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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

INHOUD

Een voorzet van . . . . . . . . . . . 2

MEERKAMP . . . . . . . . . . . . . 5

DWT poloavond. . . . . . . . . . 11

De kunstzwem jarigen . . . . . 15

Van de polocommisie. . . . . . 16

Beste Toos, . . . . . . . . . . . . . . 18

Klaverjassen. . . . . . . . . . . . . 19

De heren van DWT, goed man!20

Heren jeugd? . . . . . . . . . . . . 20

Rebus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Wie, wat en waar bij DWT. . 24

De Waterdroppels

Nummer 10, december 1996.
Jaargang  56.
Verenigingsorgaan van zwemvereniging 
”De WaterTrappers” (DWT) te Haarlem.



De Waterdroppels2

Een voorzet van . . . .
De voorzitter.

Nederland, een klein stipje op de wereldbol
waar het bruist van de activiteiten. We zijn
immers een land vol met clubjes, verenigingen,
bondjes, actiegroepen en de hele reutemeteut meer. We trachten
hiermee te voldoen aan de nationale, massale behoefte om ergens
bij te horen. We hebben bet er maar druk mee, temeer daar we
binnen de eigen geleding een duidelijke stem in het kapittel
opeisen, wat voor anderen een reden kan zijn om zich af te
scheiden. Kortom een celdeling in bet kwadraat waar geen einde
aan lijkt te komen. Ach ja, 15.000.000 zielen is 30.000.000
meningen ondergebracht in 45.000.000 clubjes, verenigingen
bondjes, actiegroepen en de hele reutemeteut meer.

We leven eigenlijk in een fantastisch land, want hoewel dat
organomierennest lastige vormen kan aannemen, we kunnen
binnen de gestelde regels zijn wie we (willen) zijn zonder de
waarden van anderen te schofferen! Laten we daar zuinig op zijn
en het koesteren en tech ook waakzaam want de ondermijning ligt
op de leer. Ruanda en Zaïre laten ons zien dat het helaas nog al te
vaak mis gaat op deze aardbol. Een kerstgedachte bij een ieder van
ons waar stil gestaan wordt bij de wens naar een wereldwijde
vreedzaam naast elkaar bestaan, houdt de hoop in dat bet
positieve, het negatieve zal overvleugelen.
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Plaatsen we het positieve terug in de dagelijkse DWT orde, dan
mag met trots gesteld worden dat het bruist van activiteiten binnen
de vereniging. Zo mocht ik getuige zijn van de grote kinderschaar
bijeen in het clubhuis op zondag 17 november, die aan de oproep
gehoor hadden gegeven om daadwerkelijk kennis te maken met
het door de polowerkgroep geïntroduceerde 'minipolo' Eric
Thoolen en zijn kompanen mogen daar met recht trots op zijn. Het
is telkens weereen apotheose op de inzet van bet REZ-kader om
vele kinderen ter afsluiting van maanden lang oefenen een
zwemdiploma mee te kunnen geven. Om de deskundigheid up to
date te houden laat dat zelfde kader zich ook nog acht weken lang
bijspijkeren.
De Grote Club Actie (kortweg GCA) lijkt door de terechtwijzing
van enkele verontruste doch meelevende leden, nieuw leven
ingeblazen te zijn. Mocht in bet verleden de animo om actief zich
in te zetten voor het spekken van de clubkas gering zijn, lijkt daar
nu een kentering in te komen en dat belooft wat voor de toekomst.
De balans opmakend heeft de GCA f 1000.-- netto opgeleverd.
Proficiat en een welgemeend hartstikke bedankt aan de leden die
zich hiervoor hebben ingezet!

Ik ben er van overtuigd dat Sint Nicolaas in het Boerhaavebad op
vrijdag 29 november weer vele kinderharten sneller heeft doen
kloppen. Deze nationale folkloristische gebeurtenis zal behalve bij
DWT denk ik ook bij bijna alle andere clubjes, verenigingen,
bondjes, actiegroepen en de hele reutemeteut meer dat ons land
rijk is, gevierd worden. Aangevuld met kerst -en nieuw-
jaarswensen zijn we met z'n 15.000.000 zielen dat ons
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land telt weer aardig actief. Ik vorm daar geen uitzondering op. Ik
wens een ieder dan ook een in alle opzichten geslaagde 
feestmaand toe met sfeervolle kerstdagen en een bruisende
jaarwisseling.
(Het bestuur van) DWT wil zich niet onbetuigd laten. Ik adviseer
dan ook om zaterdag 4 januari 1997 vrij te houden voor de
nieuwjaarsreceptie met aansluitend een grandioos feest. Verderop
in het clubblad kunt u daar meer over lezen

Met sportieve groeten,
Guus Niehot

DWT’s
NIEUWJAARS

GALA
ZIE MIDDEN PAGINA
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1. 100m vrije slag meisjes/jongens
Dennis de Graaf 1.52.7 pr
Erik Rooks 1.59.0
Denise Fokker 2.05.0 pr 3
Sabrina Dessens 1.50.4 2

2. 50m rugslag dames
Annette Knape 0.41.7 pr

Fleur van Dusseldorp 0.43.1 pr
Corine Kalbfleisch 0.42.3 pr
Eveline van Leeuwen 0.41.5
Bianca Dessens 0.39.6
Mariska ter Horst 0.42.2 pr
Bianca ter Horst 0.38.7 pr
Jennifer Bas 0.38.7
Yvette Roozen 0.36.6 3

MEERKAMP

27-10-1996

Afgelopen zondag was de
eerste meerkampwedstrijd
in ons eigen bad.
Deze wedstrijden zullen
we zwemmen met ZPCH
uit Hoofddorp en De Aalscholver uit Almere. In deze wedstrijden
zullen ook afstanden gezwommen worden door niet
startvergunninghouders en dat komt voor Joni goed van pas, want
nu mag hij ook al met de wedstrijden meedoen. Er waren vandaag
veel afmeldingen, want Gwenda en Dennis vierden hun verjaardag
en ook Martijn en Colin waren niet van de partij. Hierdoor lukte
het de heren niet om de estafette te winnen, maar ze hebben zeer
hun best gedaan. De dames daarentegen waren superblij met een
tweede plaats in de
4x100m wisselslag estafette. Van de dames van ZPCH hebben we
niet kunnen winnen, maar daar winnen we nog wel een andere
keer van. Hier volgen de uitslagen:
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3. 50m rugslag heren
Koen Rooks 0.45.7 pr
Michiel van Dusseldorp 0.47.7 pr
Ferry de Ruyter 0.39.5 pr
Chris Visser 0.35.3 pr
Martin Niehot 0.36.6 pr
Ramon Overveld 0.37.5 pr
Eric Veen 0.36.0 pr
Paul de Jong 0.38.2 pr
Casper Teeuwen 0.34.0
Michiel Veen 0.30.9 pr 3

4a. 25m vrije slag zonder
startvergunning
Joni van de Brink 0.31.1 pr

5. 100m vlinderslag dames
Annette Knape 1.45.4
Jennifer Bas 1.35.8 pr
Yvette Roozen 1.33.8
Eveline van Leeuwen 1.21.2 2

6 100m vlinderslag heren
Michiel Veen 1.05.6 2

7. 200m wisselslag dames
Mariska ter Horst 3.20.4
Fleur van Dusseldorp 3.21.9 pr
Bianca ter Horst 3.02.8 2
Bianca Dessens 3.09.7

8. 200m wisselslag heren
Ferry de Ruyter 3.16.2 pr
Michiel van Dusseldorp 3.38.9 pr

Martin Niehot 2.52.0
Paul de Jong 2.52.4 pr
Chris Visser 2.52.5 pr
Eric Veen 2.44.1 pr
Casper Teeuwen 2.36.0 pr 2

9a 25m rugslag zonder
startvergunning
Joni van de Brink 0.34.1 pr

10. 400m vrije slag meisjes/jongens
Valerie Bas 8.19.8 pr
Maurice Knape 7.31.2 pr
Renee Bosse 7.57.0 pr
Laurence Smit 7.10.7 pr
Sam Wutschke 7.08.4 pr
Frank de Jong 6.45.1 pr 3
Diana Niehot 7.00.6 pr 3
Suzanne van de Velde 8.04.5 pr
Marjolein Tuyn 7.24.7 pr
Leon Boviatsis 6.20.3 pr 2
Viki Boviatsis 6.20.6 pr 1
Nicolette Knape 6.24.3 pr 2

11 50m schoolslag meisjes/jongens
Dennis de Graaf 0.53.3 pr
Denise Fokker 1.01.4 pr
Erik Rooks 1.01.4 pr
Sabrina Dessens 0.51.4 2

12. 200m vrije slag
Annette Knape 2.58.7 pr
Eveline van Leeuwen 2.58.1
Yvette Roozen 2.41.9 pr 3
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13. 200m vrije slag
Koen Rooks 3.37.1
Martin Niehot 2.27.6
Eric Veen 2.24.5 pr
Chris Visser 2.37.7
Casper Teeuwen 2.19.9

14. 100m schoolslag dames
Corine Kalbfleisch 1.42.8

15. 100m schoolslag heren
Michiel Veen 1.18.4

16. 4x100m wisselslag estafette dames
DWT:Yvette Roozen 5.35.1 2
Jennifer Bas
Eveline van Leeuwen
Bianca ter Horst

DWT:Fleur van Dusseldorp 6.18.9
Corine Kalbfleisch
Bianca Dessens
Mariska ter Horst

17. 4x100m wisselslag estafette heren
DWT:Casper Teeuwen 5.01.7
Martin Niehot
Michiel Veen
Paul de Jong

DWT:Ramon Overveld 5.30.2
Chris Visser
Eric Veen
Ferry de Ruyter

TWEEDE COMPETITIE TE WEESP!!!!

Op 2 november gingen we met 37 mensen naar Weesp voor de
tweede competitiewedstrijd dit jaar. Het bad was klein met
ontzettend vies water (alleen de vissen ontbraken nog) en het
zwembad lag in niemandsland.
Toch werd er goed gezwommen. De wedstrijd werd goed
begonnen met een OVERWINNING van de meisjes 1979 e.l. in de
4x100m vrije slag. Het was zeer spannend, maar de voorsprong
die gemaakt was door Bianca, Bianca en Jennifer was voor mij net
groot genoeg om te winnen. De heren hadden er vandaag geen zin
in en zwommen dan ook niet de sterren van de hemel. Ze haalden
wel op de 400m vrije slag de eerste, tweede en vierde plaats, maar
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1. 4x50m wisselslag 1981 el jongens
DWT:Ferry de Ruyter 2.22.4
Martin Niehot
Dennis van Weel
Paul de Jong

2. 4x100m vrije slag 1979 el meisjes
Bianca Dessens 4.47.1
Bianca ter Horst
Jennifer Bas
Yvette Roozen

3. 400m vrije slag heren
Martijn de Jong 5.08.6
Michiel Veen 4.43.0
Colin Liem 4.33.3

4. 100m schoolslag dames
Mariska ter Horst 1.39.1 pr

Bianca ter Horst 1.33.3 pr
Sabine Roozen 1.30.2
Yvette Rozen 1.28.4

5. 100m vlinderslag 1979 el jongens
Chris Visser 1.40.0
Eric Veen 1.20.1
Casper Teeuwen 1.15.3

6. 50m vrije slag 1979 el meisjes
Mariska ter Horst 0.36.8 pr
Bianca Dessens 0.33.4
Bianca ter Horst 0.34.1 pr

7. 100m wisselslag 1983 el meisjes
Michiel van Dusseldorp 1.45.6 pr
Ferry de Ruyter 1.29.1 pr
Paul de Jong 1.18.3 pr

dat komt, omdat ze geen enkele echte tegenstand hadden. Jennifer
was vandaag echt op dreef en wel zo dat ze eindelijk onder de 1.30
zwom op de 100m schoolslag. En over Dennis gesproken, die
geven we voortaan voor elke wedstrijd extra veel penicilline, zodat
hij net als vandaag dan ontzettend hard zwemt. In totaal werden er
36 persoonlijke records gezwommen. De toppers waren Paul de
Jong en Koen Rooks met allebei drie persoonlijke records.
Hier volgen de uitslagen:



De Waterdroppels 9

8.100m wisselslag jongens
en meisjes
Valerie Bas 1.54.5 pr
Renee Bosse 1.55.0 pr
Sabrina Dessens 1.54.3 pr
Viki Boviatsis 1.37.3 pr
Diana Niehot 1.42.2 pr
Marjolein Tuyn 1.44.6
Nicolette Knape 1.32.2 pr
Suzanne vd Velde 1.54.0 pr
Erik Rooks 2.08.3 pr
Leon Boviatsis 1.39.0 pr
Dennis de Graaf 2.04.2 pr
Frank de Jong 1.33.0 pr

9. 50m vlinderslag 1983 el meisjes
Annette Knape 0.45.1 pr
Eveline van Leuwen 0.36.2 pr

10. 100m vrije slag 1981 el jongens
Koen Rooks 1.27.5 pr
Paul de Jong 1.04.9 pr
Martin Niehot 1.06.0
Dennis van Weel 1.02.2 pr

11. 100m schoolslag 1981 el meisjes
Fleur van Dusseldorp 1.42.0 pr
Gwenda vd Veen 1.35.9
Jennifer Bas 1.29.6 pr

12. 100m rugslag heren
Ramon Overveld 1.21.8
Martijn de Jong 1.15.5
Michiel Veen 1.10.2
Colin Liem 1.04.8

13. 200m wisselslag dames
Bianca Dessens 3.13.2
Jennifer Bas 3.08.9
Sabine Roozen 2.55.2 pr
Yvette Roozen 3.00.7

14. 100m schoolslag 1979 el jongens
Koen Rooks 1.43.4 pr
Chris Visser 1.28.3
Eric Veen 1.27.8
Martin Niehot 1.29.8
Dennis van Weel 1.27.3
Casper Teeuwen 1.19.3

15. 100m rugslag 1979 el meisjes
Mariska ter Horst 1.38.7
Gwenda vd Veen 1.23.9 pr
Bianca ter Horst 1.26.3
Yvette Roozen 1.23.2

16. 100m schoolslag 1983 el jongens
Michiel van Dusseldorp 1.56.8
Ferry de Ruyter 1.47.1 pr
Paul de Jong 1.28.1 pr

17. 50m vrije slag meisjes en jongens
Valerie Bas 0.46.0 pr
Renee Bosse 0.49.8 pr
Sabrina Dessens 0.50.5 pr
Viki Boviatsis 0.39.3 pr
Diana Niehot 0.40.0 pr
Marjolein Tuyn 0.44.2
Nicolette Knape 0.39.7 pr
Suzanne vd velde 0.48.9 pr
Denise Fokker 0.54.2 pr
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Erik Rooks 0.52.4 pr
Laurence Smit 0.39.1 pr
Leon Boviatsis 0.43.7 pr
Dennis de Graaf 0.51.2 pr
Frank de Jong 0.37.6 pr

18. 200m vrije slag 1983 el meisjes
Annette Knape 3.03.9
Eveline van Leeuwen 2.50.4 pr

19. 100m rugslag 1981 el jongens
Koen Rooks 1.49.9 pr
Martin Niehot 1.21.8
Dennis van Weel 1.12.6

20. 100m wisselslag 1981 el meisjes
Fleur van Dusseldorp 1.34.1 pr
Gwenda vd Veen 1.26.6 pr
Bianca Dessens 1.28.4
Jennifer Bas 1.23.8

21. 4x100m wisselslag heren
DWT:Dennis van Weel 5.11.5
Martin Niehot
Eric Veen
Ramon Overveld

DWT:Martijn de Jong 4.29.3
Colin Liem
Michiel Veen
Casper Teeuwen

2. 4x50m vrije slag dames
DWT:Bianca ter Horst 2.24.9
Mariska ter Horst
Fleur van Dusseldorp
Gwenda vd Veen

DWT:Bianca Dessens 2.13.0
Jennifer Bas
Sabine Roozen
Yvette Roozen

JARIGEN VAN DE MAAND
DECEMBER

Ferry de Ruyter 23-12
Colin Liem 25-12

YVETTE ROOZEN
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DWT poloavond.

Vijf DWT-ploegen vullen de
avond.
DWT - WZPC id de eerste
wedstrijd: de aspiranten
onder 14 jaar moeten het
opnemen tegen zuid-oost
beemsterlingen. Deze zijn
wat meer ervaren en iets
sneller. De onzen doen hun
uiterste best, maar de tegenstander-doelverdediger ligt telkens in
de hoek waar geschoten wordt. Inde andere hoek schieten en
sneller terugkomen bij balverlies en de uitslag ziet er heel wat
beter uit; nu wordt het 3-13. Voor DWT maken Tim Geekstok één
en Marcel Velthuis twee doelpunten.
Daarna staat op het programma de wedstrijd DWT5 - Hoorn3.
Bij thuiswedstrijden verzamelen we ons een half uur voor de
wedstrijd in het klubhuis. Zo ook vanavond. Er is dan al een ploeg
aanwezig, maar die blijkt na ons tegen heren 1 te moeten spelen.
Onze tegenstander uit Hoorn zien we de hele avond niet.
We maken er een training van: heen en weer zwemmen en bal
gooien in het veld en voor het doel. En tot slot een wedstrijdje vier
tegen vier aanvallen/verdedigen voor één doel, waarbij we de hulp
krijgen van Sabine die het een welkome afkoeling vindt tijdens
haar baddienst.
Vervolgens de wedstrijd van de avond: DWT1 - De Woelwaters1;
heren.
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De DWT-ers doen het goed. Ze raken wel eerst achter, maar weten
dat om te zetten in een voorsprong. Helaas hebben ze in het
tweede partje een slechte periode. Wat achteloos met terugkomen
en het staat:2-3. De DWT doelverdediger, Teun Weustink, is op
z’n best en kan erger voorkomen.
In het derde part lopen de Woelwaters uit tot zes doelpunten, waar
DWT nauwelijks iets tegenover kan stellen.
Tijdens het vierde part verzetten de DWT heren zich tegen een
afgang voor eigen publiek: ze geven de tegenstander geen kans en
na een aantal goed gebruikte akties naderen ze hun tot op 5-6. Met
nog anderhalve minuut te spelen ontstaan er hachelijke momenten
voor het woelwaterdoel. De woelwaters verdedigen zwaar, dus
fikse overtredingen. Volgens het publiek, de hele tribune zit
gevuld (!), zijn een paar overtredingen geheid vier-meter-worpen. .
. . 
De spanning stijgt, maar de scheidsrechters houden het hoofd koel.
Eindstand 5-6.
De poloavond gaat verder met de wedstrijd DWT3 tegen
ED-VO1. Deze ploegen spelen in de eerste klasse van de kring:
uitslag 11-5.
De laatste wedstrijd is DWT4 - Nereus9, een kringwedstrijd uit
klasse 3B. De uitslag 11-4.

Voor niet poloe(rs: de begintijden van de wedstrijden zijn: 18.00-
18.45-19.30-20.15 en 21.00 uur.
Dames 1 en Heren 1 trekken meestal veel publiek. Hou je van
spanning en snel spel, kom dan maar eens naar een van deze
wedstrijden kijken. Ken je de spelregels niet? Geen nood, deze
worden je door de talrijke deskundigen wel even bijgebracht.
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Wil je eerst wat rustiger waterpolo meemaken, kom dan naar één
van de voorwedstrijden kijken.
Leuke waterpolo avonden in december zijn:
7 dec : aspiranten onder 14 jaar, heren 5, heren 1 en heren 6
14 dec : aspiranten onder 14 jaar, dames 3, dames 1, heren 2 en

heren 3
Tot ziens in het Boerhaavebad.

Ge'  Luttikhuizen.

De kunstzwem jarigen
van december

8-12 Tera Loerakker
28-12 Nicole Dijkman
31-12 Maaike Raar

Van harte gefeliciteerd,
Ellen

Alle DWT ers een prettige kerst en een
sportief 1997 toegewenst.

Afd. Kunstzwemmen.
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Van de polocommisie.

Uitslagen}
Datum: 2 november 1996
Heren 1 - ProfaceDAW: 6 - 13
Doelpunten: Lodewijk en Ed 2; Hayo en Ted 1
Heren 3 - Alliance 3: 15 - 1
Doelpunten: Frank 6; Marcel 4;Martijn 2Jurgen, Ad en Jeroen 1
Heren 4 - De Ham 7: 9 - 3
Doelpunten: Bert 4; Johan 2; Dick, Herman en Jeroen 1
Heren 5 - De Ham 5: 7 - 6
Doelpunten: Leon 5; Pim en Ton 1
Heren 6 - De Ham 6: 6 - 13
Doelpunten: Remco en Ramon 2; Jeroen en Stefan 1
Datum: 9 november 1996
Heren 3 - De Spetters 1: 9 - 3
Doelpunten: Arthur 6, Luc, Ronald en de keeper van de Spetters
elk 1
Heren Jeugd - Hhwaard: 6 - 20
Doelpunten: Rob 4; Patrick en Raymond 1
Dames 1 - De Meeuwen 1: 8 - 5
Doelpunten: Sandra 3; Roselyn 2; Martine, Ebelien en Anja 1

Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 2 november 1996
Heren 1 - ProfaceDAW: 6 - 13
Coach André Zandvliet was ontstemd over het missen van twee
basisspelers, waaronder Lodewijk van den Heuvel die vorige
week geblesseerd raakte door een trap waardoor hij
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enkele ribben kneusde. De beginfase verliep nog aardig. DWT kon
met een stevige pressing de ploeg uit de kop van de derde klasse
nog aardig tegengas geven. In de aanval werd echter veel
balverlies geleden waardoor de Haarlemmers te weinig konden
scoren. Na twee partjes keek DWT dan ook tegen een achterstand
aan van 2 - 6. Daarna werden de Haarlemmers compleet
overspeeld en won DAW uiteindelijk met 6 - 13. Keeper Teun
Weustink was goed op dreef, zodat de schade op het scorebord
nog enigszins beperkt bleef.

Datum: 9 november 1996
Heren 1 - De Rijn 1: 8 - 16
De Haarlemmers vertrokken met acht man naar zwembad De
Peppel in Ede. DWT trad gehandicapt aan tegen tweedeklasser De
Rijn. In het eerste kwart nam De Rijn al een 4 - 1
voorsprong. Toch boden de Haarlemmers met hun zônespel goed
tegenstand en haalden zij de thuisclub uit hun ritme. Vooral keeper
Teun Weustink was een echte sta-in-de-weg. Coach André
Zandvliet moest toegeven: (Een klasse verschil, maar we werden
niet weggespeeld. Ze schoten alleen te veel van afstand. Door het
benutten van de kleine kansen bleven we langer in de wedstrijd.
We zijn blij met het resultaat ook al bekeren we nu niet verder(.

Martijn Heemskerk.
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Beste Toos,

Je weet 't zo net nog niet Toos? Nou het is ook al een jaar of
achttien terug, weet je nog?
Bep! Nee, Bep, .....achttien jaar terug in het clubblad, Toos en
Bep! Elke maand hadden we een leuk stukje in het clubblad. Nou,
ik ben Bep van toen. Je weet ook helemaal niets Toos.
En je schrijft ook zo raar nu, zo ken ik je niet, maar achttien jaar is
ook wel lang hè, Toos.
Moeilijk hè, een beetje goed schrijven, je moet je er zeker eerst
goed kwaad voor maken Toos, anders ga je nooit zo raar schrijven.
Nee, ik heb je stukje nu al zes keer gelezen, maar ik begrijp niet
wat je bedoelt, alleen dat jij het nog net zo niet weet, dat is
duidelijk! Nee, de vriend van mijn mans zwagers moeder was
schoenmaker en die zei altijd dat je moest onthouden van je leest,
wat je leest, begrijp je Toos. Dus zullen we weer recepten
uitwisselen en van het huishouden tips enzo, zoals vroeger, of de
vuile was met modder gooien? Maar dan mag ik eerst hè, Toos,
want jij bent al voor je beurt geweest hè?

Met hartelijke groeten,
Bep.
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1Jonette Blom 5240

2Martin Hendriks 4989

3Carla Korzelius 4934

4Henny Hooischuur 4761

5Nel Nijemanting 4729

6Marius Bakker 4671

7Leida Scholten 4638

8Bas Blom 4615

9Wim Roozen 4596

10Nico Hooischuur 4552

11Mevr. Samson 4524

12cyb 4425

13Ineke Rohling 4353

14Hans Korzelius 4319

15Ko Zwaneveld 4180

16Kees Bergman 4126

17Jan Nijemanting 4056

1Carla Korzelius 15041

2Jonette Blom 14827

3Nico Hooischuur 14501

4Ineke Rohling 14226

5Bas Blom 13915

6Hans Korzelius 13523

7Mevr. Samson 13419

8Henny Hooischuur 13298

9Kees Bergman 13179

10Marius Bakker 13158

11Corrie Bergman 12789

12Jan Nijemanting 12291

13Miram Samson 10439na 2x

14Martin Hendriks 10151

15Joop van Osch 9429

16Wim Roozen 9123

17Nel Nijemanting 8968

18Leida Scholten 8888

19Ko Zwaneveld 8322

20Irene van Osch 7255

21Peter Samson 4538na 1x

Klaverjassen.

Op 29 oktober werd al weer de derde
klaverjasavond gehouden. De op die
avond behaalde puntenaantallen zijn:

Stand derde avond: Totaalstand:

Jan Nijemanting.
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De heren van DWT, goed man!

De selectie, de heren, is rond man. Is goed!
Het oude hout is er uit. De jonge ranken zijn verrot, lul, maar er
komen weer nieuwe knoppen voor in de plaats. De natuur man,
gewoon tijd nodig.
Misschien dat er nog maar zes echte mannen zijn, voor twee
teams, man, maar uitgeselecteerde echte mannen, trainen er hard
voor, spieren man. 
Nee lul! De lullige sfeer waar naar het schijnt sprake van te zijn of
niet te zijn, goed man, dat is de kwestion, is puur rivaliteit, omdat
er nu ook echte dames mee trainen, geselecteerd man.
Nee, de sfeer is goed man, is goed.

Zeg, Kamphuis, nog geneukt?
Een haar in je glas?
Toos?

Van Binsbergen.

Heren jeugd?

Help me eerst even de broek omhoog, die blijft maar zakken,
terwijl, ik heb er de buik van vol, hij zou moeten knellen.
Zo gaat men niet met de jeugd om? Omgaan met de  jeugd?
Ik geef waterpolotraining vrijdags om half elf, ik kan helemaal
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niet naar de Hema dan, wat nou omgaan met de jeugd.
En niet gezellig bij DWT? Zaterdagavond 7-8 gewonnen met
Heren 2, om kwart over zes al dronken van geluk!
Maarja, als je de gezelligheid moet peuren uit een 0-29 nederlaag
tegen ZWV/Nereus, dan zal dat de stemming wel drukken. Daar
hebben die jongens, niet allemaal, zelf voor gekozen. Ik heb vaak
genoeg gevraagd of ze willen komen trainen en dan moeten ze nu
niet gaan lopen mauwen. Nee, echte kerels hoor ......... oeps m'n
broek....

In schril contrast met de doorsnee herenjeugd speler staan die paar
jongens die wel komen trainen. 
Thijs bijvoorbeeld, lag ook bij de jeugd iedereen al in de weg en
nu doet ie dat bij heren 1. Maar omdat hij komt trainen leert de rest
van het team er beter mee om te gaan en gaat hijzelf wellicht ook
vooruit.
Voor Chris en Raymond ligt een basisplaats in heren 1 ook in het
verschiet, toevallig twee jongens die trainen.
Marcel heeft weinig talent, wist zich nauwelijks boven water te
houden en had het daardoor te druk voor nog eens een bal erbij.
Bij heren jeugd de zwakke schakel en daardoor een goed excuus
voor het eigen belabberde optreden van medespelers.
Misschien weinig talent, wilskracht heeft hij wel. Onlangs maakte
hij op de training zijn eerste doelpunt, op termijn wordt dat een
gewoonte in de wedstrijd en voor hij het beseft zit ook hij in heren
1.

Maar de leukste wedstrijden om te zien zijn die van de dames, het
eerste in het bijzonder. Het gaat goed met de dames, ze
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spelen steeds beter. Hoe dat komt is erg ingewikkeld.
Ondanks het gat in de ozonlaag, het door het broeikaseffect
veranderende klimaat, de versoepelde winkelsluitingswet, de
dijkverhoging, tentamenweken, spierpijn en
accijnsverhogingen...........nee, 't is een slecht voorbeeld.....'t Is heel
complex. 

André.

Rebus.

In het mei nummer van het clubblad stond een rebus, waaruit na
enig puzzelwerk de naam van onze voorzitter te voorschijn kwam.
Dit keer de naam van een minder algemeen bekend lid. Ook
zonder dit lid te kennen is de rebus redelijk gemakkelijk oplosbaar.
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Oplossingen oktoberpuzzel:
Helaas geen eervolle vermeldingen. De onderstaande plaatsen
hadden gevonden kunnen worden:
beer - Beers Fr alk - Balk Fr
os - Oss NB roek - Broek Fr
ree - Reek NB els - Elst Ge
kat - Kats Z den - Uden NB
wesp - Weesp NH es - ens Fl
pier - Spier Dr Nes Fr
luis - Sluis Z Est Ge
bes - Best NB

Oplossing novemberpuzzel:
Horizontaal : ten; ree; iel; tel; oei; nee
Vertikaal : A - triton

B - eeeeee
C - Nellie

Ge'  Luttikhuizen.
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Wie, wat en waar bij DWT.

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. 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

Clubhuiswerkgroep
W.Stricker
Poelgeest 95
2036 HS  HAARLEM
tel. 023 – 5 36 28 65

Clubhuis. 023 - 5 400 777

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

Wanneer en Waar kunt U terecht bij DWT.
Leszwemmen:
In het Boerhaavebad op vrijdagavond
17.30 - 18.30 uur: A, B en basis diploma
o.l.v. W. Bakker tel.023-562 56 56
18.30 - 19.30 uur: overige diploma's
o.l.v. M. Zwart tel.023-531 76 78
In de Planeet op zaterdagochtend
08.00 - 09.00 uur A diploma
09.00 - 10.00 uur overige diploma's
o.l.v. T.v. Giezen tel.023-537 00 99

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 20.45 - 21.45 uur Boerhaavebad
o.l.v. T.v. Giezen tel.023-537 00 99
en C. Zwaneveld tel.023-525 69 24

Wedstrijdzwemmen:
maandag 17.00 - 18.00 uur 
Boerhaavebad
dinsdag 06.00 - 07.00 uur Boerhaavebad

17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
donderdag 06.00 - 07.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

Waterpolo:
Pupillen (jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar)
dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
vrijdag 19.30 - 20.15 uur Boerhaavebad
Adspiranten (jongens en meisjes van 12 t/m 16)
dinsdag 18.30 - 19.30 uur 
Boerhaavebad
vrijdag 19.30 - 20.15 uur Boerhaavebad
Heren-Jeugd (16 t/m 20 jaar)
zondag 13.30 - 15.00 uur Planeet
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4 en 5
maandag 20.00 - 21.00 uur Planeet 2
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
zondag 13.30 - 15.00 uur Planeet
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 19.30 - 20.45 uur Boerhaavebad

Kunstzwemmen:
dinsdag: 17.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag: 
droogtraining:13.00 - 14.00 uur Clubhuis
zwemmen:     14.00 - 16.00 uur Boerhaavebad
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