeschreven met een tijd van 16 minuten en ik tikte nu
aan in een tijd
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van 14.24,9 . Dit leverde een tweede plaats op achter een duitse
deelneemster. Een zilveren medaille was de beloning waarmee
ik heel erg blij ben.
Overdag heb ik mij prima vermaakt in het zonnetje met onder
andere contacten maken en eten. In de pauze heb ik rustig (in-
)gezwommen. 's Middags moest ik de 200m schoolslag
zwemmen. Ook dit nummer ging naar wens, daar ik 16
seconden sneller heb gezwommen dan vorig jaar. Met een tijd
van 3.49 ben ik achter twee duitsers en twee nederlanders
vijfde geworden (in de leeftijdsategorie 40-44 jaar).
Mijn oorkonde zal later worden toegezonden.
Om half zeven vertrok ik weer uit Apeldoorn en tegen negenen
kwam ik voldaan thuis.
Ik houd aan deze dag een fijne herinnering over.

juni 1996,
Corine Kalbfleisch.

Osnabru(ck 1996

Piep piep piep piep, ik kijk op m'n wekker: 4.30 uur , S#%@t
wat vroeg. De laatste spullen in de tas en op naar het clubhuis
waar iedereen nog aan het slaapwandelen was.
5.45 uur. We stappen in de busjes, we kregen van meneer Lak
nog de mededeling dat we na 8.00 uur niets meer mochten eten.
Alsof we voor de tijd wel wat naar binnen zouden krijgen.
Wonder boven wonder waren er voor 8.00 uur toch een paar
zakken snoep leeg.
8.30 uur. We komen aan in het Nettebad, we krijgen al de
rillingen bij het zien van het water (Brrrrrrrrrrrrr).
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Na lang aarzelen besluiten we toch maar even in te zwemmen.
Vijf minuten later staan we klappertandend op de kant.
9.30 uur. De wedstrijd fa(ngt an (voor resultaten zie elders in dit
blad, we zullen jullie niet lastig vallen met onze slechte tijden).
12.00 uur. Middagpauze de meeste gaan met hun gastgezin mee
naar huis om te eten.
14.15 uur. Demonstratie synchroon zwemmen. Het was een
ramp, zelfs DWT kan het beter.
14.30 uur. Tijdens het 2  deel van de wedstrijd verbranden wee

als levende bratwursten. We hoorden dat er 's avonds een
modeshow was maar we hadden natuurlijk niets bij ons dus,
denk, denk, denk, denk. Uiteindelijk hadden we toch iets
gevonden.
18.00 uur. We gaan naar het gastgezin om ons op te tutten voor

HET FEEST.
19.30 uur. We zitten aan zeer lange tafels met op ons bord twee
stokbroodje en een knakworst.
20.15 uur. We trekken ons terug in de wc om ons om te kleden
voor de modeshow. Deelnemers: Manuel(a), Claudia S, Sabine,
Willemijn en Marianne. Manuel(a) had een zeer mooie prijk op
en make up op zij gezicht met een vrouwelijk rokje en
mannelijke benen. Claudia S had een rugtas op haar buik en een
staart op haar hoofd. Sabine gehuld in een deka markt tas rokje
dat heeeeeeel strak zat en waar haar zwarte onderbroekje
doorheen scheen. Willemijn droeg een marine blauwe pyjama
met witte noppen en een zomerse hoed. Marianne had haar

  (Ik weet niet wat hier staat. RED.) als luier

gevouwen en droeg haar puma's eronder.
Na 40 rondjes gelopen te hebben en het hele liedje Marcarena
van Los del Rios uit gedanst te hebben, kregen we te horen dat
Claudia S en Willemijn respectievelijk vijfde en vierde,
Marrianne de derde plaats en Sabine met haar trendy look de
tweede plaats en Manuel(a) de eerste plaats met zijn
travestieten uiterlijk. Hierna kon het feest losbarsten. Iedereen
onder de 12 jaar ging dansen onder lei
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ding van Sam. De muziek was slecht en er was niks aan.
Gelukkig was het om 0.00 uur afgelopen.
Zondag 9.00 uur. Weer het koude water in. Marianne was ziek
dus moest Sabine weer een extra estafette zwemmen. Zelfs de
10x50 die we vorig jaar wonnen ging slecht. Verder geen
commentaar. Na de wedstrijd was het tijd voor patat met vieze
mayonaise.
14.30 uur. Afscheid nemen van de kleine hoeveelheid
gastgezinnen die er nog waren en stapten we de busjes in. Na
vijf minuten reden we al weer verkeerd. Rob Belles had de
afslag gemist en wij gingen als blinde kippen achter hem aan.
Na een half uur waren we weer terug in Osnabru(ck en
probeerde hij het opnieuw.
Tot Tolnegen verliep de reis stau los. Maar toen alle ouders
wisten dat we om half zeven bij het clubhuis zouden arriveren
belanden we in een megafile. Hij was 15 kilometer lang en
duurde twee uur en 38 minuten en 16 seconden.
In de bus was het erg heet dus zetten we alle ramen en deuren
open. Hierdoor kregen we kontact met onze buren en ruilden
we snoepjes met ze. Het was heel gezellig en we hebben heel
veel liedjes gezongen tot ergernis van de jongens die ons wel
wilden verkopen.
20.30 uur. we komen eindelijk aan bij het clubhuis we waren de
laatste  de rest was al een uur binnen. Zij hadden de carpool
strook genomen, wat lang niet zo gezellig was.

Groetjes en drie dikke zoenen van,
The Models.
MARWILSAB.

PS 1 ; Rob Belles mag nooit meer voorop rijden.

PS 2 ; Voor leuke jongen moet je in Duitsland ver zoeken en als
je er één vindt is hij al bezet.
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PS 3 ; We gaan volgend jaar op zaterdagavond wel golven dat
is beter dan dat stomme feest.

PS 4 ; Rama had veel sjans met mooie meiden maar we mogen
dit niet tegen Antonnette zeggen.

PS 5 ; Wij waren weer de lul voor de modeshow, zo gek zijn
we wel, volgend jaar verwachten wij meer deelnemers van
DWT.

DWT doet ook dit jaar weer mee aan
 De Grote Clubactie

Jij toch ook ?

Vraag informatie over hoe mee te doen aan je coach of
zweminstructeur.
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Ter Apel.

De titel op zich zegt voor een groot aantal poloe(rs, van binnen
maar vooral van buiten onze vereniging, al genoeg, maar voor
de onwetenden onder de lezers volgt hier een korte uitleg over
het hoe en waarom enzo.
Ter Apel, noord-oostelijker kan je haast niet komen in
Nederland (hoewel Nederland? Het begrip Nederland is vrij
ruim, je gehuurde kampeerplekje in Spanje is eigenlijk ook al
Nederland, maar sinds dit weekend moeten we de ruimte in dat
begrip toch wat gaan beperken want kun je een plek waar ze
alleen koeterwaals spreken nog wel Nederland noemen?) toch
is het ons gelukt om er in één dag heen te rijden.
Het kampeerterrein bij het zwembad schijnt het op één na
mooiste van Nederland te zijn, het mooiste is waarschijnlijk
gewoon die ene bij Zandvoort, alleen was het nu wel erg vol
met zo'n 60 verenigingen met allemaal hun eigen kampement,
herkenbaar aan de kleur rook van hun barbeque. Toch was het
best goed overnachten daar ondanks het feit dat we ons eerst
nog moesten laten vollopen op een best wel aardig feestje in
een tent die opgezet was in een lokaal aardappelveld. 
Wij mochten gelukkig in een veld zwemmen dat in het meer
was uitgezet (er was overigens genoeg meer om zes van de
zeven velden in aan te leggen) want anders had ik het
misschien niet uitgehouden in het zonnetje.
Nog even iets over de prestaties: heren één beker, dames geen
beker. Al met al toch wel een toernooi waar je met meer dan
twee teams kan aankomen.

Michael.
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Klaverjassen.

Ook dit seizoen wordt er weer
een klaverjas competitie gespeeld.

De datum's daarvoor zijn :
dinsdag 3 september 1996
dinsdag 1 oktober
dinsdag 29 oktober
dinsdag 27 november
dinsdag 10 december
dinsdag 7 januari 1997
dinsdag 4 februari
dinsdag 4 maart
dinsdag 1 april
dinsdag 29 april
dinsdag 27 mei tevens slotavond

Locatie: clubhuis DWT.

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen.\
Tot ziens op de klaverjasavonden,

Jan Nijemanting.
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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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