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

2Indien de copy op een 3/ inch1

diskette wordt ingeleverd dan
kan dit voor de 15e van iedere
maand. De diskette dient dan
leesbaar te zijn op een IBM PC
of compatibel computer en de
copy dient bij voorkeur in Word-
Perfect files met papierformaat
A5 opgeleverd te worden. Indien
de copy tekeningen en/of foto's
bevat die je graag terug zou wil-
len hebben zet dan op de achter-
kant je naam en adres.
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Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

Overpeinzend welke pennevruchten ik de
argeloze lezer deze maand weer zal voor
schotelen, word ik min of meer overvallen door de stilte om mij
heen. Een stilte die slechts wordt onderbroken door zoet
gevooisde barokke klanken door de stereo de ruimte
ingezonden en door het akelige staccato van mijn
schrijfmachine. Ach ja, het najaar is in aantocht en dat maakt
me een beetje weemoedig. Het heeft wel niets met zwemmen
van doen, maar toch.

Het najaar heeft toch zeker ook vernieuwende elementen in
zich, School -en sportjaargangen vangen immers in het najaar
aan en ook de eerste schreden op wat een glanzende
maatschappelijke carrière meet worden, worden vaak in het
najaar gezet. Wie weet, maar wellicht zit er onder die dappere
leszwemmertjes die in de afgelopen weken hun eerste mislukte
pogingen deden om drijvende te blijven, wel een toekomstig
olympisch kampioen

Ik ben ook gewoon iets nieuw: begonnen. Een nieuwe baan wel
te verstaan. En dan blijkt dat iets nieuw beginnen minder
eenvoudig is dan het op het eerste gezicht kan lijken. Je kunt
dan wel zooooo,n bak met ervaring mee brengen, maar dit
maakt geen enkele indruk op de gevestigde orde.
Vanzelfsprekendheden in het verleden opgebouwd blijken in de
nieuwe situatie niet zo vanzelfsprekend te zijn, Met andere
woorden, je meet jezelf eerst maar eens waar maken. Als je dat
lukt dan word- je vaak
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wel door de gevestigde orde opgenomen. Dat kan soms knap
lastig zijn en soms mislukt dat ook en haak je af. De gevestigde
orde is de ballotage die over je toekomst binnen de groep
beslist.

Binnen een sportvereniging vind je vergelijkbare situaties.
Nieuwkomers voelen zich nogal eens buitenstaanders en de
ouwe hap houdt angstvallig de gelederen gesloten. Je moet dus
wel goed gebekt zijn en kwaliteiten in huis hebben om binnen
een redelijke tijd door de groep geaccepteerd te worden. Een
sportvereniging ontleend haar bestaansrecht op de lange termijn
vooral aan de vaste kern die vaak al tientallen jaren lang veel
tijd en energie stoppen in het wel en wee van hun cluppie. De
automatische piloot wordt ingeschakeld waardoor er nogal eens
een zekere starheid optreedt en de rol van anderen als
onvoldoende of onjuist ervaren wordt. Dit onderschatte
fenomeen kan een ernstige bedreiging vormen voor een soepel
sociaal verkeer binnen een vereniging en kan op de lange
termijn haar bestaansrecht zelfs bedreigen. Het is dus zaak om
alert te zijn op mogelijke valkuilen bij jezelf om dergelijke
ontwikkelingen voor te kunnen zijn. Het heeft denk ik te maken
met het kunnen accepteren van afwijkende meningen en
gewoontes, de rol van de ander niet te onderschatten en die van
jezelf te overschatten en om te allen tijd de communicatie open
te hou den en de samenwerking te blijven aangaan.

Een vereniging met een dergelijke atmosfeer geeft automatisch
nieuwkomers de ruimte voor een snelle aanpassing. Het geeft
de P.R. handen en voeten en het bevestigd haar bestaansrecht.
Ik ben benieuwd of DWT voldoet aan de verwachtingen die
nieuwkomers hebben en of wij die nieuwkomers voldoende
ruimte geven voor een snelle en voorspoedige aansluiting
binnen de groep. Als dat zo is, zit het met de ballotage wel
snor. 
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Vallende bladeren hebben de kern van nieuw leven in zich.
Nieuw bloed binnen DWT kan dus alleen maar verrijkend zijn.
Herfst, vallende bladeren. Ik meet oppassen dat de filosofie van
de melancholie geen bezit van me neemt. Nieuwkomers,
welkom binnen DWT !! Ge zult denk ik geen spijt krijgen van
deze stap.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot,

Van de polocommisie.

Teams
Er is dit jaar wederom een nieuw
team bijgekomen en wel Heren 6.
Hierdoor zijn wij nu één van de grotere
clubs in Noord-Holland. Dit heeft als enige
nadeel dat niet alle teams meer zo ruim in hun jasje zitten als
voorheen. Een aantal teams hebben nu nog maar 9 personen in
plaats van 11 of 12 zoals voorgaande seizoenen het geval was.
Dit betekent dat jouw team nu extra op je rekent om gewoon
elke wedstrijd te komen en niet zomaar weg te blijven, 
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omdat je hiermee je team onnodig dupeert. Wij raden trouwens
tegelijkertijd aan om ook eens wat meer te komen trainen,
omdat je nu niet meer lekker lang op de bank kunt zitten tijdens
de wedstrijd!! 

Trainen in de Planeet voor Heren 4 en Heren 6
Ook dit jaar bestaat er weer de mogelijkheid om met de
Haarlemse Watervrienden mee te trainen in de Planeet. In
eerste instantie is dit bedoeld voor Heren 4 en Heren 6, maar in
principe kan iedereen die dat wil meetrainen. De trainingstijd is
uitstekend, namelijk elke maandagavond van 20.00 tot 21.00.
Komen dus!!

Boetes
Het afgelopen seizoen heeft DWT de minst begeerde prijs van
Noord-Holland met overmacht gewonnen en wel die van de
club met het hoogste bedrag aan boetes. Dit bedrag was maar
liefst Hfl 575,-. Dit bedrag valt uiteen in:

1) boetes voor niet op komen dagen bij wedstrijden (Hfl
150,-; 2 x afgelopen seizoen);

2) boetes voor het opstellen van niet speelgerechtigde
spelers/speelsters (ongeveer Hfl 15,-; ook een paar keer
voorgekomen);

3) boetes voor UMV en UZV (resp. Hfl 7,50 en Hfl 65,-;
teveel keer afgelopen seizoen);

4) overige boetes, zoals geen W-official achter het tafeltje of
het niet opsturen van wedstrijdformulieren (helaas ook
een paar keer voorgekomen).
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Uitgezonderd de boetes voor de UMV en UZV die de
desbetreffende speler/speelster zeker zelf moet betalen, wordt
per geval bekeken of de speler of het team er iets aan kon doen
dat het een boete kreeg. Gezien de hoogte van het totaalbedrag
aan boetes en de daarbij behorende eerste plaats qua hoogte van
deze boetes, denken wij dat wanneer spelers en teams wat
alerter en nauwkeuriger zijn, een aantal boetes vermeden
(hadden) kunnen worden. Daarom zal de polocommissie dit
jaar niet meer zo makkelijk zijn in het betalen van de boetes.
Wanneer vast komt te staan dat de speler of het team de boete
eenvoudig zelf had kunnen voorkomen, zal de boete in het
vervolg door de speler of het team zelf betaald dienen te
worden. Let daar dus even op!!

Eindstanden seizoen 96 / 97

Om het geheugen nog even op te frissen volgt hieronder de
eindstand van het afgelopen seizoen voor de teams. Het streven
is natuurlijk om het nog beter te doen dan afgelopen jaar. Dit
keer het liefst met weer eens een kampioenschap bij de één van
de Heren-teams (wij zetten ons geld op het nieuwe Heren 3-
team, het oude Heren 3 (nu Heren 4) en het oude Heren 5 (nu
Heren 6).
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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

Jongens
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

Mini-polo
In het volgend clubblad komt er een uitgebreid verslag over het
nieuw op te zetten Mini-Polo. Dit is waterpolo voor kinderen in
de leeftijd van 6 tot en met 8 jaar. Ben je nu al gelijk
geïnteresseerd bel dan even naar Eric / Marjolein (532 32 92)
voor meer informatie en/ of een brochure.

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 Martijn (5360071) of schiet ze even aan
(niet tegen ze aan a.u.b.).
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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
Martijn (5360071) 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 Martijn.

Dropping in de Herfstvakantie
Ook dit jaar zal er weer een dropping plaatsvinden op de
woensdagnacht in de Herfstvakantie. Deze dropping zal zich
afspelen ergens rond Haarlem en is bedoeld voor iedereen van
15 tot 20 jaar. Overnachting vindt plaats op het
Zuiderbuitenspaarne. Begin oktober zal er een
inschrijfformulier met alle details opgehangen worden in het
clubhuis. Let daar dus even op!! Heb je hier nu al wat vragen
over, bel dan naar Teun (551 37 79) of Eric (532 32 92).

Wedstrijdformulieren
Ook dit jaar zal ik weer de versturing van de
wedstrijdformulieren verzorgen.
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 Ik ben echter verhuisd en mijn nieuwe adres is:
Ierlandstraat 90
2034 LP  Haarlem
023 - 5360071
Dit is vlakbij het zwembad (de 8 hoog flat achter de huizen met
de grasdaken) dus het formulier even langsbrengen is een zéér
kleine moeite!!

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk

Van de waterpolovoorzitter.

De kop is er af. De eerste wedstrijden zijn gespeeld en  deze waren
niet onverdienstelijk. Heren 3 een ruime overwinning en een zwaar
bevochten overwinning van Dames 1 op AZPC/Anova. De eerste
overwinning in het district. een overtuigende overwinning, die
hoop geeft voor de toekomst. Het Heren Jeugd team deed zijn best,
maar kon het niet bolwerken tegen Het Gooi. Ook alle andere
teams zijn zich aan het voorbereiden op de eerste wedstrijden in de
competitie. Heren 1 speelt zijn eerste wedstrijd op 28 September
om 20.15 uur. Het ver
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nieuwde team zal van ORCA moeten winnen om een ronde verder
te komen in de beker. Dit jaar is er een adspiranten onder 14
ingeschreven. Het team mag gemengd spelen en mede daardoor
bestaat het nu uit 11 personen. Er is een ware kunstzweminvasie
aan de gang. Nadat de kunstzwemmers eerst Dames 1 hebben
veroverd wordt er nu met plezier getraind bij de adspiranten. 

Vergelijken we de poloboekjes van afgelopen jaar met die van dit
jaar dan valt het op dat er een Herenteam meer is en dat er nogal
wat spelersverschuivingen hebben plaats gevonden. Voor de
vakantie was de teamindeling precies rond. Afzeggingen op het
laatste moment en een blessure hebben er voor gezorgd dat de
teams nu precies gevuld zijn. Dit is mede mogelijk doordat Martin
Kamstra en Jeroen Loerakker in een ander team zijn gaan spelen.
Mijn dank hiervoor. Ik hoop dat mijn gevreesde noodscenario’s
niet op tafel moeten komen en dat we de eerste competitie helft
zonder problemen door komen.
Kijken we nogmaals kritisch naar het poloboekje dan zien we dat
er veel fouten in staan. Zo is Marjo opeens in Juli jarig, Michael
10 jaar ouder geworden en zijn Paul Stricker en Ruud Muylaert
zo’n jaar of 5 jonger geworden. Met het invoeren van een nieuw
ledenbestand op mijn computer, zijn er invoerfouten gemaakt. Om
deze fouten te kunnen opsporen zou ik aan iedereen willen vragen,
waarvan de gegevens niet correct in het clubblad staan, de juiste
gegevens aan mij door te geven. 

Nog in het oude sportfondsenbad werd er gerept over het
sterrenplan. Een project dat de doorstroming tussen het
leszwemmen en de wedstrijdafdelingen moest verbeteren. Met als
gevolg dat het elementaire zwemmen beter aansluit op deze
afdelingen. Een kind van 7 of 8 is eigenlijk nog te klein voor om
waterpolo te kunnen spelen of te kunnen wedstrijdzwemmen. Het
sterren
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plan zou hier op in springen door de kinderen deze jaren te laten
overbruggen m.b.v. Sterzwemmen. De kinderen krijgen les in alle
basisvaardigheden van de wedstrijdafdelingen, waarna een
diploma kon worden behaald. Helaas is het nooit van de grond
gekomen.
Om het gat tussen afzwemmen en de wedstrijdsport te vullen heeft
de KNZB het MINIPOLO bedacht. Waterpolo in het klein voor
de allerkleinsten. Waarbij het accent ligt op het spelen met een bal
in het water in competitievorm. Hierbij zijn de zwemvaardigheden
en balvaardigheden ondergeschikt bij de jongste leeftijdsgroep. De
kinderen mogen namelijk staan en de bal met twee handen
overspelen. Het plan voor de verschillende leeftijdsgroepen ziet er
als volgt uit: 

Pupillen III
veld: 15m x 10 m en ondiep. (breedte van het zwembad,
ondiep)
doel: 120 cm x 90 cm
bal: Minipolobal
teams: 3 spelers zonder keeper
tijd: 2 x 5 minuten
Er wordt gespeeld in toernooivorm, waarbij er zo min mogelijk
regels zijn. Twee handen en staan is toegestaan.

Pupillen II
veld: 15 m x 10 m (breedte van het zwembad)
doel: 120 cm x 90 cm
bal: Minipolobal
teams: 4 spelers zonder keeper
tijd: 2 x 5 min
Er wordt gespeeld in toernooivorm, waarbij er zo min mogelijk
regels zijn.
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Pupillen I
veld: 20 m x 15/10 m (breedte van het zwembad)
doel: 200 cm x 90 cm
bal: Minipolobal
teams: 4 spelers met een keeper
tijd: 4 x 3 min netto
Er wordt gespeeld in toernooivorm. Hierbij wordt wel met
waterpoloregels gespeeld.

Doordat de teams klein zijn en de vaardigheden minimaal is deze
sport voor ieder kind geschikt. Er wordt gedacht aan wedstrijden
in toernooivorm, zodat er b.v. iedere maand een toernooi wordt
gespeeld.

De komende periode wil de werkgroep het MINIPOLO
introduceren binnen DWT en bekijken hoe wij aan het
minipolo kunnen meedoen. De gedachten gaan naar een
reclame campagne gevolgd door een toernooi, waarbij
iedere DWT-er kan meedoen.

Op tactische wijze werd tijdens het TO de waterpolowerkgroep
een stapel grote clubloten in de maag gesplitst. Of wij deze maar
even wilde verkopen. Verscheidene adspiranten rennen nu dus de
deur af op zoek naar de mensen die de loten nog niet hebben
gekocht. 
Toch moet dit sneller kunnen.
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Van ieder verkocht lot á f 5.- wordt er vier gulden verdiend voor
de club. Dit betekent dat als alle actieve waterpolospelers twee
loten zouden kopen, 11 teams met gemiddeld 10 mensen, wij voor
f 1100,- aan loten omzetten en hiervan stroomt dan f 880,- weer
naar de club. Met dit geld zouden de werkgroepen leuke
activiteiten kunnen organiseren. Uiteindelijk vloeit het geld dan
weer terug naar de sporter zelf.
Nu wil ik voorstellen dat ieder lid zelf  één lot koopt en een ander
lot verkoopt aan partner of buurvrouw. Zo komen we aan tien
gulden per persoon. Dit geld wordt aan de aanvoerder gegeven,
zodat deze dat aan de werkgroep kan doorgeven. De grote
clubloten worden daarna aan de aanvoerder gegeven die deze weer
door kan geven. Als iedereen hier aan meedoen, moet dit toch
lukken?

Ik wil Katja en John en Jolanda en Frank en Judith en Ted
feliciteren met Aimée en Jules en ...... . Anita wil ik succes wensen
gedurende de laatste maanden van haar zwangerschap.

Vanaf 6 Oktober wordt er op Zondag weer laat getraind. Dit wil
zeggen van 13.30 - 15.00 uur.
Tot slot een huishoudelijke mededeling. Het is nog steeds zo, dat
verhuizingen of wijzigingen van de persoonlijke gegevens moeten
worden doorgegeven aan Mvr. Rohling. Tevens zou ik hier graag
van op de hoogte worden gebracht. 

Eric Thoolen
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Puzzel.

De Olympische spelen van 1996 zijn gehouden in Atlanta.
Wordt in deze plaatsnaam de letter a extra er in gezet, dan
ontstaat het woord atalanta: de naam van een bekende vlinder
in Nederland.
In deze puzzel moet dat net andersom.
Neem de naam van een dier en kijk welke letter uit het alfabet
er in gezet kan worden zo dat er een nederlandse plaatsnaam uit
rolt.

Om het wat gemakkelijker te maken mogen de namen gebruikt
worden van alles wat leeft, dus: dieren (en insecten) op het
land, in de lucht en in het water, bomen, struiken, planten
enzovoort.

Diegene die vijf of meer plaatsnamen vindt is een KEI en wordt
verzocht zijn of haar oplossingen op een blaadje te schrijven en
in de kopij-bus (in het clubhuis) te deponeren. Hij of zij krijgt
dan een eervolle vermelding in het volgende clubblad.

Ge'  Luttikhuizen.
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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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Nieuw seizoen.

Het nieuwe seizoen is weer
begonnen, dus we zijn alweer
hard aan het trainen voor de
eerste competitiewedstrijd.
Meneer Lak ging net zoals vorig
jaar aan het begin van het seizoen drie weken op vakantie en
dus nam meneer van der Mey weer even aan de rand van het
zwembad staan om ons te trainen. Hier volgt alvast een over-
zicht van de wedstrijden van dit jaar, dus voor alle DWT-leden:
"Kun je een keer komen kijken, doe dat dan, want we kunnen
best wel wat support gebruiken dit jaar."

datum wedstrijd zwembad plaats

22-09 speedo deel1 De Wiel Schagen
29-09 COMPETITIE deel1 Boerhaavebad Haarlem

06-10 kring-estafette De Wilgenhoek Z.O.Beemster
13-10 speedo deel2 De Planeet Haarlem

03-11 COMPETITIE deel2 Blijwater Weesp
10-11 speedo deel3 De Slag 2 Zaandam
24-11 COMPETITIE deel3 De Hoogeberg IJmuiden

08-12 speedo deel4 De Wilgenhoek Z.O.Beemster
15-12 cor augustijn trofee De Waterrakkers Heemskerk
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12-01 speedo clubmeet voor. De Slag 2 Zaandam
19-01 COMPETITIE deel4 Boerhaavebad Haarlem
26-01 Kring-sprint De Wilgenhoek Z.O.Beemster

09-02 speedo deel5 De Wilgenhoek Z.O.Beemster

02-03 COMPETITIE deel5 De Hoogeberg IJmuiden
09-03 speedo deel6 De Wiel Schagen
29-03 int. paastoernooi Boerhaavebad Haarlem
30-03 int. paastoernooi Boerhaavebad Haarlem

06-04 COMPETITIE deel6 Blijwater Weesp
13-04 speedo deel7 De Waterdam Volendam
27-04 A-kringkampioensch. Sportfondsenbad Beverwijk

11-05 A-kringkampioensch. Sportfondsenbad Beverwijk
24-05 A-kringkampioensch. Sportfondsenbad Beverwijk
25-05 A-kringkampioensch. Sportfondsenbad Beverwijk
31-05 A-kringkampioensch. Sportfondsenbad Beverwijk

01-06 A-kringkampioensch. Sportfondsenbad Beverwijk
07-06 B-kringkampioensch. Sportfondsenbad Beverwijk
08-06 B-kringkampioensch. Sportfondsenbad Beverwijk

De competitie wordt dit jaar gezwommen met: KZC Beverwijk
en Triton Weesp. De meerkampwedstrijden zijn nog niet
besloten, dus dat hoort u nog wel.
Iedereen veel succes dit jaar en laten we er iets moois van
maken.
(p.s. als u dit leest hebben we de eerste wedstrijd al gehad.)
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JARIGEN VAN DE
MAAND...............OKTOBER!!!

Jennifer Bas 05-10

Ramon Overveld 13-10
Marjolein Tuyn 17-10
Gwenda van der Veen 27-10
Dennis van Weel 28-10

GEFELICITEERD!!!

YVETTE ROOZEN

Heren 4 op toernooi.

08-06-'96

Het poloseizoen eindigt elk jaar in april/mei. De polocommisies
van veel verenigingen organiseren dan een toernooi, onderlinge
partijen en andere verfrissende aktiviteiten.
Voor waterpolospelenden is dit een „verademing” na een
inspannende kompetitie. De sfeer is ontspannen, hoewel er in
het water toch nog veel moeite gedaan wordt om de wedstrijd
met winst af te sluiten.
Dit jaar zijn we, heren 4, weer door De Ham in Wormerveer
uitgenodigd mee te doen aan hun polotoernooi. Zelf doen ze
mee met twee ploegen, die gevormd zijn uit hun
kompetitieploegen 5-6-7-8-9. Verder zijn er de verenigingen
AZ1870, VZV en DAW.
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Wij zijn met een zeven-mans-tellende ploeg aanwezig en
spelen daardoor zonder wissels.
Voor ons trouwens een geheel nieuwe situatie. Meestal zijn we
op een toernooi met een zes-mans-ploeg, waardoor we een
speler moeten „lenen” , ook wel leuk. Twee van de drie
scheidsrechters, die onze ploeg rijk is, doen mee: Marius
Bakker en Henk Verver, ze hebben geen fluitverplichtingen
elders in het land.
Volgens het programma moeten we 10 minuten aan één stuk
door spelen per wedstrijd.
Tijdens de eerste wedstrijd wordt er lustig op los gescoord: 5-4
voor ons. Leon, Lex, Paul(2x) en Marius.
De tweede wedstrijd tegen VZV gaat ook soepel.
Leon en Lex(2x) scoren: 2-3
Dan de derde wedstrijd. Voor we het weten staan we met 3-0
achter. AZ1870 schiet, tegen de afspraak in, vanaf het midden.
Even wennen dus. We verliezen met 6-2. Paul en Henk zijn de
doelpuntenmakers. Henk gedraagt zich bij het laatste doelpunt
als een fenomeen*. Hoe de bal in het doel terecht is gekomen
weet niemand, maar hij zit: wonderbaarlijk.
De wedstrijd tegen DAW gaat verloren met 1-3. Leon scoort
middels een strafworp.
De laatste wedstrijd tegen de De Ham 5 hadden we kunnen
winnen. Helaas, het wordt 3-4; doelpunten van Paul, Leon en
de laatste door mij.
We eindigen dit toernooi op de vierde plaats.

Ge'  Luttikhuizen.

* fenomeen: iemand die de aandacht trekt door één of andere
begaafdheid
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(Advertentie)

Bardienstrooster.
vrijdagavond
04-10 Carola & Martine
11-10 Marco & Michael
18-10 Thijs & Normen
25-10 Rob Belles
01-11 Marjolein & Eddy
08-11 Dennis & Martine
15-11 Bart & Carola
22-11 Marco & Michael
29-11 Rob & Normen (Sinterklaas)
06-12 Jeroen & Paul
13-12 Hayo & Eddy
20-12 Bart & Danie(l D.

Als je niet kan bel dan minstens 1 week van te voren af bij Rob
of Bart. Ook moet minimaal één van de twee op tijd aanwezig
zijn.

Stefan.

 Woordenboek Vlaams - Nederlands
geschreven door P.F en S.de C. Voor
slechts 3000 BEF !!!!!

Uitgeverij Loempia
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Rare jongens, die Belgen

Nadat we eindelijk de weg terug hadden gevonden uit Ter Apel (
zie vorige clubblad ) en deze jet-lag verwerkt hadden, waren er
nog slechts vijf heren- en zeven damesspelers over die richting
Hasselt in België vertrokken. Dat meer mensen richting Hasselt
gingen merkten we op de heenweg toen we het grootste deel van
de reis langzaam of uit stilstand reden. Toen we eenmaal de
rondweg om Houthalen en Zonhoven verlaten hadden en het
zandpad naar Hasselt ingeslagen waren, was het tijd om te eten.
Een pakske fritten met samoeraisaus van ' Het Klein Frituurke' is
geen brol en zeker aan te raden als u een voorstander bent van eten
dat later op de avond anti-peristaltisch weer naar buiten komt
marcheren. Vervolgens gingen we op zoek naar zwembad ' De
Kapermolen'. Daarvoor moesten we terug omhoog langs het
houten kerkhof. Daar begonnen de klabakken wreed smoelen te
trekken omdat ze dachten dat we in een rijdende discobar reden.
Bij het zwembad aangekomen moesten we van de plaatselijke
dorpszot ons kampeergerief opzetten in het aanpalende stadspark.
Dit werd nogal bemoeilijkt door het bijna niet natte zeemveld.
Daarom begonnen we eerst maar met echt belangrijke zaken: Het
aansteken en vullen en leegdrinken van de koelkast. Dit ging
gepaard met af en toe zeer plaatselijke dichte mist met een zicht
van 7.3 op de schaal van Richter. Langzaam ging toen bij ons het
licht uit totdat we diezelfde ochtend nog gewekt werden door de
overige DWT-ers die het nodig vonden om 's zaterdags voor
zessen op te staan. Deze hadden allebei al hun mutsen aan en
waren klaar om te water te gaan. Wij van de voorste linie met de
'Pool Party 1996' nog in de benen en vooral het hoofd, verklaarden
deze individuen voor zot en begonnen rustig aan ons ontbijt. Na
7.30 uur mochten we van onze coach 
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geen bier meer drinken. Toch werden er ook na dit tijdstip nog
lege fleskes aangetroffen...?? Net toen we onze bammetjes op
gepaste wijze naar binnen gespeeld hadden kwam er nog meer
DWT-ers aan zodat we totaal met twaalf waren. Dit is toch iets
meer dan een derde van alle mensen die zich begin juni voor dit
tornooi hadden ingeschreven... Wegens een tekort aan herenspelers
begonnen we met het maken van vrienden die dan een eervolle
plaats in ons team konden verdienen. Deze sociale poging werd
niet beantwoord, zeker en vast niet van Belgische zijde omdat de
meeste Belgen nogal bot zijn en vooral omdat ons Vlaams nog niet
helemaal op punt trekt ( hoewel dit stukje doorspekt is met
Vlaamse woorden ). Onze landgenoten De Futen daarentegen
grepen de kans om eindelijk eens met een echt team mee te kunnen
doen met beide handen en voeten aan. Het verloop van de
wedstrijd was niet om over in het clubblad te schrijven en dat doen
we dus ook niet. Feit is wel dat deze nederlaag natuurlijk
veroorzaakt werd door de aanvulling van De Futen. Hierna waren
de dames aan de beurt om de Hasseltse IJszee te betreden. Hun
supporters ( wij dus ) baarden zoveel opzien bij de tegenstanders
dat deze geheel uit hun ritme waren en vroegen of DAT bij onze
dames hoorde. Deze belediging ten spijt werd de wedstrijd bijna
gewonnen. Omdat het weer weeral op brol trok, was het nogal
rillen aan de badrand omdat de straffe wind van over het zwembad
woei. Er was genoeg plaats van voor op de tribune gesponsord
door meneer pastoor, en dus zaten we daar nogal te stoefen; anders
gezegd: we zaten nogal de straffe uit te hangen. Bovendien hadden
we genoeg gerief bij ons om het daar de hele dag uit te houden.
Toch moesten we tussen de wedstrijden door even naar Eddy's
Café waar we blonde - bijna witte - Limburgsen geconsumeerd
hebben. Omdat het ondertussen bijna was gaan vriezen hadden we
de kachel maar tot op tropische temperatuur opgestookt waarna we
nogal wrede brol uit ons botten begonnen te slaan. ' s Avonds
nadat 
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we mosselen hadden gedronken bij Kim het lekkere ding was het
tijd om de ambiance-tent te gaan checken. De ambiance-tent trok
niet op punt en daarom togen wij met gezwinde spoed richting de
Beach Party 1996 op slechts 300 km van het strand. Gelukkig was
de zaal nogal wreed opgeleukt met een spandoek. Pas na vijf uur
feest had je het idee dat je op het strand was omdat er toen
eindelijk genoeg smos op de grond lag. De lucht van de zuurkool
was net zo goed als de platenkeuze van de discjockey. Gelukkig
konden we aan democratische prijzen aan standjes ons gerief
bekomen zodat we geen wrede dorsten hoefden te weerstaan. Ook
tijdens de Beach Party 1996 dreven er vanaf zee nogal mistbanken
binnen; vooral bij de luidsprekers tot groot ongenoegen van de
plaatselijke kostschoolmeiskes. Toen we voor de derde keer alle
versies van Killing me softly gehoord hadden waren de eerste
wedstrijden weeral begonnen. Het spreekt voor zich dat we in
topvorm waren en alle wedstrijden op zondag werden op een na
gewonnen. Nadat we nog wat kopjes Laxafort koffie hadden
gedronken om op de ronddraaiende wc-bril te gaan zitten was het
tijd om ons kampeergerief weer in te pakken en de thuisreis te
aanvaarden. Al met al een tornooi dat nogal op punt trok en waar
we nog eens naar toe moeten alleen dan met meer man omdat de
tegenstander ons telkens nogal liggen had.

Uw bruisende brolreporters:
Polleke Fritverket en Sjefke de Ceutelaere

 P.S. Als u dit stukje niet geheel begrepen hebt raden wij u aan een
Vlaams - Nederlands woordenboek te kopen.
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Kunstzwemjarigen
van oktober.

08-10 Maaike van de Weijden
14-10 Sanne Heerens
21-10 Dana Ungureanu
23-10 Marijke Laan
24-10 Patricia Breij
30-10 Jenni Roubies

Allemaal van harte gefeliciterrd.

Ellen

Mini polo

Minipolo is een spel voor kinderen van 7 tot 11.
Het zijn verschillende spelvormen in de breedte van het
zwembad. Wedstrijdjes in de breedte van een ondiep bad.
Zie voor informatie het stukje van de polovoorzitterop pagina

9.
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Klaverjassen.

Op 3 september werd de eerste klaverjasavond
van het seizoen gehouden.
De op die avond behaalde punten aantallen zijn
alsvolgd:

1 Miram Samson 5354
2 Joop van Osch 4913
3 Ineke Rohling 4720
4 Bas Blom 4701
5 Carla Korzelius 4626
6 Nico Hooischuur 4568
7 Peter Samson 4538
8 Wim Roozen 4527
9 Corrie Bergman 4458
10 Jonette Blom 4453
11 Mevr. Samson 4411
12 Hans Korzelius 4305
13 Marius Bakker 4291
14 Cees Bergman 4259
15 Henny Hooischuur 4171
16 Jan Nijemanting 4144
17 Irene van Osch 3789

Jan Nijemanting.
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DWT goes BIG.

Wie de zwembroek past trekke hem aan moeten een aantal
mensen gedacht hebben. Want waar haalt de polocommisie
anders genoeg volk vandaan om zes, ja u hoort het goed zes,
heren polo teams in te schrijven.
Nu vond ik al dat het op de trainingen steeds drukker werd
maar ik dacht dat allemaal dames en mietjes waren. Ik zelf heb
voor de rest niet meer heren dan normaal gezien (een stuk of
tien is tegenwoordig toch al best wel veel voor tegelijk op één
training). Of zou door een verre gaande herstructurering en een
daarmee gepaard gaande reclassificatie van de beschikbare
spelers, binnen de polo organisatie, in ene een structurele
overcapaciteit aan manpower in een zesde polo team
geinvesteerd worden.
In ieder geval heb ik, om invallen bij andere teams te
voorkomen,  mij bij heren 1 laten indelen (je mag namenlijk
niet invallen bij lagere teams). Dat bevalt tot nu toe prima,
alleen dat inzwemmen voor de wedstrijden moet nog even
geregeld worden.
Voor het eerst sinds jaren gaat er, buiten de uitgebreide
verslaglegging in het Haarlems dagblad, ook weer over heren 1
geschreven worden. Alleen goede dingen natuurlijk en een
natuurlijk ook een beetje de nieuwste roddels en achtergronden
van onze jongens.

Michael
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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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