


INHOUD

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

Van de polocommissie . . . . . . 4

Van de waterpolo voorzitter. . 9

SPEEDO DEEL 4 . . . . . . . . 11

Kunstzwemmen. . . . . . . . . . . 17

Synchroonzwemmen. . . . . . . 18

De kunstzwemjarigen . . . . . . 20

Het afzwemmen. . . . . . . . . . 20

Wij zijn een zwemvereniging.22

Dames 3 (1)? ? . . . . . . . . . . . 23

Dames 3 (2). . . . . . . . . . . . . . 25

Een waterpolo-gast. . . . . . . . 26

Magisch vierkant. . . . . . . . . . 28

Heren 1, de winterstop. . . . . 28

Klaverjassen. . . . . . . . . . . . . 31

Wie, wat en waar bij DWT. . 32

COLOFON

Redactie:
Michael Woolthuis
Glasblazersstraat 19
2011 AP Haarlem
tel: 023-5 35 75 55

Samenvoegen en verzending:
fam. Rohling

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 dis-
kette dient dan leesbaar te zijn
op een IBM PC of compatibel
computer en de copy dient bij
voorkeur in WordPerfect files
met papierformaat A5 opgele-
verd te worden. Indien de copy
tekeningen en/of foto's bevat
die je graag terug zou willen
hebben zet dan op de achter-
kant je naam en adres.

De Waterdroppels

Nummer 1, januari  1997.
Jaargang 57.
Verenigingsorgaan van zwemvereniging 
”De WaterTrappers” (DWT) te Haarlem.



De Waterdroppels2

Een voorzet van . . . .
de voorzitter.

Geachte lezers van dit epistel. Ik wil bij deze het
volgende onder uw aandacht brengen.
Driehonderdzesenzestig dagen geleden begonnen
en nu al weer behorend tot de categorie "herinner je je je je deze
nog!", Dat was dus het jaar negentienhonderdzesennegentig. We
gaan iets nieuws beginnen. Juist ja,
negentienhonderdzevenennegentig dus! De komende
driehonderdvijfenzestig dagen kunt u zich weer naar hartelust
uitleven bij DWT en dat zonder businessplan en ook zonder
bankgarantie. Want wij laten ons niet in de luren leggen door Joost
(sport-7) den Draaier. Nee, wij timmeren aan de weg ( of is het door
het water) met Eric(Engerd) Thoolen, Willem (Wever) Roozen en
Francisca (van Assisi) Knape. Dit alles onder de bezielende leiding
van uw bescheiden voorzitter Guus(t Flater) Niehot

Met beide benen op de grond dus. Wij houden het eenvoudig. Wij
proberen met dit cluppie WaterTrappers een produkt aan te bieden
met voor elk wat wils en waar een ieder mee uit de voeten kan, Oké,
we kleunen ook wel eens mis en soms doen er zich momenten voor
dat stemt tot nadenken. Hoe breng je je bijvoorbeeld de boodschap
aan kinderen ten hun ouders) dat het zo fel begeerde afzwemmen
nog een poosje uitgesteld meet worden. Hoe voorkom je je
misverstanden in de administratieve afhandelingen dat tot de nodige
irritatie kan leiden. Communicatie is het sleutelwoord.
Communicatie dat ook kan leiden tot miscommunicatie en zelfs tot
het aanbrengen van persoonlijk leed, getuige een aantal bij mij
onprettig overkomende stukjes in het clubblad in
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de afgelopen maanden. Het is toch niet dat sport verloedert, maar
verbroedert! Met andere woorden la ten we elkaar de waarde die ons
op grond van wederzijds respect toekomt. Het is de toon die de
muziek maakt.

Wederzijdse rechten en verplichtingen dus tussen de WaterTrappers
en haar leden ten omgekeerd). Voor niets gaat de ton op. DWT biedt
een produkt waar nu eenmaal financiële consequenties aan
verbonden zijn. Helaas wordt dit door sommige leden blijkbaar niet
begrepen, Als je je de huur niet betaald wordt je je het huis uitgezet,
Als je je de clubcontributie niet betaald, afijn vul het zelf verder
maar in. Gezien de strakke financiële verplichtingen die de KNZB
de aangesloten verenigingen voorlegt is het zaak om zelf als lid de
contributie afdracht niet uit te stellen.

In deze tijd kost het tech de nodige moeite om klanten te werven en
klanten te binden. De snel veranderende samenleving met daarin de
kritische consument noopt tot het zich constant aanpassen aan de
ontwikkelingen van bedrijven, instellingen en verenigingen. Het
getuigt dan ook van lef en klasse als je je zonder spectaculaire
veranderingen al 25-jaar lang een grote groep zwemliefhebbers aan
je je weet te binden. Bij het zwembad 'De Planeet' in
Haarlem-Noord is men daar wonderwel in geslaagd. En dat is een
welgemeende felicitatie van mijn kant waard. Als zwemvereniging
hopen we nog vele jaren lang gebruik te kunnen maken van de
mogelijkheden die De Planeet voor onze leszwemmers, poloërs en
kunstzwemmers heeft.

De Planeet door de jaren heen dezelfde blijvend, geldt dit tot het
afgelopen jaar ook voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van DWT dat sinds mensen heugenis in de maand maart werd
gehouden. Deze keer echter wijken we uit naar de eerste donderdag
in april en dat mag voor DWT-begrippen tech wel een aard
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verschuiving worden genoemd. Werkgroepen opgelet, uw
jaarverslagen worden dit keer gepubliceerd in de maarteditie van
ons clubblad. Ach we houden niet op te bestaan, we zijn per slot van
rekening Sport-7 niet.

Rest mij nog u allen een in alle opzichten fantastisch 1997 toe te
wensen!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot

Van de polocommissie

Uitslagen
Datum: 2 november
Heren 2 - Aquarijn 2: 8 - 7
Doelpunten: Andre en Paul Str. 4

Datum: 23 november
Heren 2 - ZWV/Nereus 5: 3 - 11
Doelpunten: Ruud 2; Paul Th. 1
UMV: Stefan

Heren 3 - ProfaceDAW 3: 3 - 2
Doelpunten: Frank 2; Herman 1

Dames 1 - Watervlo 2: 3 - 4
Doelpunten: Ebelien 2; Sandra 1
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Dames 2 - Alliance 4: 4 - 10
Doelpunten: Marion en Carry 2
UZV: Marcel

Datum: 30 november
Dames 1 - De Haaien 1: 2 - 6
Doelpunten: Sabine en Sandra 1

Heren 1 - Alkemade: 7 - 14
Doelpunten: Mark en Lodewijk 2; Ed, Ted en Hayo 1

Heren 2 - Meerkoeten 2: 8 - 9
Doelpunten: Ruud en Andre 3; Paul en Paul 41

Heren 3 - Hhwaard 2: 21 - 3
Doelpunten: Arthur en Ad 5; Frank 4; Ronald en Luc 3; Marcel 1

Heren Jeugd - De Ham B: 1 - 22
Doelpunt: Normen 1

Datum: 7 december
Heren 1 - VZV 1: 9 - 8
Doelpunten: Eddy 3; Ted 2; Lodewijk, Thijs, Andre en Hayo 1

Heren 5 - Ed-Vo 3: 9 - 14
Doelpunten: Leon 6; Patrick 1; Ton 1; Ge 1

Heren 6 - Proface DAW 4: 6 - 5
Doelpunten: Peter 2; Stefan 2; Luuk en Raymond 1

Heren Jeugd - DJK\ZAR: 0 - 33
Aspiranten - Rapido: 1 - 27
Doelpunt: Marcel
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Datum: 14 december
Heren 2 - HVK De Robben 4: 7 - 8
Doelpunten: Paul Str. 3; Paul Th. 2; Remon en Andre 1

Heren 3 - VZV 3: 6 - 5
Doelpunten: Frank 3; Ronald 2; Arthur 1

Heren Jeugd - Alliance: 1 - 24
Doelpunt: Raymond

Dames 1 - NVA-HHC 2: 3 - 7
Doelpunten: Ebelien, Roselijn en Carola
3 x U20: Roselijn

Dames 3 - De Reuring 1: 12 - 0
Doelpunten: Antonnette 4; Ingrid, Susan en Carolien 2; Mariska en
Mieke 1

Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 23 november
DWT - Oceanus: 3 - 19
DWT kreeg een flink pak slaag
van koploper Oceanus in de derde
klasse C. Oceanus speelde rap in
de aanval en scoorde veelvuldig.
Jeugdspelers Chris Visser en
Raymond Velthuis moesten nu
mee om het spel van de
Haarlemmers te maken. Een taak
waar ze volgens coach Andre
Zandvliet nog niet aan toe zijn.
De Haarlemse ploeg 
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werd flink met de neus op de feiten gedrukt. Het arbitrale duo had
geen problemen met het fysiek harde spel van Oceanus en gaf het
winnende team veel vrije ballen mee. Zandvliet:”Collectief had er
meer in moeten zitten en dan hor je niet weggespeeld te worden. Er
viel geen eer aan te behalen”.

Datum: 30 november
DWT - Alkemade: 7 - 14
Na de eerste spelperiode keek DWT al tegen een achterstand aan en
was de ploeg niet meer bij machte om terug te komen. DWT moest
het bij Alkemade doen met keeper Robin Groenendijk, omdat
Teun Weustink ziek te bed lag. De Haarlemmers hadden het
moeilijk met het smalle bad. Alkemade speelde ruw en hard, de
striemen waren de volgende dag bij menige DWT-er nog te zien.

Datum: 7 december

Kop in het HD: DWT met moeite langs VZV in
streekderby
DWT - VZV: 9 - 8
In de derby tussen de Haarlemse ploeg van DWT en het IJmuidense
VZV wisten de Haarlemmers nipt de winst in huis te houden. De
strijd ging het gehele duel gelijk op. “Het was een partij waarin veel
persoonlijke fouten werden gemaakt. Het spel was hard maar niet
gemeen”, verwoordde aanvoerder John Mooij van VZV na afloop.
De WaterTrappers begonnen niet sterk en moesten de eerste twee
parten toezien hoe de IJmuidenaren steeds een puntje voorsprong
namen. De Haarlemmers waren slordig in het verdedigen, maar
konden goed bijblijven tot 5 - 5. In het derde part nam de thuisclub
het initiatief in eigen hand en liep uit naar 9 - 6. VZV wist evenwel
in de eindfase nog terug te komen tot 9 - 8. DWT-coach Andre
Zandvliet: “We misten veel te veel opge
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legde kansen en de overtalsituaties werden niet benut. Als collectief
draait het niet, we spelen meer tegen onszelf. Hiervoor is maar een
oplossing: meer trainen”. 

Wegens een totaal gecrashte PC en een uiterst scherpe dead-line
voor het inleveren van de stukjes voor het clubblad is dit helaas
alles wat ik deze maand heb voor je. Dus helaas nu geen stukje
over de standen tot en met 2 december (hangen natuurlijk wel
in het clubhuis), niet de laatste Heldenverhalen uit het
Haarlems Dagblad over Heren 1, geen promotiestukje over het
mini-polo voor iedereen vanaf 6 jaar (geïnteresseerd? Bel Eric
Thoolen: 023 - 532 32 92) of het nog even onder de aandacht
brengen van het trainingsuur op maandagavond voor Heren 4,
5 en 6.

Maar ik beloof je…….volgende maand een lekker-lang-lui-lezen
verhaal inclusief alle bovengenoemde stukjes + een verslag van
het Kerstdiner op zondag 22 december, Heren 3: The Sequel,
het nieuwe poloboekje en een strategische visie op het volgend
seizoen.

Heb je tenminste iets om in het nieuwe jaar naar uit te kijken….

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk
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Van de waterpolo voorzitter.

Harde schijf, zachte schijf.
en als dan de harde het niet meer doet 
en de kleine hem niet heeft bewaard,
dan heb je een probleem!!!!

Het clubblad van November heb ik
moeten laten passeren. Niet dat het
stukje niet klaar was. Nee, het verschijnsel
het komt morgen wel was hier debet aan. Morgen werd dus als zo
vaak nooit. Toch nog wel een poging gedaan om mijn
hersenspinselen aan een groter publiek te tonen door deze op de
vertrouwde DWT prijzenkast te plakken. 

Nieuwjaar gaat gepaard met feestelijkheden, zoals vuurwerk,
nieuwjaarsduik en de gebruikelijke Nieuwjaarsrecepties. Tijdens
welke je iedereen die je niet mocht, niet goed functioneerde
gepassioneerd een hand geeft en hem een blijk van vertrouwen
geeft. Een veer in de kont steken met lood in de mond. Zo ook de
DWT nieuwjaarsreceptie. Als polocommissie kregen wij zelfs
uitnodigingen om te versturen naar leden of niet leden die veel voor
de club hebben betekent. De uitnodigingen waren van het niveau
invoegfolder uit een voorheen clubblad. Op het vertrouwde DWT
briefpapier en van waanzinnige kopieer kwaliteit. Wie O Wie wil er
op de DWT nieuwjaarsreceptie komen? Een stilte volgde. Er was
eens een jubileumfeest met genodigden, welke genodigden? Je
begrijpt het misschien al ik moet dit jaar de feestelijkheden helaas
aan mij voorbij laten gaan. Ik ben op vakantie. Ik ga voor de vierde
maal proberen met een blessure terug te keren, zodat ik eindelijk
een goede reden heb om te vertellen
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waar om ik zo weinig speeltijd krijg van mijn trainer. Ook dat doel
zal ik waarschijnlijk niet behalen. Toch wens ik vanuit Frankrijk
ieder een gelukkig Nieuwjaar en dankzij de kerstdagen een
plezierige “aan de lijn”.

Mijn harde schijf is gesneuveld!!! Wat is er erger dan een harde
schijf die sneuveld. Een relatie die sneuveld of op de klippen loopt?
Ontslag? Een te krappe teamindeling? Te weinig spelen ondanks
veel trainen? Maak zelf de keus, maar mijn schijf is kapot. 

De tweede helft van het seizoen gaat
weer beginnen op 11 Januari. Dit
mag eigenlijk geen nieuw nieuws zijn
omdat de poloboekjes al bij ieder
thuis aanwezig zou moeten zijn. Heb
je nog geen poloboekje ontvangen bel
dan aanvoerder of polocommissie.
Het boekje is opnieuw herzien en er
zouden nu wel weer eens fouten in kunnen zitten. Zijn de
persoonsgegevens niet goed geef dit even door aan onderstaande,
zodat dit bijgewerkt kan worden.

Nogmaals voor alle teams de eerste wedstrijden:
Heren 

Aquafit 4 DWT 4 18 Januari 18.10 uur
DWT 3 Aquarius 1 18 Januari 18.45 uur
UZSC 1 DWT 2 11 januari 18.15 uur
De Spetters DWT 5 1 Februari 21.30 uur
DWT 6 WZPC 11 Januari 19.30 uur
Heren 1 18 Januari ???
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Dames
DWT 1 HPC 1 18 januari 19.30 uur
DWT 3 HH waard 11 Januari 18.45 uur
DWT 2 Aquarius 11 Januari 20.15 uur

Adspiranten
DWT Wst-Friesland 11 Januari 18.00 uur

Succes en veel zwem en poloplezier.
Eric Thoolen

SPEEDO DEEL 4

Op 25 november jl gingen de vijf
jongste DWT-ertjes naar Z.O.Beemster
voor het 4-de deel van de
speedowedstrijden.
Bijna iedereen zwom een persoonlijk record. Hier volgen hun
tijden:

1. 50m vlinderslag meisjes
Renee Bosse 0.56.5 PR

3. 100m rugslag meisjes/jongens
Sabrina Dessens 1.58.9
Suzanne vd Velde 1.56.0 PR
Erik Rooks 2.05.0
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1 4x50m wisselslag
MEISJES:Gwenda vd Veen 2.34.8
Fleur van Dusseldorp
Eveline van Leeuwen
Bianca Dessens

JONGENS:Ferry de Ruyter 2.24.2
Martin Niehot
Paul de Jong
Dennis van Weel

DAMES:Yvette Roozen 2.33.7
Mariska ter Horst
Sabine Roozen
Jennifer Bas

HEREN:Martijn de Jong 1.58.2
Colin Liem
Michiel Veen
Casper Teeuwen

7. 100m schoolslag meisjes/jongens
Renee Bosse 1.58.5 PR
Dennis de Graaf 1.56.4 PR

9. 400m vrije slag meisjes
Suzanne vd Velde 7.55.4 PR

SPRINTWEDSTRIJD ALMERE

Op 1 december waren we uitgenodigd voor de sprintwedstrijd in
Almere. Er zouden ook estafettes zijn van 25 meter, dus het
beloofde een leuke wedstrijd te worden. De heren konden met
gemak eerste worden in het algemeen klassement, maar door een
diskwalificatie kwamen ze niet verder dan een tweede plaats.
De jongens werden derde en ook de meisjes werden derde. De
dames
bereikten geen plaats, want de concurrentie bij ons was zeer groot.
De meeste pr's zijn gezwommen door Jennifer en Yvette, 2 maal.
In het totale klassement werden we vierde.
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2 50m vlinderslag
Bianca Dessens 38.1 pr
Eveline van Leeuwen 36.9
Martin Niehot 37.0 pr
Dennis van Weel 35.1 pr
Jennifer Bas 42.9 pr
Yvette Roozen 38.4 pr
Ramon Overveld 29.9
Michiel Veen 29.1 pr

3 50m rugslag
Gwenda vd Veen 39.5
Bianca Dessens 40.5
Dennis van Weel 33.7
Ferry de Ruyter 40.8
Sabine Roozen 43,3 pr
Yvette Roozen 39.7
Martijn de Jong 34.1
Casper Teeuwen 33.4

4 4x25m schoolslag
MEISJES:Eveline van Leeuwen 1.23.7
Gwena vd Veen
Bianca Dessens
Jennifer Bas

JONGENS:Ferry de Ruyter 1.17.0
Paul de Jong
Dennis van Weel
Martin Niehot

DAMES:Yvette Roozen 1.17.9
Mariska ter Horst
Sabine Roozen
Jennifer Bas

HEREN:Martijn de Jong 1.03.6
Casper Teeuwen
Michiel Veen
Colin Liem

5 50m vrije slag

Eveline van Leeuwen 34.9 pr
Bianca Dessens 33.7
Ferry de Ruyter 34.4 pr
Paul de Jong 29.3 pr
Mariska ter Horst 35.8 pr
Sabine Roozen 34.6
Martijn de Jong 28.3
Michiel Veen 25.8

6 50m schoolslag
Fleur van Dusseldorp 47.4 pr
Gwenda vd Veen 44.1 pr
Dennis van Weel 40.9 pr
Martin Niehot 40.1 pr
Jennifer Bas 41.4 pr
Mariska ter Horst 44.8 pr
Martijn de Jong 36.9
Colin Liem 31.5

7 34x25m vlinderslag
MEISJES:Bianca Dessens 1.13.5
Gwenda vd Veen
Fleur van Dusseldorp
Eveline van Leeuwen

JONGENS:Ferry de Ruyter 1.07.4
Paul de Jong
Martin Niehot
Dennis van Weel

DAMES:Mariska ter Horst 1.12.9
Jennifer Bas
Yvette Roozen
Sabine Roozen

HEREN:MArtijn de Jong 0.57.3
Casper Teeuwen
Colin Liem
Michiel Veen
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8 100m wisselslag
Gwenda vd Veen 1.29.8
Fleur van Dusseldorp 1.34.4
Paul de Jong 1.19.0
Martin Niehot 1.19.4
Jennifer Bas 1.23.6
Yvette Roozen 1.22.2 pr
Michiel Veen 1.08.9
Colin Liem 1.03.4

9 4x50m vrije slag
MEISJES:Bianca Dessens 2.22.4
Gwenda vd Veen
Fleur van Dusseldorp
Eveline van Leeuwen

JONGENS:Ferry de Ruyter 2.06.8
Paul de Jong
Martin Niehot
Dennis van Weel

DAMES:Mariska ter Horst 2.18.0
Jennifer Bas
Sabine Roozen
Yvette Roozen

HEREN:Ramon Overveld 1.44.6
Casper Teeuwen
Michiel Veen
Colin Liem

"COR AUGUSTIJN"-MEMORIAL

Op 15 december(eigenlijk moest dit dus allang ingeleverd zijn voor
het clubblad) gingen we naar Heemskerk voor de "COR
AUGUSTIJN" wisselbeker 1996. De beker was toen nog in ons
bezit, maar helaas konden we hem niet weer winnen. Het zou
natuurlijk lullig zijn voor OEZA als we weer zouden winnen, dus
we hebben hun ook eens laten winnen. Er waren teveel
diskwalificaties, maar veel pr's.
Eveline, Martin en Ferry zwommen alle drie 2 pr's. Er werden ook
grote pr's gezet. Eveline met 4 sec, Ferry met 4 sec, Martin met 4
sec, Yvette met 5 sec, Ferry nogmaals met 4 sec en Ramon moet
even vermeld worden, want hij zwemt eindelijk onder de minuut en
werd ook nog eens derde bij de heren, GEFELICITEERD!!!!!
Hier volgen de uitslagen:
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½ 100m schoolslag meisjes/jongens 1983 el
Eveline van Leeuwen 1.39.8 pr
Ferry de Ruyter 1.42.1 pr

3/4 100m rugslag meisjes/jongens 1981 el
Jennifer Bas 1.22.2 3
Bianca Dessens 1.24.7
Martin Niehot 1.17.6 pr
Dennis van Weel 1.09.9 pr 1

5/6 100m vlinderslag jongens/meisjes 1979 el
Eveline van Leeuwen 1.18.8 pr 2
Bianca Dessens 1.30.2
Eric Veen 1.19.2

7/8 100m wisselslag dames/heren
Sabine Roozen 1.22.6 pr
Yvette Roozen 1.19.3 pr 3
Colin Liem 1.03.1 1
Michiel Veen 1.06.6 pr 2

9/10/11/12/13/14/15/16 100m vrije slag alle leeftijden
Eveline van Leeuwen 1.19.1
Ferry de Ruyter 1.11.9 2
Gwenda vd Veen 1.16.6
Jennifer Bas 1.12.8
Dennis van Weel 1.03.0 2
Martin Niehot 1.02.8 pr 1
Bianca ter Horst 1.14.8
Eric Veen 1.07.4
Casper Teeuwen 0.59.4 2
Yvette Roozen 1.14.6
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Sabine Roozen 1.13.6
Ramon Overveld 0.59.9 pr 3
Colin Liem 0.53.8 pr 1

17 10x10x50m vrije slag estafette
Sabine Roozen 52.51.8 2
Ramon Overveld
Yvette Roozen (Gwenda vd Veen)
Dennis van Weel
Jennifer Bas
Casper Teeuwen (Eric Veen)
Bianca Dessens
Michiel Veen
Bianca ter Horst
Colin Liem

JARIGEN VAN DE MAAND........Januari!!!!

Sam Wutschke 07-01
Annette Knape 07-01
Suzanne vd Velde 11-01
Paul de Jong 16-01
Leon Knape 19-01

Van Harte!!!!!!!!!!

YVETTE ROOZEN EN MARISKA TER HORST
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Kunstzwemmen.

Zaterdag 23 november gingen we op weg naar Breezand. We
moesten daar een wedstrijd doen. Na een lange en gezellige tijd
kwamen we aan bij het zwembad “Den Krieck”. Toen we binnen
waren zei Marcel dat we niet mochten eten en drinken. Daar had ik
wel begrip voor, want dan zink je namelijk als een baksteen. Eerst
gingen we inzwemmen.
Dat was de hoekhouding,
de zeilboot en de
balletbeen. Toen
moesten we op de kant
komen en kregen we een
nummer. Ik was
ingeschreven voor
categorie 1a. Je kon naar
panel1, panel2 of panel3.
Onze categorie, Maaike,
Jonna, Johanna, Chantal en ik begonnen bij panel2. Toen we klaar
waren gingen we naar de bar. Maaike en ik wilden net een patatje
halen toen de prijsuitreiking begon. Van onze categorie was
Johanna eerste en kreeg goud, ik werd tweede en kreeg zilver en
Maaike werd derde en die kreeg brons. Bijna iedereen feliciteerde
mij. Toen gingen we naar de gang en kregen we onze diploma’s. We
reden terug naar het clubhuis en daarna gingen we naar huis.

Jenni Roubies.
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Synchroonzwemmen.

Zaterdag 9 november mochten we
allemaal (categorie 4, 5 en 6) weer
fijn (?) naar een techniek wedstrijd.
Om kwart over twaalf stonden we
met z’n vijftienen (+begeleidsters)
te popelen om weg te gaan. Dus dat
deden we, en we waren ontzettend
mooi op tijd (geweldig he') dus
moesten we nog wachten tot we
gingen omkleden. Na een tijdje ingezwommen te hebben begon het
feest (de wedstrijd) en het is eigen lijk toch raar dat iedere keer als
je het water ingaat, het water kouder lijkt te worden. En dat is zeker
raar als je weet dat het water de eerste keer al ongeveer het
vriespunt bereikte.
Toch ging alles best goed, alleen jammer dat je als je eindelijk op
temperatuur bent het water weer uit moest.

Halverwege de wedstrijd (ongeveer midden in de beurt van
categorie 6a/b) kreeg de organisatie het idee om een pauze te gaan
houden , jawel een echte pauze van zeven minuten! Waarom dat
gebeurde weet eigenlijk niet, maar ja laten we het maar niet over de
organisatie van een kunstzwem (sorry een synchroonzwem)
wedstrijd hebben want daar valt nog wel meer over te klagen.
Dan nu maar even de uitslagen:

categorie 4: Annette Knape 56.730 1e plaats
Nicolette Knape 55.063 3e plaats
Sanne Heerens 45.667 C2-diploma
Patricia Brey 46.429
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Simone Hendriks 51.635
Saskia Laan 51.745
Gwen Leeuwen 51.429
Esther Niehot 47.080

categorie 5: Tera Loerakker 51.648 B-diploma
Femke Zuidhoek 53.422 NJK-limiet
Joyce Vollenga 49.626 B-diploma

In de categorie 6a werden we zomaar verrast door de deelname van
Sandra en Esther van de zeeschuimers, gelukkig deden ze buiten
mededinging mee want anders hadden we alleen een nog groter
complex gekregen, maar dat is wat anders, de punten:
categorie 6a: Yvette Roozen 53.774 A-diploma

Sandra de Feber 52.010 A-diploma
Dana Ungureanu 54.108

categorie 6b: Ingrid Lommerse 56.781 NK-limiet

DWT staat in totaal tweede na deze wedstrijd.
Zoals je ziet zijn er in deze wedstrijd heel wat diploma’s gehaald.
Gefeliciteerd ! ! ! (zeker diegenen die er al heel lang op wachten)
(Yvette, nu hoef je gelukkig ook geen badpak meer te lenen, toch?)
Enne, Bianca ter Horst nog bedankt, namens Yvette, voor je
badpak!
Nou dit was het wel weer voor deze keer, na de volgende wedstrijd
zal er wel weer een stukje over onze belevenissen komen.

Een kunstzwemster.
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De kunstzwemjarigen
in januari.

04-1 Marcel Zwart
07-1 Annette Knape
15-1 Johanna Nolet
22-1 Ellen Vollenga
23-1 Sandra de Feber

Ellen Vollenga kunstzwemmen.

Het afzwemmen.

22 en 23 november was het weer zover namelijk het afzwemmen.
Op vrijdag 22 november was het afzwemmen voor het
basiszwemdiploma, zwemvaardigheid 1, 2 en 3. 
De volgende mensen hebben hun diploma gehaald:

basisdiploma.
Romana Prins Iris van Alebeek
Tamar Brandt Chossen Wickie Gialamatzis
Maaike Raar Bas Warner
Jasper Kreuger Dennie Michels
Marieke Fokkema
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Zwemvaardigheid 1.
Trevor Christiaan Monique de Borst
Jody Vergeer Riane Broere
Lisette de Boer Danie(lle van der Bent

Zwemvaardigheid 2.
Melissa Oosterbroek Davied Eskes
Marco van Roon Diana van Hattum Kentie
Jaap Dansen Martijn L. De Roode
Leyla Koycez

Zwemvaardigheid 3.
Floris Kroon
Herman Ouwerkerk
Laurence Smit

Op zaterdag 23 november was het afzwemmen voor het A en B
diploma. De hier volgenden zijn geslaagd:

A-Diploma.
Jolanda Hovius Josien Boetjes
Nathalie Barnhoorn Linda Kortekaas
Jasmijn van de Werff Kerim Cakmak
Vera Clie(ns Kyrsha Verwij
Martine Ooteman Marcela van Hattum Kentie
Michael Chong Melanie van der Ploeg
Burcu Yu(ksel Emel Karakas

B-Diploma.
Stephany v.d. Veldt Melanie de Goede
Doortje Grotenhuis Emel Berberroglu
Kylie Soulje Hakan Go(kalp
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Amin Goucham Ingrid Ram
Ebru Akyol Martijn Hoogakker
Brian van Opzeeland Johanna van Hattum Kentie
Lisette Swier Annefleur Srickel
Linda Ran Kelly Dutry van Haeften
Naomi Deen Thijs Kruijsen
Joost Rijkers Erik Hovius

Graag wil ik iedereen feliciteren met het behalen van het diploma.
Ik hoop dat jullie verder gaan voor het volgende diploma of één van
de sport sectoren die we bij DWT hebben, met name
kunstzwemmen, wedstrijdzwemmen of waterpolo.
Allemaal een sportief en gezond 1997 toegewenst.

Namens de J-REZ,
Carola Wigman.

Wij zijn een zwemvereniging.

Het is vrijdag avond 29 november.
Ik ben als belangstellende in het clubhuis aanwezig, even kijken bij
het sinterklaasfeest. Tot mijn verbazing zag ik dat er boze ouders
waren die niet op de hoogte waren van het feest.
Leze die dan geen clubblad?
Kijken ze niet op het stencil dat de kinderen meekrijgen?
Luisteren ze niet naar de kinderen, als deze vertellen dat zwarte
peiten de komst van de goed heiligman aankondigen?
Ok, alle excusses aanvaard, maar. . . . ., om dan boos naar huis 
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tegaan omdat er geen les is! Weten deze ouders niet hoe belangrijk
het is, dat iedereen, behalve goed kunne zwemmen, ook moet kunne
spelen in het water? Dit geeft het grote verschil aan tussen een
zwemschool en een zwemvereniging. Bij de eerste word je klaar
gestoomd voor een diploma, bij de tweede proberen we het leren
zwemmen op een speelse manier bij te brengen.
Want na het A en B diploma is er nog veel meer:
zwemvaardigheidsdiploma’s, wedstrijd- en kunstzwemmen en
waterpolo.
Het doel van een zwemverenging is dan ook om de kinderen te laten
voelen dat zwemmen leuk is en niet een moeten.
Jongens en meisjes, als jullie je B diploma hebben gehaald , ga dan
niet meteen op voetballen, judo, ballet of paardrijden, maar blijf nog
wat langer bij ons om te leren crawlen enzo.

Kitty Ungureanu.

Dames 3 (1)? ?

Als jullie dit lezen denken jullie waarschijnlijk: dames 3, dat is toch
dat bij elkaar geraapte zooitje wat nog niet eens kan zwemmen en
wat alleen maar verliest?
MAAR: jullie hebben het mis! Want dames 3 is wel degelijk in staat
om iedere toeschouwer op het puntje van zijn/haar stoel te laten
beven van spanning. . . . . . en bovendien worden wij
(+toeschouwers) bekroond met (bijna alleen) overwinningen.
Even wat harde bewijzen: we hebben nu zes wedstrijden gespeeld
en vier gewonnen:
H’hugowaard - DWT 3-7
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De Ham - DWT 0-5
DWT - Proface 8-4
Spetters - DWT 0-15

Dit zijn toch wel leuke uitslagen he'! Wij zijn de rotste niet, dus we
vertellen ook onze nederlagen:
Aquafit - DWT 12-1
DWT - Zwepho 4-6

Goh wat leuk, gaat er nu waarschijnlijk door jullie hoofden, die
andere teams zullen nog wel slechter zijn, maar dat valt best wel
mee hoor, en vooral als je bedenkt dat wij een team met veel
beginners zijn.
Even een voorbeeld van een wedstrijd:
Na ingezwaaid te hebben, hangen we met z’n allen vol spanning aan
de kant, en dan gaat het fluitje. Een ongelooflijke sprint zorgt ervoor
dat de bal voor ons is en we gaan door met een perfecte aanval
(soms), dit leid meestal tot een doelpunt,maar in een enkel geval
(De Ham-wij) blijft het twee partjes 0-0. (leuk voor de spanning) En
zelfs na het wisselen van ons hele team wil het nog niet lukken, of
toch wel. . . . een mooie aktie, een één tegen nul, tot één meter voor
het doel, een scot.
He', alweer mis.
Maar na twee partjes wordt het toch 5-0? ? ? ra ra ra ra.
Ach, dit is maar een voorbeeld, als u eens komt kijken zult u het
zien. Zelf geloven we er nog steeds in dat we gaan promoveren, en
dat komt natuurlijk vooral door onze coach Marco (+hulpcoaches),
dus Marco bedankt!
En naturrlijk Roselijn-Jomanda Verbruggen ook dankjewel voor je
instralen! !

Maar goed met dit stukje willen we alleen maar zeggen dat er naast
heren1 en dames1 ook nog iets bestaat, en dat wij er een
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beetje ziek van worden dat zelfs onze uitslagen niet vermeld
worden! (wij weten niet hoe dat komt, en geven ook niemand de
schuld)
Nu, tot ziens in de tweede helft van de competitie!

2 dames 3-ers.

Dames 3 (2).

14-12-96
Dames 3 kan met volle overtuiging de wedstrijd resultaten vieren.
Van de zeven gespeelde wedstrijden zijn er vijf in de wacht
gesleept.
Met een knallend oud en nieuw, gaan we vol moed het speelseizoen
‘97 in.
Nog even de individuele doelpunt scores:
Karina 1
Francisca 2
Mieke 2
Marianne 2
Suzanne 2
Mariska 4
Dana 8
Ingrid 9
Carolien 9
Antoinette 12
Yvette heeft er voor gezorgd dat er bij drie wedstrijden geen bal de
doellijn is gepasseerd.
Prettige feestdagen.

Francisca Smit.



De Waterdroppels26

Een waterpolo-gast.

DWT is door de jaren heen altijd een grote club geweest. Op dit
ogenblik bedraagt het ledental ongeveer 650.
In de jaren tussen 1950 en1960 had hetzelfs meer dan 100 leden. Er
is zelfs een jaar geweest dat het ledental boven de 1800 uitkwam,
waardoor DWT de grootste zwemvereniging van Nederland werd.
Dit betekent dat er heel wat ex-DWT-ers in Haarlem en omstreken
rondlopen. Een gedeelte woont ver en sommigen zelfs heel ver. Ee'n
van die verre-ex-DWT-ers was onlangs heel dichtbij.

George Westerman, waterpolospeler in het vijfde moet zaterdag
avond 16 november om 9 uur een wedstrijd in het Boerhaavebad
spelen. Om 20.00 uur is hij reeds aanwezig in het klubhuis en
ontdekt de ex:

Marcel Reichert.

George bericht over deze ontmoeting het volgende: In het klubhuis
is het druk en in die drukte, ja, warempel, daar staat onze
„amerikaan” Marcel. Na een praatje met hem komt de vraag: „heb
je je zwembroek bij je, want we komen een speler te kort”.
Eerst wat inzwemmen, de bal even “voelen” en dan het
beginsignaal, toch weer een spannend moment voor onze gast.
Na 35 seconden zwemt Marcel in, Leon plaatst en het is 1-0. Een
leuk binnenkomertje voor hem. Van de kant af zie ik aan de manier
waarop dit gebeurt, weer iets, dat jaren geleden met Marcel in het
water vaak voorkwam en toen veel doelpunten opleverde.
Onze amerikaan komt over de hele wedstrijd lucht te kort, maar met
veel wisselen is de lucht er weer.
Hij scoort nog drie keer in zijn stijl en de hele ploeg geniet daarvan.
De eind uitslag is 16-4 in ons voordeel, het resultaat van „oude
jongens onder elkaar”.
Onze tegenstander was een vrij jonge ploeg, die wel even van ons
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dachten te winnen. Dit keer lukte dat niet. Bij een volgende
wedstrijd kunnen deze jongens wel eens lastig zijn, maar als onze
doelverdediger, Bart Visser, zijn vorm houdt, zit het wel goed.

Even een opfrissertje.
Marcel heeft veel voor DWT betekent.
Als aspirant kwam hij op de vereniging waarna hij actief is geweest
als: waterpoloe(r, voorzitter waterpolowerkgroep, polotrainer en
coach.
Buiten DWT: hij is bioloog en heeft in die hoedanigheideen tijdje
op Texel gewerkt.
Ongeveer vier jaar geleden vertrok hij naar Amerika. Hij kreeg daar
een baan in Columbia, de hoofdstad van Zuid-Carolina. De stad ligt
op de 34-ste breedtegraag aan de Broad River, die 200 Km verder in
de Atlantische Oceaan uitmondt.
Hij trouwt in 1994 met Loretta Linch. Voor z’n werk was hij in
november enkele weken in Nederland (Texel).
Natuurlijk bezocht hij z’n familie en DWT.

Ge' Luttikhuizen.
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Magisch vierkant.

Bij dit type puzzel: horizontaal en vertikaal dezelfde woorden
invullen.

1 2 3 4 5

1 1 vloeistof

2 2 planeet

3 3 chaos

4 4 voornaam persoon

5 5 stroken

Ge' Luttikhuizen.

Heren 1, de winterstop.

Nu we ongeveer midden in de winterstop leven is er een moment
van bezinning aangebroken. Bij sommigen onder ons is die
bezinning al enige tijd bezig wat hun spel niet echt ten goede kwam
maar dat moet in het nieuwe jaar met veel goede voornemens
weggemoffeld worden. Maar goed, bezinnen dus. (Voor veel
mensen is bezinnen veel geblaat en weinig wol, voor zwemmers
helemaal want met zo’n wollen truitje is zwemmen niet echt een
pretje, daar weten een aantal rapido’ers wel over mee te praten.)
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Maar wat zal ik bezinnen. Iets over het bereikte resultaat is altijd
wel leuk, dat dat allemaal komt door de immense prestatie drang
van de huidige heren 1 leden (vroeger had dat een beetje een
magische klank, lid zijn van heren 1, maar dat is er nu, geloof ik, 
wel een beetje af, het is nu meer een soort straf “wegens te veel
trainen verbannen naar heren 1" ofzo) is wel duidelijk.
Ook de gigantische druk, die op onze schouders rust, om toch
vooral thuis goed te presteren, zodat het lijkt alsof we vreselijk goed
zijn, mag niet onderschat worden. Dat we met dat alles toch nog een
redelijk aardig plekje op de ranglijst veroverd hebben mag haast
bijna wel een wonder genoemd worden, al verdenk ik er een paar
spelers van dat zij, zonder dat wij dat wisten natuurlijk, een paar
tegenstanders hebben omgekocht.

De jacht van een aantal jeugdspelers op mijn vaste plekje in het
eerste mag intussen wel enigszins irritant genoemd worden. Nog
even en ik lig niet eens meer in de basis en dan moet ik een badjas
gaan kopen want anders koel ik tijdens het bank warm houden 
veels te veel af. 
Gelukkig voor ons is er een leeftijdsgrens ingesteld zodat wij nu
niet meer bang hoeven te zijn voor de talenten die in heren 3, 4 en 5
zwemmen. Alleen de toevloed van spelers uit het zesde baart ons
enige zorgen maar aan die problemen wordt gewerkt.

Voor volgend jaar hebben wij gepland om nog zeker een paar
wedstrijden te winnen zodat wij in de subtop gaan eindigen. Dat dat
gaat lukken is net zo zeker als dat wij geen jeugd team meer hebben.

Een heren 1 speler.
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T-shirt L -XL - XXL fl  25,-
S - M fl  22,50

Trainingspak 5 - 6 - 7 - 8 - 9 fl 125,-
152 - 164 - 176 fl 105,-

Sporttas fl 47,50
Badmuts fl   8,
Badpak hoog met col fl 65,-
Badpak geen col laag fl 45,-
Zwembroek fl 35,-
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1Jonette Blom 19187
2Ineke Rohling 18801
3Nico Hooischuur 18586
4Bas Blom 18488
5Kees Bergman 17995
6Marius Bakker 17616
7Henny Hooischuur 17124
8Mevr. Samson 16920
9Corrie Bergman 16829

10Jan Nijemanting 16749
11Carla Korzelius 15041na 3x
12Joop van Osch 14898
13Miram Samson 14722
14Martin Hendriks 14199
15Nel Nijemanting 13854
16Hans Korzelius 13523
17Irene van Osch 12644
18Ko Zwaneveld 12641
19Peter Samson 9424na 2x
20Wim Roozen 9123
21Leida Scholten 8888

1Joop van Osch 5469
2Irene van Osch 5289
3Nel Nijemanting 4886
4Peter Samson 4877
5Kees Bergman 4819
6Ineke Rohling 4575
7Bas Blom 4573
8Jan Nijemanting 4458
9Marius Bakker `4438

10Jonette Blom 4360
11Ko Zwaneveld 4319
12Miram Samson 4283
13Nico Hooischuur 4085
14Martin Hendriks 4048
15Corrie Bergman 4040
16Henny Hooischuur 3826
17Mevr. Samson 3501

Klaverjassen.

De vierde klaverjasavond is alweer
voorbij. De op die avond behaalde
puntenaantallen zijn:

Stand vierde avond: Totaalstand:

Jan Nijemanting.
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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. 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

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
zaterdag 08.00 - 09.00 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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