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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.

Statistieken en prognoses geven aan dat wij
in Nederland over veel vrije tijd beschikken
en dat dit alleen maar toe neemt. Het geeft een heerlijk gevoel
om in je vrije tijd dingen te doen die je leuk vindt op het tijdstip
dat je zelf schikt. Geen opgelegde verplichtingen dus, laat de
boeren maar dorsen. Veel mensen blijken echter steeds meer
moeite te hebben om al die vrije tijd een zinvolle en prettige
besteding te geven. De vermaakindustrie speelt daar op een al
of niet handige wijze in en biedt het volk een scala aan
mogelijkheden waar naar bevinden gebruik van wordt gemaakt.
Die veelvoud aan mogelijkheden maakt de spoeling wel dun en
daardoor de aanbieders (figuurlijk) armlastig en omdat het
aanbod de vraag overtreft zit men met de gebakken peren en
wringt men zich in allerhande vreemde bochten om de
consument aan zich te binden. De consument ziet vervolgens
door het bos de bomen niet meer (of is dit nu andersom) en
haakt af om zich over te geven aan een eindeloos durende
verveling, da~ een vorm van negatief vermaak genoemd kan
worden waaraan anderen zich dan weer gigantisch ergeren. Ik
noem dit gemakshalve het Sport-7-virus waarmee we massaal
geïnfecteerd zijn, oftewel VVWI (Veel vlut, Weinig Inhoud).

De politiek en de wetenschap hebben de krachten gebundeld en
zijn naarstig op zoek naar oplossingen om aan deze nationale
ramp een halt toe te brengen. Het alternatieve circuit verbaast
zich over al deze kouwe drukte omdat de remedie voor het
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grijpen ligt. In de vorm van het KZ-alternatief dat inde juiste
dosering aangeboden velen het licht doen zien en gelukkig
maakt (Kwaliteit en Zinvol). Een kwalitatieve zinvolle
vrijetijdsbesteding in overzichtelijke proporties aangeboden is
dus het ei van Columbus om de gebruiker massaal over de
streep te trekken! De Studio Sport methode dus.

Maar wat meet je nu als eenvoudige zwemclub doen die denkt
aan de genoemde voorwaarden te voldoen, doch waarvoor de
middelen ontoereikend blijken te zijn om Kwaliteit en Zinvol
handen en voeten te geven? Een verduveld lastige opgave dus.
Er komt veel creativiteit aan te pas om het tekort aan
trainingswater op te lessen (samenwerking polowerkgroep met
een bevriende vereniging, of de ochtendtraining op dinsdag en
donderdag onder de vlag van het wedstrijdzwemmen).
Misschien ook een ideetje voor poloers en kunstzwemmers om
de ochtendtrainingen bij te wonen. Gezien de wachtlijsten
kampt het elementair zwemmen met een chronisch probleem.
De verhuurder van al dat prachtige zwemwater is duidelijk.
Men kent en onderkent ons probleem, maar men kan ons niet
echt uit de brand helpen omdat doodeenvoudig meerdere
gebruikers uit de zelfde ruif plukken.

Mogelijk moeten we uitkijken naar een efficiëntere verdeling
van wat aan ons beschikbaar is gesteld, of naar het voorbeeld
van de polowerkgroep is samenwerking met andere gebruikers
onder bepaalde voorwaarden een werkbaar alternatief Leden
werven is al een lastige opgave. Leden voor een langere
periode of blijvend aan je binden kan nog veel lastiger zijn,
zeker als je constant tegen de grenzen van de beschikbare
middelen aan hikt. Hoe dan ook, als we er met z'n allen van
overtuigd zijn dat DWT haar leden Kwaliteit en Zinvol
(blijvend) kan bieden, dan moeten we met z'n allen (de
beperkte middelen ten spijt) ge
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woon door gaan. Verbeter DWT en begin bij jezelf! Het
initiatief van de polowerkgroep getuigt gezien de verdronken
initiatieven uit het verleden, van durf en realiteitszin. Geef
'mini polo' de ruimte die het verdient tot welbevinden van us
DWT!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Van de polocommisie.

Uitslagen
Datum: 20 september:
Heren 2 - Rapido 3: 6 - 10
Doelpunten: Andre 2; Remon, Paul T & S. en
Raymond 1

Heren 3 - Aquarius 1: 7 - 5
Doelpunten: Marcel en Arthur 2; Ronald, Frank en Martin 1
UMV: Ronald

Heren 5 - De Spetters 2: 16 - 6
Doelpunten: Ton 6; Leon 3; Piet, Remon en Ge 2; Lex 1

Heren 6 - De Spetters 3: 13 - 2
Doelpunten: Remon 6; Ramon 4; Jeroen 2; eigen doelpunt
Spetters: 1
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Dames 1 - HPC 1: niet gespeeld, omdat er geen scheidsrechters
aanwezig waren. Wedstrijd wordt ongetwijfeld op een later
tijdstip alsnog gespeeld.

Dames 2 - De Ham 3: 2 - 8
Doelpunten: Antonnette en Anje
UMV: Manja

Dames 3 - ProfaceDAW 3: 8 - 4
Doelpunten: Dana en Carolien 3; Francisca en Ingrid 1

Datum: 28 september
Heren 1 - Orca Leeuwarden 1 (Beker): 12 - 11
Doelpunten: Hayo en Lodewijk 3; Ted, Eddy en Michael 2; 
UZV: Michael en Marco

Heren 3 - Rapido 5: 5 - 9
Doelpunten: Arthur 3; Frank en Pim 1 
UMV: Martijn

Dames 1 - Woerden 1: 8 - 4
Doelpunten: Ebelien 4; Carola 2; Roselijn en Bianca 1

Aspiranten - ZWV/Nereus: 3 - 17
Doelpunten: Marcel 2; Tim 1

Datum: 12 oktober
Heren 1 - Shell 1: 6 - 6
Doelpunten: Ed, Lodewijk, Michael, Hayo, Ted en Thijs allen 1

Heren 2 - HVK Robben 3: 8 - 11
Doelpunten: Jeroen 3; Paul Str. 2; André, Paul Th. en Ruud 1
3 x U20: Ruud
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Heren 3 - Alliance 4: 17 - 3
Doelpunten: Frank 6; Arthur 5; Pim3; Martijn, Ad en Ronald 1

Aspiranten - De Ham: 1 - 35
Doelpunt: Leon 
UMV: Marcel

Dames 1 - Alliance 3: 14 - 1
Doelpunten: Carola 4; Ebelien 3; Sabine, Dana en Sandra 2;
Roselijn 1

Datum: 5 oktober 1996
Heren 1 - Aquafit: 9 - 9
Doelpunten: Ed 5; André 2; Ted en Hayo 1
3 x U20: Ted

Heren 2 - De Dolfijn 2: 7 - 11
Doelpunten: André 3; Paul Str. 2; Paul Th. en Martijn 1

Heren Jeugd - Aquafit: 3 - 16
Doelpunten: Raymond 3

Dames 1 - Oceanus 1: 4 - 12
Doelpunten: Sandra, Sabine, Martine en Carola

Dames 2 - KZC 2: 8 - 4
Doelpunten: Anje, Manja, Sandra en Carry ieder 2

Datum: 19 oktober
Heren 1 - Woelwaters 1: 5 - 6
Doelpunten: Hayo 2; Thijs, Ted en André 1

Heren 3 - Ed-Vo 1: 11 - 5
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Doelpunten: Frank 6; Luc, Ad, Martin, Martijn en Ronald 1

Heren 4 - ZWV/Nereus 9: 11 - 4
Doelpunten: Jurgen 3; Herman, Bert en Johan 2; Pim en Dick 1

Heren 5 - Hoorn 3: Hoorn is te laat in het zwembad
aangekomen.

Aspiranten - WZPC: 3 - 13
Doelpunten: Marcel 2; Tim 1

DE  Wedstrijd.

Zoals beloofd zal ook dit jaar DE  Wedstrijd weer plaatsvinden.
De belangrijkste prijswinnaars nog even op
een rijtje:

1)  speler (M/V) met de meeste doelpunten
gescoord per wedstrijd: Leon van de
Peet (Heren 4)

2) ploeg met de meeste doelpunten voor:
Heren 5

3) keeper (M/V) met de minste doelpunten
tegen per wedstrijd:
Ton van Gemert (Heren 5)

4) speler (M/V) met de meeste UZV’s:
Rob Goedkoop (Heren Jeugd).
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De winnaars van de eerste drie categorieën hebben een prijs
uitgereikt gekregen op 11 mei jl. (tijdens de afsluitingsavond
van het seizoen). De winnaar van de vierde categorie moest een
rondje betalen (maar was toen opeens spoorloos verdwenen).
Het zou natuurlijk leuk zijn als er dit seizoen wat dames(-
teams) in de prijzen zouden vallen. Kortom: doe je best!!

Verslagen uit  het Haarlems Dagblad
Datum: 28 september 1996
DWT 1 - Orca 1: 12 - 11 (Bekerwedstrijd eerste ronde).
De mannen van DWT traden in de Beker II-competitie aan
tegen Orca uit Leeuwarden. Coach Andre Zandvliet: “Het was
een heel spannende strijd. We hadden verwacht ze makkelijk te
pakken, maar dat pakte anders uit”. In de beginfase kwam
DWT snel op een 6 - 3 voorsprong. Orca kwam verrassend
terug tot 6 - 6. In het derde partje liepen de Haarlemmers weer
uit tot 10 - 7. De tegenstander vocht zich echter terug tot 10 - 9.
Bij DWT werd toen een speler uitgesloten zonder vervanging.
Orca kwam met 10 - 10 langszij door een strafworp. Nadat ook
bij Orca een speler werd uitgesloten namen de Haarlemmers
weer de leiding: 11 - 10. In de laatste minuut maakten de gasten
weer gelijk, waarna DWT in de laatste seconde alsnog de volle
winst met 12 - 11 naar zich toe trok. “Dit is de eerste keer in 15
jaar dat we de eerste ronde in de Beker overleven. Ik hoop op
een goed seizoen in de reguliere competitie die volgende week
start”, aldus coach Andre Zandvliet.

Uit het Haarlems Dagblad
De Watertrappers (DWT) zijn het seizoen begonnen met een
uittocht van spelers uit het eerste. Frank Muylaert, Marcel van
Gemert, Paul Stricker en Paul Thoolen zijn allen in het tweede
of derde team gaan spelen. Nieuw vanuit de eigen 
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mini polo
17 November 1996

Vertrek : 12.45 uur
Aanvang : 14.15 uur 

Voor alle kinderen tussen 6 en 12
jaar

Voor meer informatie zie pagina 15.

kweek zijn Michael Woolthuis, Lodewijk van den Heuvel en
Marco Hendriks en vanuit de jeugd Thijs Weustink, Raymond
Velthuis en Chris Visser. Doelstelling van trainer/coach André
Zandvliet is om niet meer in de onderste geledingen van de
derde klasse te blijven hangen, maar aansluiting te krijgen bij
de top in de derde klasse.

Datum: 5 oktober
DWT - Aquafit: 9 - 9
In een gelijk opgaande strijd deelden de beide ploegen uit de
derde klasse C de punten. Coach André Zandvliet verwoordde
de strijd als volgt:"We wisselden steeds stuivertje en bleven
zodoende achter elkaar aanhobbelen. Na anderhalf part moest
Ted Meijer met drie persoonlijke fouten het water verlaten,
waardoor ik ook mee moest spelen. In de eindfase stond DWT
met 9 - 7 achter, maar door het benutten van twee man-meer
situaties konden we op gelijke hoogte eindigen. Toch nog één
puntje door wilskracht eruit gesleept. Een terechte uitslag voor
een niet zo goede wedstrijd. De DWT-ers missen nog de juiste
vorm".
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Heren 3: The Beginning

Weken vantevoren sierden vette krantekoppen (of is het
krantenkoppen) de voorpagina’s: De WaterTrappers uit
Haarlem, onderhand een van de grootste verenigingen uit
Noord-Holland, ging een nieuw team samenstellen uit de crème
de la crème van de eigen gelederen. Na wekenlang zoeken,
testen, selecteren, evalueren en het houden van interviews met
gerespecteerde bladen als Story en Privé en portretten van de
‘wannabe’s’ bij Sport 7 (ze moeten daar hun zendtijd toch vol
zien te krijgen), enb wederom testen en selecteren kreeg het
team vorm. Leeftijd speelde hierbij geen rol en dat was maar
goed ook, anders was het team er nooit gekomen. Een nieuw
Sterrenteam, dat snel de bijnaam ‘Golden Oldies’ meekreeg.
Met leeftijden variërend van 26 tot 40 (sorry, Ad) bepaald niet
de jongsten, maar absoluut de besten. 

Redenen: Is een man niet op zijn top rond zijn dertigste? Wordt
een man niet aantrekkelijker naarmate hij ouder wordt?
Verkrijgt hij niet meer wijsheid door levenservaring? Verdient
hij niet meer geld? Wordt hij niet kaler aan de bovenkant en
wat voller ergens halverwege. (Voor de leken onder ons: dit
leidt tot een zogenaamd druppel-effect, waardoor er een lagere
luchtweerstand (of in dit geval waterweerstand) ontstaat en de
speler dynamischer wordt). Genoeg redenen dus om juist deze
nieuwe Godenzonen (in sommige gevallen al Godenvaders) uit
te kiezen. Daarom hebben ook maar 9 personen de ‘cut’
gehaald.

De eerste wedstrijd van de Golden Oldies was in Schagen tegen
Aquarius 1. Uitslag: 7 - 5. Ja, beste lezer, slechts 7 - 5 voor Uw
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eigen Golden Oldies. Even een kort overzicht van de wedstrijd.
Vantevoren werden even alle data doorgenomen waarop enige
Golden Oldies niet kunnen (wegens sponsorverplichtingen of
het zich inzetten voor goede doelen of zoiets). Resultaat: oeps,
dat wordt in sommige wedstrijden wel erg weinig wisselen...
Dan de wedstrijd zelf: starten met een redelijk begin: 3 - 1
voor. Met doordat Ronald en Arthur de scheidsrechters op een
actieve en stimulerende wijze even hielpen bij het fluiten (ach
ja, collega’s onder elkaar...) kwamen uw Golden Oldies lekker
terug tot 3 - 3. Na wat meer rust en kalmte (voornamelijk rust,
daar zijn we namelijk steengoed in) in het spel, liepen we uit
naar 7 - 3. Met de laatste periode voor de boeg hielden we het
wel voor gezien; tijd om naar huis te gaan. Eindstand derhalve:
7 - 5. De eerste winst was binnen en na wat ‘gezellig’ after-
poloen in het dichte clubhuis van Aquarius weer terug naar
huis.

De volgende wedstrijd tegen Rapido zijn we allang weer
vergeten, dus nu even een overzicht van de derde wedstrijd,
tegen Alliance 4. Na een moeizaam begin walsten Uw Golden
Oldies geroutineerd over Alliance heen. De uitslag was derhal-
ve 17 - 3. De volgende wedstrijd was die tegen de koploper Ed-
Vo 1 in Zuid Oost- Beemster (Of moet het nu
Zuidoostbeemster zijn, of juist Zuidoost-Beemster??; goede
oplossingen a.u.b. niet inleveren, er kan toch niets gewonnen
worden). Arthur bleek om een vage reden dol op Purmerend te
zijn, zodat we daar nog eerst even downtown gesightseed
hebben. Hierdoor kwamen we op een uiterst scherpe tijd in het
zwembad, zodat Uw Golden Oldies gelijk moesten beginnen,
zonder eerst hun welverdiende kop koffie naar binnen te
werken. Ed-Vo bleek zijn koppositie echter niet waar te kunnen
maken, dit tot teleurstelling van de coach van Ed-Vo die zijn
hoofd oppompte tot een meloen in tomaatverpakking. Jammer
joh, volgende keer beter. Met name
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Frank was in die wedstrijd goed op dreef en scoorde 6
doelpunten. De einduitslag was 11-5, waardoor Uw Eigen
Golden Oldies de eerste plaats dicht benaderen. 

To be continued.... (spannend hé).

The World According To
DWT(1)

Dit is het eerste deel van de serie getiteld: zie titel. De
bedoeling is, dat over iets of iemand binnen of buiten de
vereniging gezeurd, gehuild, bekritiseerd, bewonderd, beloond,
geprijsd, enz. wordt. Wees hierbij niet te zachtzinnig, maar ga
(uiteraard) niet beledigen. 

Ik zal beginnen om het goede voorbeeld te geven. En om maar
gelijk even met de deur in huis te vallen: waar blijft de DWT-
vlag van die *%^&$@ Martijn Heemskerk. Op de jaarver-
gadering een grote mond waar dat ding bleef, maar even een
actieve bijdrage leveren: NOT. Ik vind dat hij maar eens wat
moet gaan doen (naast het meer gaan trainen). Zijn studenten-
tijd is over (eindelijk na zeven jaar; hoezo Tempobeurs), dus
smoesjes over het te laat uit bed komen om die dag nog iets te
kunnen doen, werken niet meer. Ook is’ie nu gesetteld, dus zit
hij elke avond bij moeder de vrouw thuis gezellig voor de buis
lekker lui niks te doen. Als hij voor volgende maand niets heeft
ingeleverd bij het bestuur, moet hij verplicht in Heren 1 vind ik
en dat wil hij vast niet. Dus: doe eens wat, sukkel!!
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Na dit eerste positieve en stimulerende stukje volgen er vast
nog vele. Lever dat stukkie gewoon even in bij Michael (elke
vrijdag- en zaterdagavond van 20.00 tot 02.00 op barkruk
nummer drie aanwezig in het clubhuis, enkel en alleen om jouw
stukje in ontvangst te mogen nemen. Over clubliefde
gesproken...). Je zult zien wat voor waardering je voor je
bijdrage zult krijgen van de rest van de club. De eerste
vrijwilligster die iets mag (cq moet) schrijven (en daar vast erg
blij mee is), is: Carola Wigman (Dames 1 en JREZ). Veel
plezier ermee!

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk.

Van de polo voorzitter

LICHT !!!!

?,dat wat de zon en wat Lampen uitstralen, waardoor alles
zichtbaar wordt”. (Jeugd van Dale)
Stel er is niets, dan kun je doordat je iets aan het licht komt een
nieuw licht op de zaak werpen. Hierdoor kan er bij mij een licht
opgaan, waardoor ik je het licht niet in de ogen gun. Toch blijft
er ondanks alles een lichtje aan het einde van de tunnel.

Hoopvol bekijk ik iedere vrijdag de nieuwste zwemkroniek en
dan gaat mijn aandacht vooral uit naar de stand van ons Heren
1 team. Gedurende de afgelopen jaren heb ik mij er een
speciale 
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taktiek voor bedacht. Ik ga allereerst op zoek naar de tabel van
mijn smaak; B.H3c. Vervolgens zak ik af met een oogafslag
naar de laatste positie in het rijtje. Trapsgewijs nu naar boven.
Dit maal was deze zoekmethode tijdrovender dan alle andere
keren. In plaats van de vertrouwde twee of drie treden, ditmaal
maar liefst 8 hele treden. Ongeslagen nog en tegen alle
onderliggende treden moet nog een robbertje worden gespeeld.
Hoopvol!!!

De Grote Clubactie, zoals in het clubblad van Oktober
aangekondigd, heeft resultaten opgeleverd. Zo’n 80 loten zijn
er verkocht. Toch bijna 30 % van de door mij gewenste
hoeveelheid. Voor mij een iets teleurstellend resultaat, maar
hoopvol voor volgend jaar. Ik wil iedereen bedanken voor het
kopen van de loten, ook iedereen die geen lot heeft gekocht en
dat lot volgend jaar wel gaat kopen. Wat tegenvallend was wel
dat Heren Jeugd en Heren 1 geen lot heeft gekocht. Op en
aanmerkingen over deze actie graag bij mij.

De kringtrainingen zijn beland in beslissende fases. Raymond
is vol trots DWT’s laatste vertegenwoordiger bij de
Adspiranten O.16. Het gaat nog niet zo slecht. Kenneth en Eric
zijn voor het eerst naar een kringtraining geweest. Gehuld in de
witte DWT shirts van de trainer. Mouwen tot over de ellebogen
en het shirt viel over de knieën namen deze DWT spookjes het
voortouw bij het inzwaaien. Zij waren het kleinst, het smalst,
praatte het meest en deden ontiegelijk hun best. Hard trainen
had de kringtrainer gezegd.
Mieke is de laatste DWT-er bij de Adspiranten Meisjes onder
de 16 jaar. Ze bevindt zich in gezelschap van Rapido’ers en
vooral veel speelsters van de Ham.
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mini polo
17 November 1996

Vertrek : 12.45 uur
Aanvang : 14.15 uur 

Voor alle kinderen tussen 6 en 12
jaar

17 November wordt door de Kring Noord-Holland in Schagen
het eerste Mini-Polo toernooi georganiseerd. Dit toernooi wordt
georganiseerd voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar. Kinderen
die het leuk vinden om te spelen in het water. Er worden kleine
wedstrijdjes gespeeld in de breedte van het zwembad. Hierbij
mag er op de grond worden gestaan en mag de bal gegooid en
gevangen worden met twee handen.
We willen proberen om in iedere
leeftijdscategorie een team op de
been te brengen. We hebben dan 3
kinderen nodig van 6 of  7 jaar, 4
kinderen van 8 of 9 jaar en 5
kinderen van 10 of 11 jaar. Er
worden meerdere westrijdjes
tijdens de middag gespeeld. Het
vertrek is op Zondag 17 November
om 12.45 uur. Opgeven kan via het
prikbord in het clubblad of bij Eric
Thoolen (023-532 32 92)
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Op vrijdag
29 november vier
ik mijn verjaardag

Daar wil ik jullie allemaal
voor uitnodigen, maar ook jullie

vaders en moeders zijn natuurlijk
van harte welkom.

Het Sinterklaasfeest begint op deze
vrijdag om 18.00 uur in het Boerhaavebad.
De toegang tot het bad is zoals altijd fl3,50.

Ik hoop jullie allemaal weer te zien
op mijn verjaardag.

Groeten van Sinterklaas en de zwempieten.
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Het leszwemmen.

Er is de laatste tijd in ons clubblad genoeg geleuterd over
wedstrijdzwemmen, polo en kunstzwemmen, reden waarom het
hoog tijd is eindelijk weer eens iets te schrijven over het
leszwemmen in de Planeet en het Boerhaavebad.
Ik weet wel, het is niet de spectaculairste afdeling van DWT,
maar ons ledenbestand bestaat voor een groot deel uit die
jeugd. Iedereen moet in dit waterige kikkerlandje zwemmen
leren, maar we hopen toch dat een deel van die jeugd
doorstroomt naar polo, wedstrijd- en kunstzwemmen.
Een goed voorbeeld van
doorstromen is het leuke,
maar ook zinvolle
initiatief tot oprichting
van minipolo voor onze
jongste leden. Kortom
leszwemmen is niet spec
taculair maar wel erg
belangrijk voor de
vereniging.
Als u dit clubblad krijgt, hebben we op 1 en 2 november al
weer onze kandidaatjes uitgezocht die op 22 en 23 november
mogen afzwemmen voor de verschillende diploma's. Een
spannende tijd voor de kinderen, maar ook voor het lesgevend
kader.
Het zou leuk zijn als er eens een paar kinderen over het
leszwemmen en het afzwemmen zouden een stukje zouden
schrijven in het volgende clubblad. De ouders mogen daar
natuurlijk best wel wat bij helpen, want ook zij maken dat van
nabij mee.
Een ander belangrijk punt is dat we nog altijd hulp van ouders
bij het leszwemmen kunnen gebruiken. Wanneer u speels en 
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creatief met kinderen kunt omgaan en u bent niet bang voor
water, laat het ons (kader) dan weten. We geven u alle
informatie en helpen u verder. Voor de mensen met
drempelvrees, bedenk dan dat wij (kader) ook ooit zo zijn
begonnen. Voor enkelen is het zelfs een (uit de hand gelopen
hobby?) geworden.
Dus tot slot :
Enkele kinderen schrijven over hun ervaringen bij het
leszwemmen en/of diplomazwemmen.
Creatieve ouders mogen ons helpen bij het leszwemmen.

Theo van Giezen.

Open Dutch Masters 1996.

Op Zondag 22 september jongst lede ben ik alleen per trein en
tram naar IJsselstein gegaan om aan bovenstaande wedstrijden
deel te nemen. De aanvang van de wedstrijden was om tien uur.
Even negen uur arriveerde ik bij het zwembad "De Hooghe
Waerd". Ik heb mijzelf aangemeld en ben gaan inzwemmen.

De deelname was
sterk. Er waren 288
deelnemers
ingeschreven.
Nederland was
vertegenwoordigd
door zo'n 60 vereni-
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gingen en Duitsland door 10 verenigingen. Verder was er nog
deelname vanuit Belgie, Litouwen, Ierland en Nieuw Zeeland.
Ik moest vijf keer zwemmen. Steeds meer begin ik nieuwe
mensen te kennen. Rond het middag uur was er een pauze van
ongeveer een uur en tijdens deze pauze werden de prijzen
uitgereikt van het langebaan seizoen in de masterklasse.

Deze wedstrijden duurden tot kwart over vijf en de jury had het
erg druk om de uitslagen te verwerken. Om half zes ben ik naar
huis gegaan.

Mijn resultaten van deze dag waren:

50 m rugslag 43,5 sec. 1e goud
100 m schoolslag 1.42,5 sec. 2e zilver
50 m vrije slag 37,1 sec. 3e brons
100m vrije slag 1.25,9 sec. 2e zilver
50 m schoolslag 46,1 sec. 1e goud

Alles in de leeftijds categorie 40 tot 44 jaar.
Ik ben erg blij met mijn vijf medailles en ik kwam zeer voldaan
thuis.

Corine Kalbfleisch.
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Interkring toernooi.

Op 5 oktober hadden we onze
eerste wedstrijd van het nieuwe
seizoen. We zijn met z'n
negenen naar Maassluis
geweest.
We hebben het gelijk gevonden
(goed hè) na het uit het hoofd
leren van het 100.000
stratenboek door mij (Annette).
We moesten eerst heel lang wachten en toen we eindelijk
mochten omkleden, bleek dat we met 125 meisjes en nog ....
begeleiders in vier kleedhokken van vijf bij twee meter
moesten (proppen maar!!!). Ook het inzwemmen was moeilijk
met 125 meisjes in het water. Nou en toen eindelijk de
wedstrijd begon, bleek dat er alleen rotjury's waren (behalve
Donna de ex van Marcel en de moeder van Simone).
Patricia en Nicolette moesten allebei als eerste met een figuur
beginnen en dat is altijd heel moeilijk, zowel voor hen als voor
de jury. De juryleden waren echter zo van slag dat ze voor al
onze prachtige figuren hele lage cijfers hebben gegeven.
Na de wedstrijd moesten we weer heel lang wachten op de
uitslag. Ondertussen vond Saskia een gulden en Gwen een
kwartje. Simone was haar sok kwijt (die toch in haar tas bleek
te zitten).
De trainers waren tijdens deze wedstrijd gek van ons geworden
omdat we zo zenuwachtig waren. (sommigen moesten wel vier
keer naar de wc en waren de hele tijd aan het giechelen.)
Toen we eindelijk terug konden, reden we verkeerd (stom hè,
die ouders ook). Toen hebben we er maar een toeristische route
van gemaakt. Rijswijk is heel mooi! We mochten niet eens een 
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patatje bij de MC-Drive halen (ouders..!).
Nu kunnen we niks meer schrijven want er is niks meer en we
moeten onze ouders helpen met de weg zoeken.
Hier volgt de uitslag:

Annette Knape 50.920 + limiet gedeelde 5  plaats mete

twee andere meisjes
Nicolette Knape 48.048 + limiet
Gwen Leeuwe 46.793
Simone Hendriks 46.602
Saskia Laan 45.365 + limiet
Patricia t. H 44.952
Yvonne Heling 43.127
Sanne Heerens 42.556
Chantal van Ruiten 41.651

Groetjes van
Annette, Simone, Nicolette en Patricia.

Kunstzwem jarigen.

november

06-11 Marinka Bakker
10-11 Maurice Knape
11-11 Bianca Philippo

Alle jarigen van harte gefeliciteerd.

Ellen.
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Kunstzwemwedstrijd.

13-10-96

12.15 uur Moesten we verzamelen bij het clubhuis van DWT.
Toen iedereen er was konden we gaan (inpakken en
wegwezen). Bij het zwembad de Kloet in Grootebroek
aangekomen iets eten maar niet te veel anders zink je. Rond
half twee kleden we ons om en rond kwart voor twee mochten
we inzwemmen en hadden de jury vergadering.
Om ongeveer half drie moest iedereen het water uit en kon de
wedstrijd beginnen. Sanne en Saskia zwommen op C1 niveau.
Simone, Nicolette, Gwen en Patricia ter Horst zwommen op C2
niveau.
Joyce, Tera, Annette, Sandra en Femke zwommen op B niveau.
Yvette, Dana en Mariska zwommen op A (junioren) niveau.
En ten slotte zwom Bianka ter Horst op A (senioren) Niveau.
Na goede prestaties had DWT goed gescoord.
Op C1 niveau was Saskia eerste en hadden Sanne en Saskia
allebei hun diploma.
Op C2 niveau was Simone eerste en Nicolette derde. Patricia
haalde haar diploma en alle drie haalden ze hun limiet.
Dana die op niveau A zwom haalde ook haar diploma.
We hebben er een gezellige dag van gemaakt en we verheugen
ons al weer op de volgende wedstrijd.

Groetjes van:
Gwen en Saskia.
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1. 4x50m wisselslag 1981 el meisjes
Gwenda van der Veen 2.33.2 pr 1
Jennifer Bas
Bianca Dessens
Fleur van Dusseldorp

2. 4x100m vrije slag 1979 el jongens
Casper Teeuwen           4.15.5 1
Dennis van Weel
Martin Niehot
Eric Veen

3. 400m vrije slag dames
Jennifer Bas            5.35.9
Yvette Roozen           5.35.0 pr

4. 100m schoolslag heren
Casper Teeuwen    1.20.1
Michiel Veen            1.15.1 pr 2
Colin liem              1.08.0 1
Martijn de Jong         1.17.7 3
Ramon Overveld     1.22.1

Competitie HAARLEM

De eerste wedstrijd hebben we alweer achter de rug. Er zijn
goede resultaten neergezet en enkelen hebben ervaring
opgedaan. Om even een paar voorbeelden te noemen: bij de
jongsten:
Denise Fokker; Dennis de Graaf; Erik Rooks. Bij de jongens
van 1981: Koen Rooks en bij de meisjes van 1979 en 1980:
Mariska en Bianca ter Horst. De eerste mededeling deze dag
was niet leuk, want Danielle moest weer geopereerd worden en
kon dus niet meedoen, maar Sabine Roozen viel voor haar in.
Er zal dit jaar bij de dames hard gezwommen worden, omdat
we geen enkele dame in ons gezelschap hebben bij de
competitie, dus moeten wij allemaal een tikkeltje harder
zwemmen dan normaal en dat hebben we deze wedstrijd goeg
gedaan. De heren hebben iets minder tegenstand en doen erg
moeten een beetje meer punten binnenhalen voor de dames. Bij
de meisjes wordt ook veel gewonnen, dus we gaan dit jaar voor
de promovatie. Dit zijn de uitslagen van de eerste wedstrijd in
de competitie:
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5. 100m vlinderslag 1979 el meisjes

Bianca ter Horst        1.29.1 pr

Bianca Dessens          1.29.1

Eveline ven Leeuwen     1.21.3 2

5a. 100m vrije slag 1985 el

meisjes/jongens

Denise Fokker           2.08.7 pr

Dennis de Graaf         2.05.9 pr

Eric Rooks              2.14.9 pr

Suzanne van der Velde   1.42.8 pr

Renee Bosse             1.48.6 pr

Valerie Bas             1.46.3 pr

Sam Wutschke            1.35.2 pr

Laurence Smit           1.40.0 pr

Sabrina Dessens         1.51.8 pr

Marjolein Tuyn          1.33.8 pr

Viki Bovitsis           1.25.5 pr

1

Diana Niehot            1.30.0 pr 3

Nicolette Knape         1.30.1

Leon Boviatsis          1.23.2 pr

6. 50m vrije slag 1979 el jongens

Koen Rooks              0.37.0 pr

Leon Knape              0.37.9

Eric Veen               0.31.1 pr

Martin Niehot           0.29.9 pr

Casper Teeuwen          0.27.0 1

Chris Visser            0.29.8 pr

7. 100m wisselslag 1983 el meisjes

Annette Knape           1.31.0 pr

Eveline van Leeuwen     1.27.1 pr

9. 200m vrije slag 1983 el jongens

Michiel van Dusseldorp  3.22.3 pr

Ferry de Ruyter         2.47.0 pr

Paul de Jong            2.26.6 pr 1

10. 200m vrije slag 1981 el meisjes

Fleur van Dusseldorp    2.55.9 pr

Jennifer Bas            2.36.4 pr

1

Gwenda van der Veen     2.50.3 

11. 100m schoolslag 1981 el jongens

Leon Knape              1.32.1 pr

Koen Rooks              1.45.1 pr

Dennis van Weel         1.26.8 3

Martin Niehot           1.27.7

12. 100m rugslag dames

Mariska ter Horst       1.36.4 pr

Sabine Roozen           1.25.7 pr

Bianca ter Horst        1.23.5 pr

Bianca Dessens          1.28.4

Yvette Roozen           1.22.6 3

12a. 100m schoolslag 1985 el

meisjes/jongens

Dennis de Graaf         2.05.5 pr

Erik Rooks              2.13.0 pr

Denise Fokker           2.15.3 pr

Diana niehot            2.02.8 pr

Laurence Smit           2.02.4 pr

Renee Bosse             2.05.9

Suzanne van der Velde   1.58.8

Valerie Bas             2.11.1

Sam Wutschke            1.59.3 pr

Marjolein Tuyn          1.55.3

Viki Boviatsis          1.56.0

Sabrina Dessens         1.50.4 3

Leon Boviatsis          1.47.1 pr

Nicolette Knape         1.43.0 1

13. 200m wisselslag heren

Ramon Overveld          2.46.1 pr

Martijn de Jong         2.35.4

Michiel Veen            2.28.8 2

Colin Liem              2.19.3 1

14. 100m schoolslag 1979 el meisjes

Mariska ter Horst       1.40.9 pr

Bianca ter Horst        1.33.4 pr

Gwenda van der Veen     1.35.6 

Yvette Roozen           1.28.3 2

15. 100m rugslag 1979 el jongens

Chris Visser            1.21.2 pr

Eric Veen               1.19.9

Dennis van Weel         1.12.8 2

Casper Teeuwen          1.11.8 1
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16. 100m schoolslag 1983 el meisjes

Annette Knape           1.46.9

Eveline van Leeuwen     1.43.1 pr

18. 50m vlinderslag 1983 el jongens

Ferry de Ruyter         0.45.2 pr

Michiel van Dusseldorp  0.57.2 pr

Paul de Jong            0.36.6 pr 2

19. 100m rugslag 1979 el meisjes

Fleur van Dusseldorp    1.33.3 pr

Bianca Dessens          1.28.6

Jennifer Bas            1.22.1 1

Gwenda van der Veen     1.28.9

19a. 4x50m vrijeslag estafette 1985 el

meisjes/jongens

DWT:Sam Wutschke        2.51.8 pr

Renee Bosse

Leon Boviatsis

Laurence Smit

DWT:Marjolein Tuyn      2.49.4 pr 3

Nicolette Knape

Diana Niehot

Viki Boviatsis

20. 100m wisselslag 1981 el jongens

Leon Knape              1.27.4 pr

Dennis van Weel         1.13.8 pr 2

Martin Niehot           1.19.4

21. 4x100m wisselslwg estafette dames

DWT1:Jennifer Bas       5.37.2 3

Yvete Roozen

Sabine Roozen

Bianca Dessens

DWT2:Gwenda van der Veen 5.51.1

Bianca ter Horst

Eveline van Leeuwen

Mariska ter Horst

22. 4x50m vrije slag heren

DWT1:Michiel Veen        1.44.8 1

Casper Teeuwen

Martijn de Jong

Colin Liem

DWT2:Dennis van Weel      1.59.6

Eric Veen

Martin Niehot

Ramon Overveld 

KRINGKAMPIOENSCHAPPEN ESTAFETTE 1996!!!!!!!

Op 6 oktober gingen we met 3 estafetteploegen naar Z-O
Beemster.
Daar werden de kringkampioenschappen estafettes gehouden.
We hadden één heren-, één dames- en één jongensteam.
Aangezien ik zelf bij de dames moest zwemmen, moesten
Bianca, Gwenda en Fleur ook bij de dames zwemmen. De
wedstrijden waren nog niet begonnen, of er was al een
probleem bij DWT, want wààr was GWENDA. ze zou op eigen
gelegenheid naar het zwembad komen, maar ze was er nog niet.
Ze had nog 5
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minuten om te komen en dus namen we alvast voorzorgs-
maatregelen. Mariska (die was meegegaan als supporter. Ja, ja,
u hoort het goed, DWT had zelfs supporters meegenomen) had
voor de zekerheid een badpak meegenomen, want dat moest
van mij en mocht zich gaan omkleden voor de wedstrijd en
Anneke gooide weer eens al haar charmes in de strijd om de
scheidsrechter te vragen of ze mee mocht zwemmen. Helaas
wist Mariska haar startnummer niet en hadden we toch nog een
probleem. Gelukkig, vooral voor Mariska, kwam Gwenda nog
net op tijd. (Ik ben nog nooit zo blij geweest haar te zien, wat
was er nou aan de hand: ze stonden in de FILE. WELKE FILE?
Wij hebben helemaal geen file gezien.) De wedstrijd verliep
goed, op de geluidsinstallatie na en de te lange pauzes en de te
harde banken, hé Mariska. De heren haalde één derde plaats en
de jongens behaalden twee derde plaatsen. Ze werden
gemiddeld vierde. De dames ging het niet zo goed af en
moesten het doen met een eerste plaats (van onderen dan wel te
verstaan). We haalden twee zevende plaatsen en 1x werden we
gediskwalifiseerd. Toch hadden we lol,aangezien ik twee keer
helemaal alleen mocht zwemmen (de rest was al binnen). Het
was erg gezellig.
 
 
JARIGEN VAN DE MAAND...............NOVEMBER

Maurice Knape 10-11-84
Corine Kalbfleisch 10-11-52
Chris Visser         16-11-80
Michiel van Dusseldorp  24-11-84
Renee Bosse             29-11-87

ALLEMAAL GEFELICITEERD!!!!!!!!!!

YVETTE ROOZEN
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Heren 4 zoekt het hogerop.

De afgelopen drie seizoenen hebben alle waterpolo-spelenden
van DWT in september en januari een poloboekje gekregen.
Nu het zevende poloboekje; daarin staat alles over het DWT
waterpolo voor het komende halve seizoen. Erg handig. Het
boekje vermeldt waar, hoe laat en in welke klasse de
wedstrijden gespeeld worden. Ook geeft het aan : de jury
bezetting, baddienstrooster, spelregelveranderingen, enz.

Dit jaar twee opmerkelijke veranderingen.
De eerste: het verdwijnen van het waterpolo stokje met wit en
blauw vlaggetje van de scheidsrechter. In plaats daarvan geeft
de scheidsrechter door middel van ongeveer twintig gebaren
aan wat er moet gebeuren.
De tweede : De geboorte van een nieuwe ploeg, heren 6.
Dit houdt in dat heren vier een punt moest stijgen en nu heren
vijf heet. We zijn hier over heel tevreden; elk jaar aan de top
van de derde klasse staan moest eens gewaardeerd worden.
Onze tevredenheid hebben we meteen laten zien op 21
september in het Boerhaavebad onder het toeziend oog van een
talrijk publiek.

Op het afgesproken tijdstip om de wedstrijd te beginnen moet er
nog wel even gewacht worden op een deel van de heren uit
Heiloo, die zo gauw het bad niet kunne vinden. Als dank
schieten ze de eerste bal, die ze voor krijgen in: 0-1.
Het publiek roert zich en wij ook. Eerst brengen we de stand in
evenwicht, komen dan voor en vergroten vervolgens regelmatig
onze voorsprong.
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Na één kwart 3-1, na twee kwarten 8-3.
Het laatste doelpunt in dit tweede deel staat op mijn naam.
Gelegen op links tegen de kantlijn op vijf meter van de
achterlijn krijg ik de bal toegespeeld. Voor het doel „liggen” op
dat moment drie ploeggenoten geheel in stijl gedekt door de
tegenstander. In het doel een doelman, die naar links schuift.
Een boogbal lijkt mij wel geschikt. Deze is nogal hoog, maar
belandt toch in het rechter hoekje, zoals dat de gewoonte is.
Doelpunt. In jaren is me dit niet gelukt. Hartverwarmend zijn
dan ook de reakties van enkele ploeg genoten: „Wil je de bal
wat lager aangooien als je hem op ons plaatst?”. Uit het publiek
komt geen reaktie, die hebben meer sympathie voor de
tegenstander.
Na het derde kwart 12-4. De eindstand is 16-6.
Doelpunten: Ton 6, Leon 3, Piet 2, Remon 2, Lex 1.

Ge'  Luttikhuizen.

Bericht van heren 1.

Was er aan het begin nog enige twijfel, of de jonge eigen kweek
wel iets kon presteren in het eerste, dan is die nu volledig
weggenomen. Want wie hebben er tot nog toe de mooiste
doelpunten gemaakt en de beste verdedigende akties of
onderscheppingen verricht. Juist, de verguisde jonge eigen
kweek van DWT.
Ik zal hier niet meer over jeugd spreken want daarvoor moet je
jonger dan 20 zijn en helaas. . . . . . .zijn we dat net ontgroeid.
Wat vliegt de tijd toch.
Verder valt er weinig te schrijven, alleen dan mischien dat we
nu al twee punten meer hebben dan het heren 1 van vorig jaar
rond kerstmis had.
Misschien kan ik nog vermelden dat wij de wedstrijden,
speciaal voor het publiek, extra spannend maken door tot vlak
voor het 
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einde een beetje achter te blijven staan maar dan uiteindelijk
toch nog gelijk te spelen. Het is alleen vervelend om later te
moeten horen dat er mensen waren die het allemaal niet meer
zagen zitten, terwijl ze toch gezien moeten hebben dat er eigen
kweek aanwezig was, die alles in de hand hebben en zeker geen
wedsrijden gaan weggeven aan tegenstanders die dat niet
verdienen. Wij zijn toch geen jeugd meer.

De jonge eigen kweek. 

Het gaat lekker met de heren
van DWT.

Wat hangt er de laatste tijd voor een "lullige sfeer".
De hatelijkheden onderling beginnen nu heel vervelend te
worden. Als iemand wat tegen iemand anders heeft neemt het
hele team dat over. Is het dan nog vreemd dat er zoveel heren
jeugd eraf is gegaan. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan
om hier tegen te kunnen vechten.
En als er mensen zijn die proberen de heren jeugd weer te laten
draaien, krijg je commentaar van iedereen en doe je in de
training niets meer goed.
Is dat nu de "gezellige club DWT". Ik weet dat nog net zo niet.
Heel jammer dit allemaal! ! !
Verleden jaar was het clubblad alleen maar gevuld met nare
stukjes over de heren jeugd, zie hier het resultaat.
Zo gaat men niet met jeugd om! ! !

Toos Goedkoop.
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Kolompuzzel.

A B C

1 1 voorvoegsel A zwemvereniging

2 2 zoogdier B klinker

3 3 mager C meisjesnaam

4 4 ogenblik

5 5 uitroep

6 6 ontkenning

Oplossing september puzzel :

Deze komt de volgende maand, want een
16-jarig jeugdlid vroeg me een voorbeeld te
geven dat kan.
Het aantal gemakkelijke oplossingen wordt
daardoor wel één minder.
Iedereen weet wel van het bestaan van de
boom: DEN. Zet je daar een u voor dan:
UDEN, een plaats in Brabant.

Ge'  Luttikhuizen.
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Totaalstand:
1 Miram Samson 10439

2 Carla Korzelius 10107

3 Nico Hooischuur 9949

4 Ineke Rohling 9873

5 Jonette Blom 9587

6 Joop van Osch 9429

7 Bas Blom 9300

8 Hans Korzelius 9204

9 Mevr. Samson 8967

10 Marius Bakker 8487

11 Corrie Bergman 8393

12 Henny Hooischuur 8364

13 Jan Nijemanting 8235

14 Kees Bergman 8053

15 Irene van Osch 7255

16 Martin Hendriks 5162 na 1x

17 Peter Samson 4538

18 Wim Roozen 4527

19 Leida Scholten 4250

20 Nel Nijemanting 4239

21 Ko Zwaneveld 4132

Stand tweede avond:
1 Carla Korzelius 5481

2 Nico Hooischuur 5381

3 Martin Hendriks 5162

4 Ineke Rohling 5153

5 Miram Samson 5085

6 Hans Korzelius 4899

7 Bas Blom 4594

8 Mevr. Samson 4556

9 Joop van Osch 4516

10 Marius Bakker 4268

11 Leida Scholten 4250

12 Nel Nijemanting 4239

13 Henny Hooischuur 4193

14 Jonette Blom 4134

15 Ko Zwaneveld 4132

16 Jan Nijemanting 4091

17 Corrie Bergman 3935

18 Kees Bergman 3762

19 Irene van Osch 3366

Klaverjassen.

Op 1 oktober werd de tweede klaverjas avond
van het seizoen gehouden.
De op die avond behaalde punten aantallen zijn
:

Jan
Nij
ema
ntin
g.
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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. K. Ungureanu

Praagplantsoen 119
2034 TW  Haarlem
tel. 023 – 5330857

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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