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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Nederlanders houden van kinderen, ze vinden
deze een verrijking in hun leven en een
bepalende factor voor een gelukkig bestaan.
Geen gelukkie, zonder een ukkie! Blijkbaar lijden we met z'n allen
aan een collectief rozegeur en maneschijn syndroom, en is de wens
de vader van de gedachte. We tobben wat af met ons kroost. Zie de
feiten onder ogen!

Het begint al met de conceptie. Een gelukkie (met voorbedachte
rade) of toch een ongelukkie (valse start, Nog een keer en je wordt
gediskwalificeerd!). Dan de klok in de gaten houdend, naar het
moment supreme toewerken (waarbij het lijkt of de architect meer
puft dan de mobiele kinderopvanghouder). Ondertussen doet de
foetus verwoede pogingen om in het vruchtwater alle zwemslagen
onder de knie te krijgen want je zult toch ouders krijgen die lid van
DWT zijn.

Eenmaal op de wereld gezet zijn de rapen pas goed gaar voor pa en
ma. Aanvankelijk heb je niets door. Op een fontein van geluk neem
je felicitaties van allen die met je lot begaan zijn in ontvangst (bij
gebrek aan fonteintjes kun je altijd nog terecht in het Boerhaavebad,
afdeling subtropica). Eenmaal de euforie gepasseerd kom je alras tot
de ontdekking dat jouw wondertje der natuur schreeuwend, etend en
drinkend, poepend en piesend en slapend door het leven gaat,
ondertussen jou van je schaarse vrije tijd en dito nachtrust berovend,
terwijl je zelf een rustige
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voortzetting van je DWT-bestaantje in gedachten hebt. Als je toen
trouw alle trainingen gevolgd had, zou je het nu conditioneel
kunnen bijbenen. Ach hoe paradoxaal, je komt nu vaker op de
training dan voorheen (eindelijk even verlost van dat energie
verslindende jou in de tang hebbende schatje), breekt geen potten
tijdens de wedstrijd en je sterke verhalen aan de bar missen de glans
van betere tijden die nu voorbehouden zijn aan de aanstormende
jeugd die je vroeger nog meesmuilend puberale stereotyperingen
voor de voeten gooide.

Jawel, tijden veranderen, je wordt ouder pappa (en mamma), Tegen
de tijd dat je samen overweegt om je eersteling bij DWT ter
zwemles aan te bieden, volgt een herhaling van de nachtmerrie want
de tweede is op komst. Toch maar voor de lieverd zwemles bij
DWT, want dat hoort toch zo. Het kost echter zeeën van tijd voordat
de beoogde kampioen in spé eindelijk op mag draven voor het
felbegeerde A-diploma en daarna het B-diploma. Eindelijk kun je
aan de bar opscheppen over het sportieve kunnen van je kroost. Je
glimt en glundert van trots. Tot dat je nachtmerrie uitkomt, want het
beoogde kampioentje vindt zwemmen maar niks en wil er mee
stoppen. Je kunt preken en smeken tot je purper ziet, je tanende
gezag (of domweg het ontbreken daarvan) doet het (water)ratje niet
van gedachten veranderen. Watertrappelend van nijd heb Je besloten
het voldongen feit te aanvaarden, als daar aan de horizon de redding
gloort in de persoon van de eerste liefde die slechts een
vertederende smile nodig heeft om de kampioensaspiraties nieuw
leven in te blazen.

Eer gered, gezag voor de buitenwacht hersteld, DWT de frustratie
van het zoveelste vertrokken lid bespaard en aan de bar worden
weer overtrokken DWT-herinneringen opgehaald, Uiteindelijk
resulterend in het zoveelste DWT-huwelijk daarmee de cyclus
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eindeloos herhalend. DWT als een grote familie en met z'n allen als
kinderen zo blij als weer een diploma wordt behaald een PR wordt
gezwommen en een kampioenschap gevierd kan worden, Wat
houden we toch allemachtig veel van (onze) kinderen.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot

Synchroonzwemmen.

Op 23 November was het
Interkring-toernooi voor de senioren aan de
beurt, deze meisjes van DWT, Zeeschuimers,
Alliance, HPC en de spetters moesten naar
Diemen.
Ingrid Lommerse (DWT) plaats 58 met 55.747
punten en een Limiet

Terwijl zij in Diemen Zwom waren de categorieën 1,2,3 in
Breezand aan het zwemmen voor de Verenigingen competitie.

categorie 1A:
le met 43.254p. Johanna Nolet (DWT)
2e met 42.334p. Jenni Roubies (DWT)
3e met 42.180p. Maaike v/d Weijden (DWT)
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categorie 2a: :
le met 46.011p Priscilla Deinum (DWT)
categori2b: :
le met 47.382p. Ilse Verbruggen (DWT)
2e met 46.731p. Marinka Bakker (DWT)
categori3a: :
le met 52.134p. Simone Hendriks (DWT)
2e met 50.510p Nicolette Knape (DWT)

Jullie hebben allemaal goed je best gedaan en gefeliciteerd met de
behaalde Medailles

Stand Verenigingen Competitie na 2 rondes:
le met 619.113 punten Zeeschuimers
2e met 606.779 " DWT
3e met 583.872 " Alliance
4e met 548.622 " Zwepho
5e met 456.479 " Oude Veer
6e met 370.263 " HPC
7e met 304.700 " WZ&PC
8e met 286.906 " Spetters
9e met 100.312 " OEZA (1 ronde)

Op 14 december was het afzwemmen in Heemskerk

Wij gingen daar met 10 meisjes en 2 jongens naar toe. Je slaagt voor
het Kunstzwem Diploma als je minimaal 9 van de 11 punten haalt
voor bepaalde onderdelen.

Voor het F Diploma waren er 5 Kandidaten:
Chantal Roose met 11 punten geslaagd
Jonna Duut met 11 punten geslaagd
Mourice Knape met 10.5 punten geslaagd
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Wouter kol met 10.5 punten geslaagd
Larissa v. Lunenburg 10 punten geslaagd

Voor het E Diploma was er maar 1 van ons:
Johanna Nolet met 10.5 punten geslaagd

Voor het D Diploma waren er 6 kandidaten:
Marinka Bakker met 11 punten geslaagd
Priscilla Deinum met 11 punten geslaagd
Ilse Verbruggen met 11 punten geslaagd
Wendy Vollenga met 11 punten geslaagd
Mariette Kol met 10.5 punten geslaagd
Marijke Laan met 10.5 punten geslaagd

Allemaal gefeliciteerd met het behalen van de Diploma's en veel
succes met je volgende Diploma's.
Ellen Vollenga

Kunstzwemmen.

Op zaterdag 23 november gingen we naar de
verenigingencompetitie in Breezand. Ik deed voor de tweede keer
mee.
Ik moest daar drie figuren doen en ze waren allemaal goed behalve
mijn in-hoek. Jenni d’r in-hoek was wel goed. Dus daarom won
Jenni zilver en Johanna goud en ik won brons.
We hebben een heleboel medailles gehaald, de anderen die
meededen vonden dat helemaal niet leuk.
Dus DWT id gewoon de beste.

Maaike v.d. Weyden.
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De kunstzwemjarigen van
februari.

07-2 Mariette Kol
10-2 Larissa Lunenburg
12-2 Gwen van Leeuwen
20-2 Bianca ter Horst
24-2 Chantal van Ruiten
25-2 Chantal Roose

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Ellen.

Hallo allemaal

Hoe gaat het met zwemmen? Ik heb gehoord dat de wedstrijd voor
categorie 7 -2-3 heel succesvol was. Goed gedaan!

Op het moment dobber ik ergens in het Zuidpool gebied. Buiten: is
het hier ongeveer 0 graden, dus echt heel koud is het niet. Met kerst
varen we verder naar het zuiden en daar schijnt het kouder te
worden. Ik heb het hier heel erg naar mijn zin. We varen voorbij
aan, besneeuwde eilanden en ijsbergen, we zien regelmatig
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walvissen en pinquins voorbij zwemmen an af en @ toe staat er zelfs
een pinquin aan dek. Ook zijn we een keer aan land geweest en heb
ik op 50 cm afstand van zeeolifanten gestaan. Die blijven gewoon
liggen en eentje kwam zelfs een stukje naar ons toe geschoven. De
pinquins, zijn iets schuwer, maar blijven ook op een paar
meterafstand staan. Er zijn twee helikopters aan boord en als ze
vliegen mag er meestal een passagier mee. Ik ben ook al een keer
meegevlogen.

Het enige wat hier tegen valt is het eten. De verse groente is op de
mandarijntjes bestaan alleen uit pitten en de kok heeft alle Yoghurt
de eerste week op tafel gezet. Alleen de bootsman heeft nu nog
yoghurt, dat heeft hij de eerste week verzameld, maar die wil niet
met ons delen. Verder bestaat uit eten meestal uit veel vlees, en in
de meest uiteenlopende gerechten is spek verwerkt. Wat wel lekker
is, is de taart of koek die wel elke middag om drie uur krijger, en de
verse bolletjes 's morgens.

Het zwembad is in de kelder en ik zwem bijna elke dag. Ik ben zelfs
aan het waterpoloe(n geslagen! Het zwembad is ongeveer 10 bij 5
meter en ca 1.70 m diep. Aan beide kanten hangt een basketbalnetje.
Met maximaal 10 personen (dan is het bad vol) spelen we dan
'Wasserbal': een combinatie van waterpolo, basketbal en vrij
worstelen. Degene die de bal heeft wordt van alle kanten
besprongen en regelmatig hangen 4 a 5 personen aan elkaar om de
bal te pakken te krijgen. Dit levert mij regelmatig blauwe plekken
op. Het enige wat daar tegen helpt is goed nadenken met wie je
samen speelt. Het beste kun je samen spelen met de
helikopterpiloten tegen de kok en een paar matrozen. Een van de
helikopterpiloten is erg ruw er, die kun je dus beter niet als
tegenstander hebben. Als het een beetje waait buiten verandert het
zwembad in een fantastisch golvenbad. Aan de ene kant sta je
plotseling nog
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maar tot je knieën in het water terwijl je dan de bal aan de andere
kant zonder moeite in het netje kunt leggen.

Ik had voor we uit Duitsland vertrokken een envelop met
kerstkaarten in de brievenbus gestopt die mijn ouders dan in de
brievenbus zouden stoppen, maar helaas heeft de Duitse post alles
kwijt gemaakt (of ze hebben het teruggestuurd naar mijn huis in
Duitsland, maar dat kan ik vanaf hier niet controleren). Mijn kerst-
kaartje voor zwemmen komt dus ook niet aan. Daarom wens ik nu
maar op deze manier iedereen heel fijne kerstdagen en een gelukkig
nieuwjaar Wij zijn nog aan boord met kerst, met misschien een
bezoek aan een Engels station op Antarctica en Schweinbraten als
kerstmenu. Oudjaar vieren we ook nog hier en 1 januari komen we
aan in Chili.

Groetjes aan iedereen en in januari kom ik de foto's laten zien.
Nicole Dijkman.

Het diplomazwemmen.

In Heemskerk was het diploma zwemmen.
Toen we daar waren moesten we een hele tijd wachten.
Eindelijk! We mochten onze badpakken aantrekken. (Dat werd
tijd!!!) We mochten ook naar het zwembad gaan.
Eerst moesten de f-jes op tijd zwemmen, daarna de e-tjes en toen
eindelijk de d-tjes. Dat waren wij. Eindelijk!!
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De coaches hadden hun stem hard nodig, voor het aanmoedigen.
De middag verliep snel. We hebben veel gelachen (Ilse deed Arnie
van pittige tijden na).
De diploma uitreiking:
Gelukkig, iedereen was geslaagd!!!
De namen van de kinderen die geslaagd zijn, zijn:
voor de f: Jonna Duut, Maurice Knape, Wouter Kol, Chantal

Roose en Larissa van Lunenburg
voor de E: Johanna Nolet
voor de D: Marinka Baller, Priscilla Deinum, Mariette Kol,

Marijke Laan, Ilse Verbruggen en Wendy Vollenga.
We willen de coaches bedanken voor het aanmoedigen, en ook voor
het verkeerd rijden.
Verder was het een hele leuke en spannende dag.

DOEI,
Mariette en Ilse.

MEERKAMP ALMERE

Voor de allerlaatste wedstrijd van
1996 gingen we naar Almere voor de
meerkamp. Er zijn veel pr's
gezwommen. Drie maal voor Mariska
ter Horst en voor Koen Rooks. Hier
volgen de andere uitslagen:



De Waterdroppels 11

1. 100m schoolslag
Diana Niehot 1.55.2 pr
Erik Rooks 2.04.7 pr

2/3. 100m vrije slag
Mariska ter Horst 1.17.3 pr
Fleur van Dusseldorp 1.19.1 pr
Michiel van Dusseldorp 1.30.7 pr
Koen Rooks 1.14.3
Ferry de Ruyter 1.12.9
Martin Niehot 1.04.1
Eric Veen 1.06.7

4/5 50m vlinderslag
Eveline van Leeuwen 0.36.8
Michiel Veen 0.29.0

7/8 100m wisselslag
Mariska ter Horst 1.27.2 pr
Fleur van Dusseldorp 1.34.8
Ferry de Ruyter 1.28.5 pr
Koen Rooks 1.31.2 pr
Michiel van Dusseldorp 1.42.6 pr

9/11 400m wisselslag
Bianca ter Horst 6.37.7 pr
Yvette Roozen 6.17.5
Eric Veen 5.40.5 pr
Michiel Veen 5.19.9
Colin Liem 5.09.9

12/13/14 100m rugslag
Diana Niehot 1.45.0 pr
Erik Rooks 1.58.9 pr
Mariska ter Horst 1.32.2 pr
Fleur van Dusseldorp 1.37.5
Eveline van Leeuwen 1.29.9
Ferry de Ruyter 1.34.4
Martin Niehot 1.18.4
Michiel van Dusseldorp 1.42.9 pr

15/16 50m vrije slag
Bianca ter Horst 0.34.7
Eveline van Leeuwen 0.35.4
Yvette Roozen 0.32.9
Koen Rooks 0.32.9 pr
Dennis van weel 0.28.6 pr
Colin Liem 0.24.8 pr

17/18 5x50m vrije slag
DWT dames: Bianca ter Horst
Mariska ter Horst
Fleur van Dusseldorp
Eveline van Leeuwen
Yvette Roozen 2.55.5

DWT heren: Michiel Veen
Martijn de Jong
Martin Niehot
Dennis van Weel
Colin Liem 2.21.5

YVETTE ROOZEN
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KRINGENSLOT TOERNOOI
1997

Zaterdagmorgen 4.45: De wekker gaat. He nee, wat nou weer. Oh
ja, we moeten naar de NK van waterpolo in Hardenberg (help, waar
ligt dat?)
5.30: De auto start en we slapen gewoon nog even door.
7.30: We zijn natuurlijk weer veel te vroeg en op een of andere
manier voelen we ons hier niet thuis. Overal hangen posters met
"WELKOM" en er lopen heel veel meisjes rond, die vast allemaal
wel heel erg ietsje te goed zijn. Verder zien we nog geen bekenden,
dus u kunt u wel voorstellen dat Dana en Yvette hier erge lol
hebben. ZENUWEN, nog nooit van gehoord, hoe schrijf je dat?
7.50: YES, eindelijk bekenden uit ons team, die vinden het ook
allemaal heel erg tof hier, hahahahaha.
8.00: We krijgen een mooi boekje met het programma erin. Wist u
dat Hardenberg en omgeving 32000 inwoners heeft, nou wij niet.
We komen er ook achter dat dit een NK is, dus we moeten nog ons
best doen ook. O wat zullen wij een lol hebben......als we hier weg
mogen!!!!!
9.15: Na de eerste peptalk begint de eerste wedstrijd van vandaag, in
de voorrondes. De tegenstander was Utrecht. Na lang getwijfeld te
hebben besloten we toch maar te gaan zwemmen en niet plotseling
een of andere vage Richard Krajicek blessure te krijgen. O, SHIT,
wat is dat water wreed koud, het lijkt Z.O. Beemster wel.
De verloop van de wedstrijd zullen we jullie niet melden, want
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dan krijgt u een minderwaardigheidscomplex, want na het eerste
partje stonden we al met 6-0 voor of zo. GOED HE!!!! De eindstand
was in ieder geval 13-2.
10.40: Op zoek naar "HET DORP". Ze hadden hier zowaar een
HEMA, BLOKKER, BRUNA, SNUFFEL en INTERSPORT, maar
dat was het wel, dus na een half uur in de Albert Hein gelopen te
hebben gingen we weer terug naar het zwembad. (Oh, wat is 't
oosten toch saai.)
13.10: De tweede wedstrijd en ondertussen hebben we nog even
schaatsen gekeken, maar dat hoort niet bij waterpolo, dus geen
gelul, dames. Deze keer was Amsterdam-'t Gooi de gelukkige die
tegen ons moest spelen. Iedereen wenste hen succes, dus blijkbaar
zijn wij best wel een beetje goed. Het ging natuurlijk weer fan-
tastisch, slijm slijm (op een paar foutjes na, he Dana) en we wonnen
met 18-2 en nu maar wachten op de laatste wedstrijd tegen Gouwe-
Rijnstreek pfffff......!
15.15: Vier meisjes kwamen onder genot van onze trainster rennend
naar het zwembad, want de wedstrijd was vervroegd. Het zou een
leuke wedstrijd worden, want we waren beide nog ongeslagen. Heel
spannend dus zou je denken, maar er was geen klap aan, want na
twee partjes was de winst alweer binnen. Dana werd iets te agressief
en kreeg twee p'-tjes, oh Dana toch en Yvette durfde niet te spelen,
mietje. De eindstand was 13-4, dus eerste van de poule.
Het enige wat daarvan belangrijk is, is dat we morgen pas om elf
uur hoeven te beginnen, dus dat wordt lekker uitslapen.
16.45: We zitten in de auto op weg naar ons oude, vertrouwde
clubhuis. We zijn nu helemaal in de stemming van winnen, dus
gaan we vanavond ook winnen met onze competitiewedstrijd tegen
Heerhugowaard. Yvette is van plan een nul te houden en Dana gaat
volop scoren en uiteindelijk is het allebei gelukt, want we hebben
gewonnen met 12-0.
TOT MORGEN
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Zondagmorgen 6.30: Alweer die stomme wekker.
7.30: Weer in de auto op weg naar Hardenberg (We weten trouwens
nog steeds niet waar het ligt, we kunnen er wel een prijsvraag van
maken: "Wie weet waar Hardenberg ligt?" Het enige wat we weten
is dat we naar Amersfoort reden en vanaf
daar,.....?????, SNURK!
8.45: Het wordt al licht en we komen in de buurt, (we zijn net
Zwolle voorbij, dus we hebben een flauw vermoeden waar we
ongeveer heengaan.)
11.00: Na een stoere preek van de trainster beginnen we vol moed
aan de finaleronde. Het werd een stukje moeilijker dan gisteren,
maar we wonnen de eerste partij met 12-5. En nu mogen we weer
oeverlooslang achten op de volgende wedstrijd.
13.10: De tweede wedstrijd was weer tegen Gouwe-Rijnstreek. Het
begon goed. Na twee partjes stonden we 7-0 voor, maar daarna
gingen we iets slechter spelen. Al met al hebben we toch gewonnen,
met 10-4. Dana heeft nog steeds niet gescoord, maar dat gaat ze
straks in de finale doen. (hahahahahaha) (Dit was Dana even tus-
sendoor)
16.00: De FINALE tegen Overijssel. We waren allebei ongeslagen
en dat zou nog steeds zo zijn na de wedstrijd, want we speelden
gelijk met 5-5. We hadden teveel kansen gemist, maar hadden wel
de overhand in de wedstrijd. Nu dachten wij dat er een verlenging
gespeeld zou worden, maar het doelsaldo van vandaag zou de
winnaar bekend maken. Dat is net zoiets als een wedstrijd beslissen
met strafschoppen en dat slaat al nergens op.) Wij hadden wel veel
meer doelpunten voor, maar ook een doelpunt teveel tegen, dus
werden we tweede. Nu zou een ploeg geen echte ploeg zijn als we
niet iets te klagen hadden, zodat we konden bewijzen dat we niet
konden winnen, maar wij hebben echt pech gehad, want een
speelster werd eruit gestuurd, terwijl ze pas twee
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p'-tjes had en geen drie en als je van tevoren weet dat het zo beslist
moet worden, speel je natuurlijk alle wedstrijden op
scherp, maar wij hebben ervoor gezorgd dat iedereen mocht spelen
en dat is belangrijker dan dat je met 30-0 wint, toch?
Toch was het voor ons een prachtig toernooi en we kijken er met
plezier op terug. We hebben net zo goed gespeeld als de andere
ploeg en dus zijn we net zo goed winnaar als hun. Als je het gehele
toernooi bekijkt, hebben we het sterkste gespeeld, dus we hebben
gewoon goed gespeeld.
Wim en Kitty, BEDANKT voor het rijden en voor de support.

DOEI, DANA EN YVETTE

Van de polocommissie

Poloboekje
De tweede helft van het seizoen
is alweer in volle gang als je dit
onder ogen krijgt. Op 11 januari
werden de eerste wedstrijden
gespeeld. De polocommissie is
er gelukkig in geslaagd het
achtste poloboekje voor die tijd
volledig af te hebben (bedankt,
 Eric!!). Als het goed is heeft
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iedereen dus nu ook een boekje. Heb je er geen een bel dan even
naar mij, dan krijg je alsnog deze ‘Bijbel’  opgestuurd (wie kan er
namelijk zonder…).

Maar ja, denk je onfeilbaar te zijn en eindelijk een perfect stukje
werk te hebben afgeleverd, zijn er natuurlijk gelijk weer fijne
clubgenoten die je plezier vergallen door een fatale blunder in het
boekje op te merken (bedankt, Andre). 

Dus nu even opletten: het baddienstrooster van 8 februari
is precies gelijk aan die van 25 januari!! Hieronder
volgt het juiste rooster voor 8 februari:

Baddienst: Thijs Weustink

Thuis Aanw Aanvang Wed.nr. Tafeltje

Heren 2 Rapido 4 17.30 18.00 2815 Thijs, Anita, Carry
Heren 6 Nereus 10 18.15   18.45 2362 Raymond, Chris
Dames 2 Noordk 1 19.00   19.30 2266 Bart, Paul van H.,

Niels
Heren 4 Aquarius 3 19.45   20.15 2423 Bart, Paul van H.,

Niels
Heren 5 Zwepho 1 20.30   21.00 2310 Thijs, Bert

Dus nog even voor alle duidelijkheid: bij de overzicht
van de teams + wedstrijden staan de wedstrijden WEL
goed, maar achterin bij het badrooster dus NIET!!!
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Je begrijpt natuurlijk wel dat die fouten er expres inzaten om je
scherp te houden…

Wedstrijdwijzigingen
Natuurlijk zijn er ook weer enige wedstrijdwijzigingen
binnengekomen nadat het poloboekje af was. De eerste wijzigingen
zullen pas in maart zijn. De aanvoerders van de desbetreffende
teams zijn in ieder geval al ingelicht.

Oefenwedstrijd Heren 1
Op dinsdag 11 februari is er weer een oefenwedstrijd voor Heren 1
tegen VZV in IJmuiden. Verzamelen bij ons clubhuis om 20.30. de
wedstrijd begint om 21.15.

Standen tot en met 2 december 1996
Heren 2 12  8 -   2 57 - 87e

Heren 3 2 8 - 14 88 - 31e

Heren 4 1 8 - 16 91 - 18e

Heren 5 2 7 - 11 67 - 35e

Heren 6 7 7 -   6 43 - 47e

Adspir. 12 7 -   0 14 - 155e

Dames 1 5 7 -   8 44 - 32e

Dames 2 8 7 -   4 25 - 38e

Dames 3 4 6 -   8 39 - 26e

Nieuw boekje van Hans Nieuwenburg
Hans Nieuwenburg, speler van het Nederlands waterpoloteam heeft
sinds kort een nieuw boekje geschreven, ‘Atlanta anders bekeken’,
waarin hij in een aantal korte, humoristische verhaaltjes
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terugblikt op de Olympische Spelen van Atlanta, waarbij hij
deelnemer was.  Een aanrader!! (Iedereen die een van zijn eerdere
boekjes heeft gelezen kan dit beamen). 

De kosten van dit boekje zijn ƒ 15,- of ƒ 20,- (afhankelijk van het
aantal bestellingen). Interesse: even bellen (023 - 536 00 71) of in
een persoonlijk gesprek tegen mij zeggen (discretie gewaarborgd).
Uiterste dead-line: 1 april (geen geintje).

Ook eerdere boekjes van Hans Nieuwenburg zijn nog steeds
verkrijgbaar, te weten:

Barcelona anders bekeken’
‘Lake Zeist’
‘Jofele Jottum’

De prijzen voor deze boekjes zijn gelijk aan die van ‘Atlanta anders
bekeken’.

Kerstdiner op 22 december
Op zondag 22 december werd er een Kerst-diner voor alle poloërs
(M/V) tot en met 16 jaar georganiseerd. Maar liefst 20 poloërtjes
hadden zich aangemeld en omdat  ze natuurlijk altijd heel erg lief
zijn, hadden we slechts 8 (!) begeleiders daar tegenover gezet…

Het menu was als volgt :
* voorgerecht: Chinese Ossestaartsoep
(gelukkig was het vrij donker in het clubhuis, zodat de kleur van de
soep zeer sterk leek op die van tomatensoep, zodat vrijwel iedereen
de soep helemaal op at).
* tussengerecht:Rundvleessalade
* hoofdgerecht:Rollade met worteltjes, doperwten, friet en
aardappelkroketjes
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* nagerecht:Vanille/aardbeien-ijs met slagroom
* cocktail: DWT-cocktail van sinasappelsap met cassis.

Propvol zetten we ze na 3 uur eten buiten de deur en lief dat ze zijn
geweest…..

Mini-polo
Natuurlijk kun je nog steeds meedoen aan mini-polo. Tegenwoordig
zijn er al vaste trainingstijden en worden er regelmatig toernooitjes
georganiseerd. Dus ben je tussen de 6 en 11 jaar, meld je dan aan bij
Eric Thoolen 023 - 532 32 92!!

Trainingsuur op maandagavond voor Heren 4, 5 en 6
Voor de spelers van Heren 4, 5 en 6 is er nog steeds de mogelijkheid
om op maandagavond van 20.00 tot 21.00 mee te trainen met de
Haarlemse WaterVrienden in De Planeet. Niet denken van: ik ga
mooi niet in mijn eentje, maar gewoon even met het team afspreken
er met z’n allen heen te gaan!!

Uitslagen
Datum: 11 januari
Heren 6 - WZ&PC 2: 2 - 20
Doelpunten: Stefan

Aspiranten - Wst-Friesland: 3 - 24
Doelpunten: Tim, Marcel en Patricia

Dames 2 - Aquarius: 3 - 4
Doelpunten: Annemiek 2; Jolande 1



De Waterdroppels20

Dames 3 - Hhwaard 1: 12 - 0
Doelpunten: Antonnette 3; Dana, Ingrid, Mariska en Marianne 2; 
Susan 1

Volgend seizoen
Over een paar maanden begint er alweer een nieuw seizoen met
nieuwe kansen en hopelijk ook (weer) nieuwe prijzen…. De
polocommissie is alweer druk bezig met dit nieuwe seizoen, maar
graag zouden we van jou willen horen wat jij dan verandert wilt
zien!! Wil je liever in een ander team spelen (heb je interesse om
hoger te gaan spelen of wil je juist liever een stapje terug doen), heb
je goede ideeën voor het volgend seizoen, of zou je eigenlijk wel
iets voor je cluppie willen doen (graag zelfs, de aanwas van
aspiranten is echt gigantisch te noemen!!), meldt dit dan bij een van
de leden van de polocommissie. DOEN!!

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk
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Ontwerpwedstrijd

Zoals je misschien al gemerkt hebt is de cover van de
Waterdroppels deze maand anders dan gewoonlijk. Dat
komt omdat de covers, die ergens anders gedrukt werden,
op zijn.
En omdat dit clubblad een blad is voor iedereen en door
iedereen mag die iedereen ook helpen bij het ontwerpen
van een nieuwe cover.

Die nieuwe cover moet dan wel aan enige eisen voldoen,
zoals:
- de naam van het clubblad, ‘De Waterdroppels’ moet

vermeld worden
- er mogen maximaal twee kleuren gebruikt worden,

namelijk zwart en blauw (die kleuren kunnen wij drukken)
- het DWT logo moet er in verwerkt worden (zie volgende

pagina)
- het clubblad is op A5 formaat (21x14,8cm), hou daar bij

het ontwerp rekening mee
- jouw ontwerp moet voor 15 maart bij de redactie binnen

zijn.
Voor de rest mag je je uitleven met tekenen, knippen,
plakken, vingerverven, super grafische multimedia computer
met MMX processor, enz.

De winnende ontwerper/ster ontvangt eeuwige
roem en een bioscoopbon.
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Je kan je ontwerp inleveren, op een vel papier of een floppy,
bij de redactie (t.a.v. M.Woolthuis, Glasblazersstr.19,
2011AP Haarlem). Je kan jouw ontwerp natuurlijk ook in de
ideeën bus, in het clubhuis, stoppen.

Veel succes,
de redactie van ‘ De Waterdroppels’.
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Masternieuws.

Winterlangebaan te Apeldoorn.

In de allereerste plaats wil ik alle DWT-leden een heel gezond en
sportief 1997 toewensen. Wanneer u dit leest zitten wij al weer in
het nieuwe jaar.

De wedstrijd, waarover ik dit verslagje heb geschreven, vond plaats
op zaterdag 21 december jongst lede in het Sportfondsenbad te
Apeldoorn.
De deelnemers kwamen behalve uit Nederland ook uit Duitsland en
Luxemburg.
Het nummer dat ik gezwommen heb was: 1500m vrije slag (60
banen). Mijn tijd was 29 minuten en 6 seconden. Er deden 36
deelnemers mee aan dit nummer, waaronder 13 dames.
Een mooie oorkonde met de eindtijd kreeg ik als beloning. Een
vriendin ging mee als supporter en ook twee kennissen uit Eefde
kwamen kijken. Dit vond ik erg gezellig.
Ik ben nu al druk aan het trainen voor de volgende wedstrijd.

Met sportieve groeten,
Corine Kalbfleisch.
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Terug van weggeweest.

Wij hebben in de vakantie heel wat meegemaakt,
het wordt een verhaal dat jullie vast wel raakt.

Het was in sesamstraat heel glad.
Maar we hebben toch weer leuke kadootjes gehad.

En die kadootjes moesten we toch eerst kopen.
Moesten we toch door die gladde straat lopen.

Bert was toen zelfs nog gevallen.
En hij had alle kerstballen.

Die waren dus allemaal kapot.
O, o, o, wat vonden we dat rot.

Sien werd toen heel kwaad.
Wij wisten ons geen raad.

Want Sien wilde graag ballen in de boom.
Dus gingen we naar Rudolph, onze oom.

Die gaf ons een geweldig idee.
En daar konden we wel wat mee.

Volgens hem moesten we koekjes in de boom doen.
Van hem kregen we wat poen.

Daarmee gingen we de koekjes kopen.
Moesten we toch weer door die rotstraat lopen.

En dachten we dat we alles hadden gehad.
Bijt koekiemonster ons in ons gat.

Want hij wilde zeker graag de koekjes.
Maar . . , waarom zat hij dan aan onze broekjes?
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Hee, maar warempel.
Koekiemonster stond nog op z’n drempel.
Dan moet het broekiemonster zijn geweest.

Nou, en dat is toch een eng beest.
Die vreet zo je hele broek van je gat.
Dan hebben wij dus mazzel gehad.
In onze broek zat alleen een gaatje.

En daarover plakken we wel een plaatje.

De koekjes waren gelukkig nog heel.
En gelukkig waren het er heel erg veel.

Dus konden we er een paar proeven.
We waren weer net echte boeven.

Die koekjes hadden ons wel goed gesmaakt.
De hele zak was leeggeraakt.

Maar, nu hangt er nog steeds niets in de boom.
Nou ja, dan doen we het maar met slagroom.

Dus we spoten wat hier en daar.
En voilà de boom was klaar.

Opeens stond Sien voor onze neus.
En ze was heel kwaad heus.
Ze begon heel hard te gillen.

En ze kon ons wel villen.
Want in haar boom moesten ballen.

En wij waren de boom aan het verknallen.
We moesten heel hard huilen.

Want die boom konden we niet ruilen.
O, o, o, wat een ellende.

De hel kamer was een bende.
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De slagroom zat overal op de grond.
En zelfs op het plafond.

Sien zei „dit moeten jullie Sauber machen”.
Dus wij eins zwei drei met de bezem raggen.

Na ongeveer 38 minuten was de kamer schoon.
En toen ineens ging de telefoon.

Sien nam op en zei „Hallo”.
En even later „Koekjes? Hoezo.”.

Ze ging helemaal uit haar dak.
Met als gevolg dat haar stoel brak.

Daar lag zij dan met haar vreselijke dikke kont.
Midden op de schone grond.

Eigenlijk vond ze het wel een grappigs iets.
En ze zei „Ik pak wel eventjes m’n fiets”.

Ik ga die ballen wel halen.
Maar jullie moeten ze als straf betalen.

Dat vonden wij wel oke'.
En we waren erg tevree.

De boom zag er erg mooi uit.
Ook nog dankzij de slagroomspuit.

Dit was ons spannend kerstverhaal.
Gelukkig nieuwjaar allemaal.

Groetjes, Bert en Ernie.
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DWT 5 in „den Krieck”.

De weg.
Voor één van de laatste wedstrijden in 1996 moeten we naar
Breezand: een dorpje in de Noordkop, 10km voor Den Helder in de
Anna Panlownapolder.
Vanuit Haarlem is het een lange reis. We gaan via Alkmaar en vanaf
daar langs het Noord-Hollands kanaal. Eerst rijden we aan de
linkerkant maar , ter hoogte van Groote Keeten gaan we een
vlotbrug over en rijden verder aan de rechterkant.
Wat ze hier aan het doen zijn is voor ons een raadsel. We gaan
heuvel op, heuvel af en dat in dit kale vlakke land. Het is pikdonker
dus het raadsel blijft.
In de buurt van Breezand moeten we eerst rechtsaf de Gelderse
buurt door en vervolgens linksaf om het dorpscentrum in te rijden,
waar we zwembad „den Krieck” snel vinden.

De toestand.
De kuip is smal en heeft
een ondiepe kant, waar een
hoog doel hangt. Er wordt
op dat moment een
wedstrijd gespeeld door ons
zesde, waarin een van de
onzen als invaller meedoet.
Dit vinden we maar zo-zo.
Waarom? We kennen onze
tegenstander niet. Spelen ze net zo sterk als wij, dan zijn ze in het
voordeel door dit bad met z’n ondiepe kant.
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We zijn nu wel met negen man, maar we hebben nog een speler
waarvan de conditie waarschijnlijk wat te wensen overlaat: Ton de
Graaf.
Tijdens de rit heeft hij het regelmatig over hoofdpijn. Bij het nemen
van de „heuvels” langs het N.H. kanaal gaat hij langer omhoog en
daalt ook langer.
Hoe komt dat? ton is de avond tevoren naar een feest geweest met
gratis eten en drinken. Vanmorgen vroeg dook hij z’n bed in om er
‘s middags om drie uur weer uit te kruipen met hoofdpijn en dus een
kater. Gelukkig hebben we een aanvoerder, Roel van Hal, die de tos
wint en de diepe kant kiest om te beginnen.

De wedstrijd.
Vanaf het beginsignaal zetten we Oude Veer, zo heet die club,
onderdruk. Ton is de eerste die doelpunt, daarna Leon. Bij nog een
aanval kaatst de bal terug , komt voor Ruud terecht die snel
reageert: 0-3. De tegenstander gaat nu beter dekken, waardoor de
stand na één part 1-3 wordt.
In het tweede part gaat het moeizamer. Eerst wordt het 2-3, maar
door ton 2-4. Vervolgens gaat bij een aanval onze doelverdediger,
Bart Visser in de fout. Hij springt te enthousiast naar voren en
neemt terloops het halve doel mee; z’n handen bleven in heet net
vastzitten (het net zat slordig, losjes en niet goed vast). Strafworp:
3-4. Tussenstand na twee partjes 4-4.in het derde part verdedigen
we de ondiepe kant. Meteen gaat Oude Veer er vol tegen aan, echter
Bart staat daar en met geweldige sprongkracht worden de ballen uit
de hoeken van het doel gehouden.
Aan de andere kant van het veld ligt Ton. Met verbazing bekijken
we z’n capriolen met de bal. Denken we „dat lukt nooit”, hup weer
een doelpunt en dat vijf maal. Leon maakt de laatste. Tussenstand 4-
10. Eigenlijk had deze stand niet gemogen, volgens Oude Veer dan.
Enkelen van hen raken een beetje uit hun hu
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meur; heel begrijpelijk. Ton trekt zich daar niets van aan en gaat in
het vierde part gewoon verder.
Tussen deze doelpuntenregen door gaat George uit vrije wil de kant
op. Oorzaak? Op een zeker moment zwemmen vier spelers,
waaronder ook George , van verschillende kanten keihard naar de
bal. Op het ontmoetingspunt ontstaat een soort fontein, de bal vliegt
weg en George de kant op. Hij heeft iets aan zijn oog. Verschillende
spelers bekijken het geval. Nee, niets te zien. Waarschijnlijk een
spat water dat met kracht in z’, oog terecht kwam.
Evenlater heb ik zelf ook wat . . . . . .  met de scheidsrechter. Bij het
nemen van een vrije worp door Oude Veer pak ik de bal uit de lucht.
Fluitje, ik draai me om. Deruit. Hè? Ja, er uit. Oke', snel naar de
kant. Ik pak de kant en trek-druk me op. Mijn medespelers roepen
meteen: „niet doen, naar het terugkomvak”. Snel omlaag. Fluitje, ik
draai me weer om. De scheidsrechter maakt de beweging: „draai het
wieltje nog eens om” en dat betekent: er uit en niet meer meedoen.
Dat is even slikken. Gelukkig is het in het laatste part, anders baal je
toch wel van zo’n irritante beslissing.
Ton gaat nog even door, zoals hij dat vanavond gewend is en Leon
maakt het laatste doelpunt. Eindstand 4-17.
Doelpunten: Ton 13, Leon 3, Ruud 1.

De nababbel.
De scheidsrechter wordt door ons na de wedstrijd altijd even
„aangeschoten” over onbegrepen spelsituaties. Zoals na deze
wedstrijd: waarom het eruit sturen? Het antwoord van de scheids-
rechter kwam er op neer, dat hij het niet meer wist, omdat het al een
tijd geleden gebeurd was. Daarna in het kluhuis van de Oude Veer
nog even wat sap of iets dergelijks drinken. Uiteraard willen we van
Ton weten wat de oorzaak is van het vele doelpunten maken in deze
wedstrijd.
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Ton: ja, jongens, zeker weet ik het natuurlijk niet, maar ik denk dat
ik last van een BLACK-OUT had.....

Wij: denk je daar in de toekomst vaker last van te zullen krijgen?
Ton hult zich nu met een mysterieuze slimlach in een stilzwijgen en
wij wachten af.

G. Luttikhuizen.

Bericht van heren 1.

Als u dit stukje leest dan hebben wij net de eerste wedstrijd na de
winterstop gespeeld. Of wij die wedstrijd dan ook hebben gewonnen
is, als ik dit schrijf nog maar de vraag want de meeste spelers
hebben van de, dit jaar nogal lang uitgevallen winterstop, gebruik
gemaakt om hun vakantie achterstand weg te werken.
In ieder geval hebben de achterblijvers tot vervelens aan toe
oefenwedstrijden gespeeld dus daar kan het niet aan liggen. Zelfs
Thijs heeft al bijna leren vangen. Tevens hebben we al bijna een
nieuw systeem ingestudeerd chaos 3 genaamd waarbij we in de
aanval 3 en 5 en in de verdediging een combinatie van 3, 4 en 7
spelen. Dacht ik.
Ik hoop dat er volgende maand weer wat leuks valt te schrijven want
deze keer is het niks.

Heren 1
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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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1 Carla Korzelius 5384
2 Martin Hendriks 5323
3 Miram Samson 5322
4 Peter Samson 5177
5 Henny Hooischuur 5104
6 Marius Bakker 4762
7 Leida Scholten 4661
8 Mevr. Samson 4607
9 Bas Blom 4407
10 Nel Nijemanting 4405
11 Jonette Blom 4381
12 Hans Korzelius 4321
13 Ineke Rohling 4182
14 Wim Roozen 4115
15 Jan Nijemanting 4002
16 Nico Hooischuur 3995

1 Kees Bergman 5890
2 Nico Hooischuur 4905
3 Martin Hendriks 4763
4 Jonette Blom 4637
5 Karin Nijemanting 4615
6 Nel Nijemanting 4610
7 Joop van Osch 4594
8 Bas Blom 4563
9 Ibo Gu(len 4408
10 Carla Korzelius 4337
11 Ko Zwaneveld 4209
12 Irene van Osch 4161
13 Henny Hooischuur 3999
14 Marius Bakker 3945
15 Hans Korzelius 3953
16 Corrie Bergman 3898
17 Ineke Rohling 3814

Klaverjassen.

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

Stand vijfde avond:  Stand zesde avond:
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1 Jonette Blom 28205
2 Bas Blom 27458
3 Ineke Rohling 26881
4 Nico Hooischuur 26283
5 Marius Bakker 26223
6 Henny Hooischuur 26007
7 Carla Korzelius 24762na 5x
8 Martin Hendriks 24285
9 Kees Bergman 23885
10 Nel Nijemanting 22868
11 Hans Korzelius 21797

12 Mevr. Samson 21527
13 Jan Nijemanting 20751
14 Corrie Bergman 20727
15 Miram Samson 20044
16 Joop van Osch 19492na 4x
17 Ko Zwaneveld 16850
18 Irene van Osch 16808
19 Peter Samson 14601na 3x
20 Leida Scholten 13549
21 Wim Roozen 13238

Totaalstand:
J

an Nijemanting.

Afzwem data.

Op de volgende data, in 1997, wordt er weer afgezwommen.

Uitzoek op 14 en 15 februari.
Afzwemmen op 7 en 8 maart.
Uitzoeken op 30 en 31 mei.
Afzwemmen op 20 en 21 juni.
Uitzoeken op 24 en 25 oktober.
Afzwemmen op 14 en 15 november.

Het briefje moet minimaal één week voor het afzwemmen worden
ingeleverd, anders mag uw kind niet afzwemmen.

Carola.
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Magisch vierkant.

1 2 3 4

1 1 spel

2 2 rivier in Duitsland

3 3 verdriet

4 4 gezag

Oplossing januari puzzel
1 water; 2 aarde; 3 troep; 4 edele; 5 repen.

Oplossing december puzzel
nog even ter herinnering.
De rebus bestond uit het getal 50; daarachter was een hoofdletter P
geplaatst en daarbovenop de letter t, die er vanaf moest.
De Romeinen telden met letters. Voor ons getal vijftig gaven zij de
letter L. Dat moet hier ook. De t gaat van P: uitspreken pee. Achter
elkaar gezet wordt dat L van der Peet.
De voornaam van dit DWT lid is Leon. Hij is een bekend
waterpolospeler, echter voor de andere DWT afdelingen misschien
wat minder bekend. Zijn naam staat af en toe in ‘De
Waterdroppels’, zoals vorig jaar in mei. Hij ontving toen tijdens de
afsluitavond, georganiseerd door de polocommisie, een oorkonde.
Deze werd uitgereikt omdat hij in het seizoen ‘95-’96 de meeste
doelpunten had gemaakt. Vandaar deze rebus.

G. 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. 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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