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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Nederlanders vinden van zichzelf dat we bekend
staan als een nuchter volkje. Vooral die
droogstoppels boven de grote rivieren laten zich
niet snel verleiden tot euforisch gedrag. We achten geboekte
successen als een logisch gevolg van hard werken, relativeren de
resultaten en gaan vervolgens over tot de dagelijkse orde, want doe
maar gewoon dat is al gek genoeg. Die nuchterheid is in de meeste
gevallen slechts schijn. We zijn trots op de successen die
internationaal aanzien geven en heimelijk verplaatsen we ons in die
successen en. een mengeling van trots, bewondering en jaloezie
overvalt ons. Trots, omdat WE het toch maar geflikt hebben.
Bewondering, omdat het succes aanzien geeft. Jaloezie, omdat we
ons zelf een dergelijk succes willen toeëigenen. We zijn dan ook
geneigd om te pronken met andermans veren,

Neem nu die dekselse Marcel Wouda. Tot twee keer toe een
verbetering van het wereldrecord op de 400meter wisselslag. Zwem
minnend Nederland wrijft zich de ogen uit en de KNZB weet niet
hoe ze het heeft. Hier zaten we jaren op te wachten. Bedankt Marcel
Moet je opletten, de bobo's lopen binnenkort naast hun schoenen,
Erica Terpstra zal zich daarbij aansluiten, Marcel Wouda wordt
doodgeknuffeld en de zwemverenigingen worden verzocht een nog
grotere bijdrage in de vorm van nog hogere contributieafdrachten
naar de KNZB te leveren, want dergelijke resultaten zullen toch
ergens van bekostigd moeten



De Waterdroppels 3

worden. Een dergelijke wisseltruc op de wisselslag daar kan ik geen
boterham met hagel slag van eten omdat ik al m'n wisselgeld moet
inzetten om het hoofd boven water te houden. Blijf daar maar eens
nuchter onder.

En maar proberen om de georganiseerde sport met kunst en vlieg-
werk op de been te houden. De gemeente Haarlem heeft zelfs de
Keizerin van Galgary van stal gehaald om de lieve jeugd over te
halen zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Yvonne probeert
met haar allerliefste glimlach de scholen over te halen ook een duit
in het zakje te doen. Een loffelijk streven en een initiatief die ik alle
mogelijke succes toe wens, maar.,. wie is nu Yvonne van Gennep,
vraagt 'n dochter ??? Maak je borst maar nat Marcel Wouda, want
als Yvonne van Gennep de jongste generatie niets zegt wat moet dat
dan over een aantal jaren met jouw status als bekende Nederlander?
Ach, een mogelijk voordeel kan zijn dat de KNZB een toekomstige
verhoging van de contributie afdracht jaren voor zich uit zal
schuiven.

Nuchter bekeken zijn we als Ollanders niet nuchter, maar gewoon
zuinig, vrekkerig calculerend. Met minimale kosten maximale
resultaten boeken, dat is wat we willen. In alle geledingen van de
samenleving waart het bezuiniginsspook rond. Het varieert van
bezuinigen op de overheidskosten tot bezuiniging in de
trainingsfrekwentie, om maar wat te noemen. Het één kan gevolgen
hebben voor het ledenbestand van een sportclub, het andere door de
mogelijke negatieve wedstrijdresultaten voor het imago van
diezelfde sportclub. Het resultaat is gelijk, namenlijk de teloorgang
van een cluppie.

En dat laten we nu net niet gebeuren, Ons cluppie is ons alles. We
gooien er een schepje bovenop. Heren-l behaalt vanaf nu klinkende
resultaten, de wedstrijdzwemploeg weet via een magistrale 
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eindsprint te promoveren, het kunstzwemmen weet in een
spannende race naar de top die verdraaide Zandvoorters voor te
blijven en.,. op de achtergrond klinkt de waarheid van Marco
Borsato en dromen zijn bedrog. Ach, per slot van rekening staan we
bekend als een nuchter volkje. Tot ziens allemaal op woensdag
2-april op de algemene ledenvergadering in ons eigen knusse
clubhuis om 20.00 uur des avonds.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot

Uitnodiging.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 66e algemene
ledenvergadering op woensdag 2 april 1997 in ons clubhuis aan het
Boerhaavebad te Schalkwijk. Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf
19.45 uur.
Namens het bestuur van DWT
René van Weel, secretaris,

AGENDA
1. Opening door de voorzitter de heer Niehot
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Bespreking jaarverslagen
a. secretaris
b, technisch overleg
c. polowerkgroep
d, zwemwerkgroep
e. JREZ werkgroep
f. kunstzwem werkgroep
g. clubhuiswerkgroep
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5. Financieel verslag en verslag van de kascommissie
6. Benoeming kascommissie
7. Uitreiking Sendenbeker
PAUZE
8. Uitreiking Sportprestatiebeker
9. Tarieven sportsector / JREZ
10.Begroting 1997
11. Contributieverplichting
12.Afscheid werkgroepleden
13.Rondvraag
14.Sluiting

DE LEDENSTAND
leden per 1-1-96 454
nieuwe leden, 96 +154
opzeggingen, 96 -173
leden per 1-1-97 435

JAARVERSLAG SECRETARIS
Het bestuur is 9-maal voor een bestuursvergadering bijeengekomen.
Het bestuur was vertegenwoordigd in de vergaderingen van de BHZ
en het Technisch Overleg. Het dagelijks bestuur onderhield het
contact met het management van het Boerhaavebad en voor wat
betreft de stichting met de heer W. Stricker. Afgesproken is dit
structureel 2-maal per jaar te doen,

SAMENSTELLING BESTUUR
De huidige samenstelling van het bestuur blijft voor minimaal nog
l-jaar gehandhaafd en ziet er dus als volgt uit:
jaar van aftreden
Guus Niehot Voorzitter 1999
Paula Lommerse Penningmeester 1999
René van Weel Secretaris 1948
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Kitty Ungureanu Voorzitter T.O. 1999
Greet Vink vice Voorzitter 1998
Ebelien Brander Representatie (PR) 1998
Stefan Woolthuis Bestuurslid 1998

Ondanks het terugtreden van Maaike Woolthuis Stam mocht het
bestuur zich vanaf april 96 voltallig noemen. De vacature van
penningmeester werd ingevuld door Paula Lommerse en ook Kitty
Ungureanu kwam de bestuursgelederen versterken. Op de valreep
heeft het oude bestuur vanwege diens enorme verdiensten Henk
Scholten benoemd tot erelid van DWT.

1996 was voor het bestuur het jaar van consolideren en is er gestart
met het uitwerken van eerder voorgenomen beleid.
Kitty Ungureanu werd benoemd tot voorzitter van het T.O.
Ebelien Brander presenteerde het protocol 'wervingsactiviteiten '
Een aandachtspunt blijft de communicatie tussen werkgroepen
onderling, Het T.O. is daar de geëigende constructie voor, De
werkgroepen zijn op hun eigen terrein zeer actief bezig. De sturing
zit hemmet name in (de wil tot) onderlinge samenwerking. Dit blijft
voor het bestuur een bron van aandacht.

In het overleg met de SSH (Boerhaavebad) is in een verkennende
fase gebrainstormd over een mogelijke samenwerking aangaande
(nieuwe) zwemactiviteiten in de toekomst, waarbij met name de
55-plussers als doelgroep wordt gezien, Ook blijven wij in dit
overleg terugkomen op uitbreiding van trainingswater en het
herverdelen van trainingswater op voor ons gewenste tijdstippen.
Vooralsnog is dit niet mogelijk gebleken.

Aansprakelijkheid. De KNZB-WA-verzekering wordt door het
bestuur voldoende geacht. Er wordt dus afgezien van een
aanvullende WA-verzekering. Dit geldt ook de (voorgenomen)
rechtsbij
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standverzekering, Als de premies voor deze verzekeringen
hoofdelijk zouden worden doorberekend, betekent dit een
behoorlijke verhoging van de contributie.

Grote Club Actie. (GCA). De GCA heeft een netto resultaat van f
1.000.-- opgeleverd. Voorwaar geen slecht resultaat. De organisatie
zou echter beter moeten en beter kunnen. Er is dus een protocol
GCA in voorbereiding.

Exploitatie. De verwachting is dat de exploitatie jaarlijks een
structureel te kort zal opleveren. De penningmeester wil dan ook
een duidelijke controle houden op het huishoudboekje van DWT.
De werkgroepen krijgen ingaande 97 een door de penningmeester
vastgestelde begroting en moeten elk kwartaal een financieel
overzicht overleggen, Tevens zal het innen van de boetes door de
penningmeester geregeld worden. Desondanks blijft de exploitatie
onder druk staan. Het bestuur zal de ledenvergadering in 97 een
voorstel tot aanpassing der tarieven voorleggen.

Verenigingsstatuten. In verband met de door de KNZB verplicht
gestelde aanpassing van de verenigingsstatuten zal een
buitengewone ledenvergadering (januari 97) betreffende dit
onderwerp uitgeschreven worden.

En verder is er een EHBO-cursus voor het kader in voorbereiding,
heeft het bestuur de stichting geadviseerd om tot een
vastetariefstelling te komen voor het verhuren van het clubhuis
(voor niet commerciële doeleinden ) aan derden, gaat bekeken
worden of het clubblad d.m.v. advertentie inkomsten kostendekkend
te maken is en wil het bestuur aan de hand van de KNZB-richtlijnen
hieromtrent de mogelijkheid van sponsoring nader onder de loep
nemen.
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Met de moeizame doch mislukte pogingen om het Sterrenplan te
actualiseren in het achterhoofd, is het bestuur blij verrast met het
Mini Polo initiatief van "de polowerkgroep. Met dergelijke
initiatieven zien wij de toekomst van DWT dan vol met vertrouwen
tegemoet.

René van Weel
Secretaris

Algemene ledenvergadering
DWT 21 maart 1996
Aanwezig:
Johan van Veen
Rob Belles
Ineke Rohling
Yvonne van Weel
Anneke Veen
Sabine Roozen
Kitty Ungureanu
Paula Lommerse
Marcel Zwart
Ellen Vollenga
Francisca Knape
Bert Loerakker
Dhr. F. Roozenkrans
Dick Vink
Marius Bakker
Wolf Stricker
Arthur Stricker

Corrine Kalbfleisch
Leida Scholten
Cor Belles
Henk Scholten
Bianca ter Horst
Ulco KleinhoutTeun Weustink
Eddy Roosen
Michael Woolthuis
Andre Zandvliet
Bart Wever
Fokkelina Wiersma
Maaike Woolthuis
Ebelien Brander
Guus Niehot
Stefan Woolthuis
René van Weel
Martijn Heemskerk
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Afwezig met bericht:
Peter Rienstra
Eric Thoolen
Ko Zwaneveld
Ronald Stricker

Notulen vergadering
1. Opening
 De vergadering wordt om half negen door de voorzitter, Guus
Niehot, geopend.

2. Notulen vorige jaarvergadering
De voorzitter verontschuldigd zich voor het ontbreken van de
notulen van de jaarvergadering gehouden in 1995.

3. Ingekomen stukken/mededelingen
De voorzitter verzoekt iedereen naam en handtekening op een lijst,
die rond zal gaan, te plaatsen.

4.  Jaarverslagen
Arthur Stricker vraagt naar aanleiding van het verslag van de
secretaris, of de kast in de gang de bewuste vitrinekast is. Dat is niet
het geval. De vitrinekast is in de hal van het zwembad te
bezichtigen. Alle jaarverslagen worden ongewijzigd goedgekeurd.

5.  Financieel verslag en verslag kascommissie
In de brief van de kascommissie, bestaande uit Wim Roozen en
Marius Bakker, staat geschreven dat zij alles akkoord hebben
bevonden.
Allen hebben aan het begin van de vergadering het financieel
verslag uitgereikt gekregen.
De nummering van het financieel verslag klopt niet helemaal.
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Andre Zandvliet merkt op dat het een rare gang van zaken is dat
men het verslag niet meer thuisgestuurd krijgt. De ALF heeft een
controlerende functie en kan deze taak: op deze manier niet
voldoende uitvoeren. De voorzitter zegt toe het financieel verslag
over 1996 tenminste twee weken van te voren te zullen verzenden.
Ineke Rohling merkt op dat het zinvol lijkt dit alleen te doen aan de
mensen die op de vorige ledenvergadering zijn geweest. Aldus
wordt besloten.
Arthur Stricker meldt dat de vergadering aan de penningmeester
officieel decharge moet verlenen. Dit wordt gedaan.
Het financieel verslag wordt goedgekeurd.

Afscheid Henk Scholten
Henk wordt in dank voor zijn enorme inspanningen voor de
vereniging benoemd tot erelid. Het bestuur is
met name dankbaar voor het feit dat hij penningmeester is geble-ven
tot er eindelijk een vervanger voor hem werd gevonden. Dat dit veel
langer heeft geduurd dan iemand kon vermoeden, is iedereen
bekend. Henk voegt toe dat het nooit een opgave is geweest iets
voor DWT te doen en dat hij nog lang een steentje hoopt bij te
dragen.

6.  Benoeming Kascommissie
Arthur Stricker en Bert Loerakker worden benoemd. Martijn
Heemskerk biedt zich aan als reserve.

7.  Uitreiking Sendenbeker
De Sendenbeker gaat dit jaar naar de het kader, dar het sporten voor
ons allen mogelijk maakt; alle lesgevers van de sector elementair
zwemmen. Marcel Zwart, voorzitter JREZ en lesgever neemt hem in
ontvangst en belooft dat hij zal gaan rouleren.

Uitreiking Sportprestatiebeker
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In navolging op zijn kritische stukje in het clubblad, heeft André
Zandvliet de Sportprestatiebeker in het leven geroepen. Vroeger was
deze beker er al wel, maar met het tanen der prestatie is hij
verdwenen. Het blijft moeilijk te beoordelen wie de beste prestatie
levert. Een subjectief oordeel! Dit jaar heeft Andre alleen een
winnaar gekozen. Volgend jaar is het de bedoeling dat alle trainers
het gezamenlijk bepalen.
André noemt vier genomineerden:
Maurice Knape, Carlijn Zandvliet, Bianca ter Horst en Corrine
Kalbfleisch.
Maurice en Carlijn zijn echte  beloftes, die krijgen hem nog wel,
meent André. Corine heeft bij de masters al vele prijzen in de wacht
gesleept en zal dat naar alle waarschijnlijkheid blijven doen. Bianca
blijft over. Zij toont als waterpolospeelster een enorme progressie
en onderscheid zich doordat ze beschikt over zowel talent als 
inzicht. Bianca krijgt een hele mooie beker uitgereikt, die tenminste
10 jaar zal blijven glimmen.  De sportprestatiebeker kan niet meer
worden ontkend, aldus de voorzitter.

8. Benoeming bestuursleden
Aftredend is: Maaike Woolthuis. Zij is tweejaar bestuurslid geweest
en moet door een drukke baan stoppen. Formeel zit de
bestuursperiode van Guus Niehot erop. Hij wil echter nog wel een
periode van drie jaar  blijven. De vergadering gaat daarmee
akkoord.
 Paula Lommerse is bereid gevonden het penningmeesterschap op
haar te nemen.
Als algemeen bestuurslid treed Kitty Ungureanu aan.
Beiden nemen plaats achter de bestuurstafel. Het bestuur kan nu
voltallig worden genoemd.
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9. Begroting 1996
De begroting is dit maal door een 'professioneel’ penningmeester
gemaakt, namelijk Paula Lommerse.  André Z. Vraagt of de
begroting van 1996 geiijk is aan die van 1995. Dat is niet het geval.
Reden zijn dat de uitgaven lager zijn gebleken, de inkomsten hoger
en het aantal opgenomen baden is verminderd. Het is wel heel druk
bij het leszwemmen, maar de doorstroom is volgens André niet snel.
Hier moet wat  aan worden gedaan.

10. Afscheid bestuur en werkgroepleden
 De aftredende werkgroepleden zullen door de werkgroepen zelf in
het zonnetje worden gezet.

11. Rondvraag
Er wordt door Maaike een nieuwe DWT vlag gemaakt. Na de
vergadering zal een ontwerp worden  uitgezocht.

Martijn Heemskerk vraagt of er nog DWT-kleding wordt verkocht
en waarom er geen reclame voor wordt gemaakt. Er wordt zeker
DWT-kleding verkocht. Er zal in het clubblad meer de aandacht op
worden gevestigd. Bovendien moet de kledingkast op vrijdagavond
open kunnen.
Wanneer wordt de vitrine ingericht? Carola Wigman coördineert de
inrichting Corine Kalbfleisch biedt spullen aan van het master
zwemmen.

Martijn vraagt wat er aan PR gebeurt. We zijn bezig met een
voorlichtingsboekje over Leszwemmen. Voorgesteld wordt iets met
de Zwemvierdaagse te doen. Vaker in de krant komen. Posters. 
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Wie beheert de voorraad stickers? De polowerkgroep.

Her PR beleid moet worden afgestemd op de mogelijkheden, die we
als vereniging hebben.

Corine K. stelt voor een symbolisch bedrag naar HPC over te maken
als hart onder de riem. ledereen is akkoord.

12. Sluiting.
De vergadering wordt door de voorzitter om 22.30 uur gesloten.
Besluitenlijst:
Financieel verslag tenminste twee weken voor de ledenvergadering
sturen naar iedereen die bij de vorige leden vergadering aanwezig is
geweest.
Symbolisch bedrag naar HPC overmaken.
Aftredende werkgroepleden worden door werkgroep bedankt.
Sportprestatiebeker wordt door alle trainers gezamenlijk uitgereikt.

Financieel verslag.

Op woensdag 2 april wordt de jaarlijkse leden vergadering
gehouden. Op de vorige leden vergadering kwam het verzoek om
voor de ledenvergadering inzicht te krijgen in het finacie(le
jaarverslag. Voor de mensen die hier gebruik van willen maken, ligt
het jaarverslag vanaf 8 maart ter inzage achter de bar (clubhuis).
Wilt u het graag van te voren thuis doorlezen geef dan een belletje
aan de penningmeester en u krijgt het thuis gestuurd.

Paula Lommerse-Marchand (penningmeester)
tel. 023-538 1133
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Jaarverslag J-REZ.

We hebben dit jaar 11 keer vergadert met : Marcel, Pascalle, Siep,
Miranda en Carola. Helaas hebben we in Februari afscheid moeten
nemen van Bert Veldkamp, hij heeft het te druk met zijn werk. Bert
nog bedankt voor je inzet.

Diplomazwemmen.
Ook dit jaar hebben we drie keer afgezwommen, in maart, juni en
november. Er waren in totaal 175 deelnemers. Op één na zijn ze
allemaal geslaagd. De 174 diploma's die werden uitgedeeld zijn
verdeeld in 57 keer een A-diploma, 56 keer een B-diploma, 18 keer
een basisdiploma, 22 keer een zwemvaardigheid 1, 13 keer een
zwemvaardigheid 2 en 8 keer een zwemvaardigheid 3.

De baden.
In de Planeet is er  het hele jaar een wachtlijst voor het ondiepe bad.
Daardoor blijft het erg druk. In het Boerhaavebad is er ook een
wachtlijst. Deze is er niet het hele jaar door geweest. Dit jaar zijn
we ook begonnen met de A-B-C cursus. Deze cursus is zes
december van start gegaan. Walter Bakker geeft deze cursus, met
medewerking van Ko Zwaneveld en Carola Wigman. Deze cursus is
nodig omdat in 1998 de diploma eisen van het huidige A, B en
basisdiploma veranderen.

Evenementen.
Op 11 mei hadden we een kindermiddag met bomenbingo, film en
pannekoeken. De opkomst bestond uit negen kinderen. Dit was niet
zo hoog ondanks de aankondiging in de baden en het clubblad.
Op 29 november hadden we het sinterklaas feest. Dit was aardig
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druk. (alleen het rare was dat de helft van de ouders toch om 17.30
uur, in plaats van 18.00 uur, in het zwembad was) De informatie
was vier weken lang uitgedeeld in de baden. Het heeft in het
clubblad van november gestaan en het is de week van te voren
aangekondigd door twee pieten in de Planeet en twee in het
Boerhaavebad.

1996 zit er weer op. We willen iedereen bedanken die heeft
meegeholpen om er een  goed jaar van te maken.

Carola Wigman.

Jaarverslag Waterpolo.

Allereerst voor iedereen nog de allerbeste wensen voor het nieuwe
jaar. Binnen de polowerkgroep zijn geen mutaties opgetreden. Het
afgelopen seizoen is goed verlopen. De poloboekjes, met de
wedstrijdroosters, waren al duidelijk en dit is dit jaar alleen maar
verbeterd. Baddienstrooster, W-officiallijst en de veranderde
spelregels zijn er in opgenomen. 

Het eerste Herenteam heeft een nieuwe opzet gekregen voor het
nieuwe seizoen van ' 96 / ' 97. De resultaten zijn in de eerste helft
van het seizoen redelijk te noemen. In deze periode waren er veel
thuiswedstrijden, zodat er veel mensen baddienst hadden. We
bedanken hen, net zoals de W-officials achter het tafeltje. Wel
jammer dat dit vaak dezelfde waren. 
De problemen rond het Heren Jeugdteam zijn opgelost, het team is
ontbonden, nadat alle mogelijke moeite was gedaan het in stand te
houden. De overige Jeugd is onderverdeeld in andere teams, onder
andere in het spiksplinternieuwe Heren Zes team. 
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Er is nu wel sprake van een 'leeftijdskloof' tussen de Dames en
Herenteams en de Adspiranten omdat er geen Jeugdspelers meer
zijn.
Het is dan ook prachtig te zien dat er een groot aantal Adspiranten
bijgekomen is gedurende het afgelopen seizoen. Ze zijn allemaal
enthousiast en in de toekomst liggen er vast betere resultaten in het
verschiet.
Een minpunt is het grote aantal boetes die het bestuur heeft
ontvangen. Het totale bedrag aan boetes ligt rond de vijfhonderd
gulden. De Kringtrainingen hebben tot positieve resultaten geleid. 
Voor wat de competitie betreft: de resultaten van Dames 1 waren
goed en het tweede Damesteam is kampioen geworden. Dames 3 is
aangevuld met veel nieuwe speelsters. Dit heeft meteen zijn
vruchten afgeworpen, dit team behaalde een hoge eindstand. Er
hebben zelfs enkele dames uit dit team meegedaan aan de
Nederlandse Kringkampioenschappen in Hardenberg waar een
tweede plaats werd behaald !
De vroege zwemtrainingen in samenwerking met
wedstrijdzwemmen in maart en april waren bedoeld om aan de
conditie te werken. Enkele enthousiastelingen voelden zich
aangetrokken om tussen zes en zeven uur 's ochtends een duik te
nemen, maar hier bleef het ook bij. Het vroege tijdstip was duidelijk
debet aan de opkomst van de spelers.
In de zomermaanden kon er weer zoals vorige jaren in De Houtvaart
getraind worden van acht uur tot donker. In september startte de
polocommissie het Minipolo-project. Dit heeft als doel de stap van
diplomazwemmen naar waterpolo te verkleinen zodat we in de
toekomst verzekerd kunnen zijn van een constante 'aanvoer' van
Adspiranten. Minipolo wordt in drie leeftijdscategorieën in de
breedte van het zwembad gespeeld. Het Minipolotoernooi dat in
november ' 96 in De Planeet werd georganiseerd was een groot
succes en in de toekomst zullen er hopelijk nog veel
Minipolotoernooien volgen. 
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1996 bracht ook de nodige toernooien voor andere teams van DWT. 

Helaas was er wegens een fusie tussen Nereus en ZWV geen
Paastoernooi in Zaandam dit jaar. Dit tot groot verdriet van velen.
Met de paasdagen hebben sommige poloërs meegedaan aan de
wedstrijdzwemestafette, wat ook erg gezellig was.

DWT 's Internationale Pinkstertoernooi was net als vorige jaren een
groot succes. Er waren veel teams uitgenodigd zodat we een vol
wedstrijdprogramma konden maken. De goede organisatie en het als
vanouds gezellige en drukbezochte feest stonden garant voor een
geslaagd toernooi. In de finale streed Heren 2 tegen Heren 1 van
DWT om de hoofdprijs.
In het weekend van 17 en 18 augustus vonden Heren 1 en Dames 1
de weg naar het verre Ter Apel waar de plaatselijke vereniging
Zepta een groots toernooi had georganiseerd. Goed georganiseerd,
mooi weer en een grandioos feest. Twee weken later moesten
dezelfde teams spelen in het Belgische Hasselt. Het was een minder
leuk toernooi dan Ter Apel maar toch was het gezellig met de
mensen die er waren. Het is alleen jammer dat zoveel mensen zich
van tevoren hadden opgegeven om mee te gaan naar Ter Apel en
Hasselt, en dat er dan, als puntje bij paaltje komt, zo weinig mensen
daadwerkelijk meegaan.

Ook in 1996 organiseerde de waterpolocommissie veel
evenementen, zelfs meer dan ooit tevoren! In februari waren er een
recordaantal DWT-ers die slaagden voor hun W-official examen.
Deze zijn nu bevoegd om achter de jurytafel plaats te nemen tijdens
wedstrijden. Om te beginnen was daar de afsluitingsavond van het
seizoen ' 95 / ' 96, op zaterdag 11 mei. Een week later werd er voor
het eerst een jeugddisco gehouden, de Adspiranten konden hier
onder het genot van een hapje en een drankje nieuwe
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contacten leggen, want het was de bedoeling dat elke Adspirant
zoveel mogelijk neefjes, nichtjes, vriendjes en vriendinnetjes
meebracht. Dit leidde tot een stroom van nieuwe leden, dus de
jeugddisco is zeker voor herhaling vatbaar ! Op 15 juni volgde de
Adspirantenspeurtocht waarbij er gepuzzeld moest worden door de
jongste leden van onze club. Het laatste weekend van juni bracht
voor de derde keer het DWT-weekend op camping Geversduin in
Heemskerk. Veel deelnemers, alleen had het weer wel wat beter
gekund. De dropping die voor de woensdag in de herfstvakantie
georganiseerd was ging helaas niet door wegens gebrek aan
deelnemers. Op 29 november vierden de Adspiranten Sinterklaas bij
Eric. In aansluiting hierop volgde het Adspirantenkerstdiner op 22
december wat een succes was, drukbezocht en er werd goed
gegeten. De polocommissie wil iedereen bedanken die zich heeft
ingezet om het seizoen zo goed mogelijk te hebben laten verlopen.

De polocommissie, Teun, Eric, Martijn, Sabine, Eddy, Ulco,
Marius en Marjolijn.

Jaarverslag synchroon zwem-
men.

Werkgroep samenstelling.
In de loop van het jaar hebben we afscheid genomen van Bianca
Filippo en Hannie Loerakker. Hans Zuidhoek is ons team als
penningmeester komen versterken. Verder is de groep ongewijzigd
gebleven, waarbij wel onderling wat taken zijn verwisseld.
Trainers.
Bianca Filippo is (gedeeltelijk) gestopt met zwemmen en is toege-
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treden tot de trainersgroep. Helaas hebben we eind juni afscheid
moeten nemen van Nicole Dijkman die voor een aantal jaren stage
gaat lopen in Duitsland en op de Zuidpool. Han Dijkman is in
september gestopt met training geven. Ook dit jaar hebben we weer
hulp gehad van Wil Riesner.

Aktiviteiten.
We zijn het jaar 1996 begonnen met een nieuwjaarsshow met alle
verenigingen uit de kring Noord Holland. We zwommen op de
muziek van de film grease, waaraan alle meisjes van groot tot klein
meededen. Dit was een zeer groots spektakel waarbij we helaas
geen vertegenwoordigers van DWT als toeschouwer konden
ontdekken. Wat heel jammer was want onze meisjes waren , naar
ons idee, de beste groep. Voor het eerst hadden we dit jaar tijdens
onze onderlinge wedstrijd ook deelnemer(ster)s van waterpolo en
wedstrijdzwemmen, wat hopelijk een vervolg zal hebben.

In de verenigings competitie waren we dit jaar derde geworden. Bij
de kringkampioenschappen werden er een aantal meisjes kring-
kampioen, namelijk Bianca ter Horst, Mariska ter Horst, Annette
Knape, Simone Hendriks en de gehele Queen ploeg (Joyce, Esther,
Annette, Simone, Nicolette, Gwen, Patricia).

NK en NJK.
Dit jaar hadden we één vertegenwoordigster (Bianca Filippo) bij de
voorrondes van de NK. Voor de NJK waren twee meisjes
geselecteerd, die allebei als hoogst genoteerden van de kring noord
Holland. Annette Knape was 42e in de categorie 13 jaar en jonger
en Bianca ter Horst was 58e in de categorie 17 jaar en jonger.

Cursussen.
In juni behaalden Ellen Vollenga, Marcel Zwart en Fancisca Kna
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pe het trainersdiploma, ze gaven al een hele tijd training maar
mochten zich vanaf die tij echt trainer/ster noemen. Ook hebben
weer een aantal ouders, kunstzwemsters en trainers zich geworpen
op de jury "M" cursus waarvoor ook zij allemaal geslaagd zijn.

Leden.
Aan het eind van het seizoen hadden we 35 meisjes en 2 jongens.
Deze jongens zwemmen ook in één van de muzieknummers mee.

We willen iedereen die ons op welke wijze dan ook in 1996
geholpen heeft, nogmaals hartelijk bedanken en hopen ook dit jaar
weer een beroep op één ieder te mogen doen, als dat nodig is.

Namens de werkgroep synchroonzwemmen,
Francisca Knape-van der Pot.

Jaarverslag wedstrijd zwem-
men.  

Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we een stabiele wed-
strijdploeg, waarvan gelukkig weinig leden verdwijnen maar waarin 
met name in de categorie onder 11 jaar nog steeds een flinke groei
zit. Op dit moment telt de zwemploeg zo'n 50 leden, waarvan de
meesten in alle wedstrijden actief zijn. Een klein aantal, zo'n 4 à 5
zwemt alleen de competitie.
De middagtrainingen zijn bijzonder druk bezocht, reden waarom
de werkgroep de laatste tijd zeer intensief op zoek is naar enige
vorm van uitbreiding in banen. Een oplossing in de vorm van het
versmallen van de banen lijkt inmiddels in zicht, maar
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de werkbaarheid moet nog worden onderzocht.
Helaas is de opkomst tijdens de ochtendtraining nog niet optimaal;
hier zouden met name de oudere zwemmers (maar ook poloërs en
kunstzwemsters!!) meer gebruik van moeten maken.

Gelukkig is naast Orlando Lak ook van Batenburg nog steeds voor
de jongste groep aanwezig, terwijl ook Ramon Overveld 1x per
week assistentie verleent en de Speedo wedstrijden begeleidt.

Over het algemeen is het jaar voor de zwemploeg goed verlopen, al
hebben we het doel: promoveren naar de landelijke competitie ook
in 1996 helaas nog niet kunnen bereiken.

De individuele sportieve resultaten zijn nog steeds erg goed. Tijdens
kringkampioenschappen zijn we niet meer soms, maar praktisch
altijd aanwezig, waarbij de medaille-oogst dan aanzienlijk is.
Voor het eerst in jaren was Colin Liem niet meer de enige DWT-er
tijdens de Nationale Kampioenschappen: ook Michiel Veen haalde
voor de NK sprint van 16 februari j.l. een limiet. 
Op de 50m vrij zwommen beiden in de middenmoot, op de 50
school behaalde Colin een fraaie 5e plaats!

Tot slot nog de werkgroep: 
In de samenstelling is een kleine verandering gekomen. 
Cock van Schoor heeft de werkgroep inmiddels verlaten, Ramon
Overveld is er bij gekomen. Hij houdt zich o.a. bezig met de
begeleiding van de "Speedo", zowel de inschrijving van de jongsten
voor deze wedstrijden als het begeleiden ervan.  

Haarlem, februari 1997
Anneke Veen, secr.
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JAARVERSLAG  CLUB-
HUISWERKGROEP

Afgelopen jaar is er een aardige uitbreiding geweest van de
clubhuiswerkgroep, ik zou ze graag even voorstellen: Ingrid
Lommerse en dhr.Hendriks. 

De barbezetting blijft toch nog altijd een probleem, hoewel we dit
jaar toch weer een aantal nieuwe mensen achter de bar kregen. De
groep blijft nog altijd te klein , zodat er vaak dezelfde achter de bar
staan. Gelukkig  zit er wel een stijgende lijn in.

De laatste barmedewerkersavond werd goed bezocht en er zijn met
alle barmedewerkers goede afspraken gemaakt om een en ander
beter te laten verlopen. Aangezien het met de omzet wel goed zit,
maar de winst een beetje  achter blijft, hebben we met z’n allen naar
oplossingen gezocht. Iedereen heeft meegedacht en samen gaan we
er in het nieuwe jaar tegenaan. Ik hoop in het volgend verslag met
zeer positieve cijfers te komen.

Het clubhuis wordt nog altijd zeer veel gebruikt, zoveel zelfs dat er
regelmatig overboekingen zijn. Van kunstzwemtraining tot 
aspiranten middag, er vindt van alles plaats. Wij zijn hier heel blij
mee.

Is alles dan positief  dit jaar ? Nee, gelukkig niet, zou ik bijna willen
zeggen, maar soms wordt het clubhuis ontzettend vies achter
gelaten. Binnen technisch overleg zijn hierover afspraken gemaakt,
waaronder een meldings plicht zodat we sneller kunnen reageren.
Het blijft echter altijd beter als we er met z’n allen voor zorgen dat
het clubhuis niet vervuild of vernield wordt. Een beetje sociale
controle kan geen kwaad en kan indien subtiel gebracht tot goede
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resultaten leiden.

Stefan Woolthuis, voorzitter clubhuiswerkgroep.

Van de polocommissie.

Uitslagen
Datum: 18 januari
Heren 2 - Nereus 5: 8 - 7
Doelpunten: Andre 4; Jeroen 2; Paul en Paul  1

Heren 3 - Aquarius 1: 10 - 3
Doelpunten: Frank 4; Arthur en Marcel 2; Ronald en Ad 1

Dames 1 - HPC 1: 4 - 9
Doelpunten: Bianca, Carola, Sabine en Ebelien

Datum: 25 januari
Heren 1 - Aquafit 1: 4 - 6
Doelpunten: Ted, Hayo, Marc en Paul Th. 1
3 x U20: Marco

Heren 2 - Dolfijn 2: 22 - 0
Doelpunten: Andre 8; Paul Th. 5; Jeroen, Chris en Ruud 3 

Heren 3 - Rapido 5: 2 - 5
Doelpunten: Frank 1; Arthur 1
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Heren 4 - KZC 3: 13 - 0
Doelpunten: Bert 4; Johan 3; Pim 2; Dick, Frank, Jurgen en Jeroen
1

Dames 1 - Woerden 1: 6 - 5
Doelpunten: Sabine en Sandra 2; Ingrid en Martine 1
3 x U20: Carola

Dames 3 - Spetters: 16 - 3
Doelpunten: Dana 7; Antonnette 5; Marianne 2; Suzan en Carolien
1

Aspiranten - KZC: 3 - 33
Doelpunten: Tim 2; Marcel 1

Datum: 8 februari
Heren 2 - Rapido 4: 12 - 6
Doelpunten: Andre 4; Paul Str. 3; Paul Th. en Jeroen  2; Chris 1

Heren 4 - Aquarius 3: 10 - 3
Doelpunten: Pim 4; Bert 3;  Johan 1;  Stefan 1; Frank 1

Heren 5 - Zwepho 1: 6 - 6
Doelpunten: Leon 3; Tom 2; Lex 1

Heren 6 - Nereus 10: 3 - 13
Doelpunten: Marcel 1; Patrick 1; Peter 1

Dames 2 - Noordkop 1: 2 - 7
Doelpunten: Mirjam 1; Katja 1

Datum: 15 februari Heren 1 - De Woelwaters: 6 - 16
Doelpunten: Ed 3; Ted 1; Hayo 1; Thijs 1
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Heren 2 -  BNO De Otters 3: 12 - 6
Doelpunten: Raymond 3; Paul Th. 2; Paul S. 2; Andre 2; Maurice 1;
Ruud 1; Remon

Dames 1 - Alliance 3: 15 - 1
Doelpunten: Carola 3; Sabine 3; Bianca 2; Roselijn 2; Ebelien 2;
Sandra 1; Martine 

Dames 2 - VZV 1: 4 - 9
Doelpunten: Anje 2; Sandra 2

Dames 3 - Aquafit 1: 5 - 6
Doelpunten: Antonnette 3; Carolien 1; Dana 1

Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 25 januari
DWT - Aquafit: 4 - 6
In een dramatisch slechte partij waterpolo namen de mannen van
Aquafit de punten mee naar huis. “Het missen van de opgelegde
kansen en het spelen tegen onszelf was het grote probleem van deze
partij. ‘Wij’ de kansen en ‘zij’ de punten”, was het relaas van coach
Andre Zandvliet. DWT startte slecht. Na het eerste part keken de
mannen al tegen een 0 - 3 achterstand aan. In het tweede en derde
part vochten de Haarlemmers terug tot 3 - 3. De basis van het DWT-
team was en is smal met maar een wissel op de kant. De ploeg
moest met zeven spelers verder, omdat Marco Hendriks na het
eerste partje  al drie persoonlijke fouten had. Toch nam DWT steeds
het initiatief. Teun Weustink lag goed te keepen. Zandvliet: ”De
spelers lagen te schutteren, strafworpen werden gemist en twee
overtalsituaties werden niet afgemaakt. Ik schaamde me wild”. 
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Datum: 1 februari
Shell - DWT: 6 - 5
De Watertrappers liet twee kostbare punten bij Shell liggen. Coach
Andre Zandvliet: “Met maar 1 scheidsrechter en een groep
geroutineerde oude mannen, die hangen en trekken kon de jonge
snelle ploeg van DWT geen deuk maken.  Vooral de afwerking was
slordig.” Basisspeler Lodewijk van den Heuvel werd gemist in de
opbouw. Marc van Gaale en aanvoerder Eddy Roosen waren beide
goed voor twee doelpunten.

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 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’.
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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!!

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!!

Minipolotoernooi
Op 16 maart is er weer een minipolotoernooi. Ben je tussen de 6 en
11 jaar en heb je zin om mee te doen? Bel dan naar Teun (023 -
5513779) of Eric (023 - 5323292)!!

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk
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Data's afzwemmen 1997.

Ook dit jaar gaan we voor de zes diploma's weer drie keer uitzoeken
en afzwemmen.
De eerste keer is: 14 en 15 februari uitzoeken en vervolgens 7 en 8
maart afzwemmen.
De tweede keer is vlak voor de zomervakantie, namelijk 30 en 31
mei uitzoeken en vervolgens 20 en 21 juni afzwemmen.
De derde keer is  24 en 25 oktober uitzoeken en vervolgens 14 en 15
november afzwemmen.
Ook dit jaar geldt weer: mag uw kind afzwemmen dan het
afzwembriefje minimaal één week voor het afzwemmen betalen en
inleveren bij de tafeldames. Doet u dit niet op tijd dan mag uw kind
niet afzwemmen.

Geen zwemmen.

Vrijdag 28 maart is er van 17.30 uur tot 18.30 uur,
van 18.30 uur tot 19.30 uur en van 20.45 uur tot
21.45 uur geen zwemmen in verbandmet goede vrij-
dag.
Zaterdag 29 maart is er geen zwemmen van 8.00 uur
tot 10.00 uur in verband met het Paas weekend.

Namens de J-REZ,
Carola Wigman.
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Bardienst rooster.

Vrijdagavond.

7-3 Marco Hendriks
14-3 Bart Wever
21-3 Dennis van Esveld
4-4 Carola Wigman
11-4 Marjolijn Verbruggen
18-4 Michael Woolthuis
25-4 Eddy Roozen
2-5 Bart Wever
9-5 Marco Hendriks
16-5 Jeroen van Emmerik
23-5 Robin Groenedijk
30-5 Dennis van Esveld
6-6 Eddy Roozen
13-6 Martine Rohling
20-6 Bart Wever
27-6 Marco Hendriks

Kun je niet ruil dan zelf je dienst en geef dat even door aan Bart
wever (tel: 023-533 44 94).
De bardienst roosters van de vrijdag en zaterdag avonden hangen
ook in het clubhuis achter de bar.

Bart Wever.
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Masters Swimmeet.

Zevende Internationale Masters Swimmeet.

Breda 26 januari 1997.
Met de trein van 8.58 uur reisde ik alleen naar Breda om aan
bovengenoemde wedstrijden deel te nemen. De trein kwam in Breda
aan om 10.39 uur, een goede tijd om in de stationsrestauratie koffie
te drinken met iets lekkers erbij. na deze kleine onderbreking was
het ongeveer 25 minuten lopen naar het sportfondsenbad. Daar
moest worden aangemeld en vanaf 12 uur was er gelegenheid om in
te zwemmen. Om 12.30 uur gingen de wedstrijden van start. uit
Duitsland, Polen en België hadden ook enige deelnemers
ingeschreven en uit Nederland kwamen 21 verenigingen, goed voor
in totaal 106 deelnemers. Ik moest vier keer zwemmen in deze
wedstrijden. Er deden zelfs heel bekende Nederlanders mee aan
deze wedstrijden, onder andere Judith van Berkel-de Nijs, die zelfs
N.M.R’s gezwommen heeft. (Zij heeft jaren geleden het kanaal
overgezwommen = 32 Km)
Met de 200m rug crawl zwom ik in de baan naast haar. Halverwege
de middag was er een masterlunch, die goed verzorgd was en de
organisatie en de gastvrijheid waren uitstekend.
Mijn resultaten waren als volgt:

50m rugcrawl 0.41,8 1e plaats
200m schoolslag 3.47,9 1e plaats
50m vrije slag 0.39,2 2e plaats
200m rugcrawl 3.24,8 1e plaats
(mijn klassering valt in de categorie dames 45-49 jaar)
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Wij hebben een zoon gekregen.

Jorrit
Nicolaas

Jorrit is geboren op 8 februari 1997
weegt 3850 gram en is 56 cm lang.

Walter en Sophie Bakker
Vinkenburg 6
2135 BM Hoofddorp
telefoon (023) 5625656

Iedere deelnemer kreeg een medaille en een oorkonde als
herinnering aan deze wedstrijden. Voldaan reisde ik per trein terug
naar Haarlem.

Corrine Kalbfleisch.

.
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1 4x50m vrije slag estafette
DWT:Renee Bosse 2.52.6
Erik Rooks
Suzanne vd Velde
Laurence Smit

2/3 50m schoolslag
Renee Bosse 0.53.4 pr
Dennis de Graaf 0.51.3 pr

4/5 50m vlinderslag
Nicolette Knape 0.42.3 pr
Leon Boviatsis 0.52.6

6/7 100m vrije slag
Diana Niehot 1.23.8 pr
Maurice Knape 1.36.5 pr

8/9 50m rugslag
Viki Boviatsis 0.43.1 pr
Dennis de Graaf 0.58.4 pr

10 100m wisselslag
Sabrina Dessens 1.51.5 pr
Suzanne vd Velde 1.50.5 pr
Nicolette Knape 1.31.3 pr

14/15 50m vrije slag
Renee Bosse 0.46.0 pr
Viki Boviatsis 0.38.1 pr
Dennis de Graaf 0.46.3 pr

16/17 100m vrije slag
Sabrina Dessens 1.44.1 pr
Suzanne vd Velde 1.43.6
Erik Rooks 1.39.0 pr
Leon Boviatsis 1.24.1

18/19 100m wisselslag
Diana Niehot 1.37.0 pr
Maurice Knape 1.44.2 pr

20/21 4x50m wisselslag
DWT:Marjolein Tuyn 3.03.5
Nicolette Knape
Viki Boviatsis
Diana Niehot

DWT:Laurence Smit 3.16.6
Maurice Knape
Frank de Jong
Leon Boviatsis

SPEEDO 12-01-1997

Alweer gingen onze jongsten naar Zaandam voor de
speedowedstrijd. Er werd erg goed gezwommen en heel veel
persoonlijke records, ga zo door! Iedereen heeft een pr gezwommen
en dus heeft niet veel zin om degene te noemen die de meeste pr's
gezwommen heeft, want dat is zo'n beetje iedereen. Hier volgen
jullie tijden:
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1 4x50m vrije slag estafette jongens
DWT1:Dennis van Weel 1.52.3 1
Paul de Jong
Chris Visser
Casper Teeuwen

DWT2:Koen Rooks 2.14.0
Ferry de Ruyter
Michiel v Dusseldorp
Eric Veen

2 4x100m vrije slag estafette meisjes
DWT:Bianca Dessens 4.45.7 1
Gwenda vd Veen
Danielle Kaptijn
Jennifer Bas

2a 200m schoolslag jongens/meisjes
Frank de Jong 3.32.7 pgr 
Leon Boviatsis 3.50.1 pr
Erik Rooks 4.22.4 pr
Suzanne vd Velde 4.02.4 pr
Marjolein Tuyn 3.59.3 pr 2
Sabrina Dessens 3.49.7 pr 1

3. 50m vrije slag heren
Martijn de Jong 0.27.7
Michiel Veen 0.25.5 pr 2
Colin Liem 0.24.6 pr 1
Ramon Overveld 0.27.2 pr

COMPETITIE 19-01-1997

Voor het vierde deel van de competitie hadden we een wedstrijd in
eigen bad. Er waren veel supporters meegekomen om ons aan te
moedigen en het werd een goede wedstrijd. We hadden een nieuwe
deelnemer: Nick de Lange, die zwemt bij jaargang 1986 el. Hij heeft
heel goed gezwommen, zelfs twee persoonlijke records, waarvan de
tijd in de training was neergezet. Ook hadden we vandaag een
tijdelijke invaller, namelijk Patricia ter Horst, die zwemt voor de
meisjes 1983 el. Hier volgen voor iedereen zijn persoonlijke tijden
en zijn plaatsen, alleen zijn er bij competitiewedstrijden geen
medailles te winnen, maar alleen diploma's voor de eerste drie.
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4. 100m vlinderslag dames
Bianca ter Horst 1.30.1
Bianca Dessens 1.28.9
Sabine Roozen 1.30.8
Eveline v Leeuwen 1.20.7
Danielle Kaptijn 1.19.5 2

5. 200m wisselslag jongens 1979el
Chris Visser 2.52.1 pr
Eric Veen 2.39.2 pr
Casper Teeuwen 2.32.0 pr 2

6. 200m vrije slag meisjes 1979el
Mariska ter Horst 2.56.0 pr
Bianca ter Horst 2.40.5 pr
Marianne de Jong 2.33.9 pr 2
Fleur v Dusseldorp 2.56.6
Yvette Roozen 2.37.2 pr

6a 100m schoolslag jongens/meisjes
Denise Fokker 1.58.0 pr
NICK DE LANGE 3.03.3 pr
Laurence Smit 1.58.7 pr
Valerie Bas 1.54.2 pr
Renee Bosse 2.01.9
Dennis de Graaf 1.54.8 pr
Viki Boviatsis 1.53.4 pr
Sam Wutschke 1.56.1 pr

7. 100m rugslag jongens 1983el
Michiel v Dusseldorp 1.41.2 pr
Ferry de Ruyter 1.23.6 pr
Paul de Jong 1.19.4 pr 2

9. 100m schoolslag meisjes 1983el
PATRICIA TER HORST 1.47.8 pr
Eveline v Leeuwen 1.42.5

10 100m vlinderslag jongeens 1981el
Dennis v Weel 1.19.5 pr 1

11 200m wisselslag meisjes 1981el
Gwenda vd Veen 3.04.2 pr
Jennifer Bas 3.04.6
Bianca Dessens 3.06.4 pr

12 200m rugslag heren
Martijn de Jong 2.36.2 3
Michiel Veen 2.26.9 pr 2
Colin Liem 2.21.1 1

13 100m vrije slag dames
Marianne de Jong 1.11.0
Danielle Kaptijn 1.09.4
Sabine Roozen 1.12.3

14 200m vrije slag jongens 1979el
Koen Rooks 2.54.7 pr
Chris Visser 2.37.3
Eric Veen 2.24.6 3
Casper Teeuwen 2.14.4 pr 1
Dennis v Weel 2.31.2

14a 100m vrije slag jongens/meisjes
Frank de Jong 1.21.8 pr
Erik Rooks 1.44.4
Leon Boviatsis 1.27.5
Suzanne vd Velde 1.37.1 pr 3
Sabrina Dessens 1.51.6
Marjolein tuyn 1.31.8 pr 1

15 100m schoolslag meisjes 1979el
Fleur v Dusseldorp 1.44.6
Mariska ter Horst 1.34.9 pr
Gwenda vd Veen 1.36.5
Bianca ter Horst 1.34.6
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Marianne de Jong 1.32.6 2
Yvette Roozen 1.26.0 pr 1

16 50m vrije slag jongens 1983el
Michiel v Dusseldorp 0.40.1 pr
Ferry de Ruyter 0.31.8 pr 2
Paul de Jong 0.28.8 pr 1

18 100m vrije slag meisjes 1983el
PATRICIA TER HORST 1.32.1 pr
Eveline v Leeuwen 1.15.3 pr

19 100m schoolslag jongens 1981el
Koen Rooks 1.33.4 pr
Dennis v Weel 1.30.8 3

20 50m vrije slag meisjes 1981el
Gwenda vd Veen 0.35.0 pr
Fleur v Dusseldorp 0.37.0 pr
Jennifer Bas 0.32.6 pr 2
Danielle Kaptijn 0.31.5 1
Bianca Dessens 0.33.0 3

20a 100m vrije slag jongens/meisjes
Valerie Bas 1.43.4 pr
Renee Bosse 1.50.3
Dennis de Graaf 1.45.7 pr

NICK DE LANGE 2.33.5 pr
Sam Wutschke 1.31.1 pr 3
Laurence Smit 1.36.3 pr
Viki Boviatsis 1.26.1 2
Yoni vd Brink 2.22.4

21 4x50m wisselslag estafette heren
DWT1:Casper Teeuwen 1.59.9 1
Colin Liem
Michiel Veen
Ramon Overveld

DWT2:Dennis v Weel 2.17.8 pr 3
Chris Visser
Eric Veen
Paul de Jong

22 4x100m wisselslag
DWT1:Yvette Roozen 5.25.8 2
Jennifer Bas
Eveline v Leeuwen
Bianca Dessens

DWT2:Bianca ter Horst 5.42.9
Marianne de Jong
Danielle Kaptijn
Mariska ter Horst

Sprint kring kampioen-   
schappen 1997

Op zondag 26 januari gingen we met 10 man naar Z.O. Beemster
voor de kring sprint. Voor deze wedstrijden moet je een limiet
gezwommen hebben en daarom gingen we niet met zoveel. De 
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½ 100m rugslag
Valerie Bas 1.59.1 pr
Diana Niehot 1.39.1 pr
Laurence Smit 1.49.9 pr
Maurice Knape 1.57.0

3 200m wisselslag
Sabrina Dessens 4.06.4 pr
Suzanne vd Velde 3.48.2 pr

6 400m vrije slag
Dennis de Graaf 7.47.6 pr

7/8 100m schoolslag
Valerie Bas 1.57.4
Diana Niehot 1.54.1 pr
Laurence Smit 1.51.6 pr
Maurice Knape 1.48.3 pr

9/10 100m vrije slag
Erik Rooks 1.37.5 pr
Suzanne vd Velde 1.30.2 pr
Sabrina Dessens 1.45.3

10a/b 4x50m vrije slag estafette
DWT:Renee Bosse 2.50.4
Valerie Bas
Diana Niehot
Viki Boviatsis

DWT:Sam Wutschke 2.58.2
Laurence Smit
Leon Boviatsis
Maurice Knape

banken waren er wederom te hard en het water te koud. De uitslagen
vallen zeer tegen, dus zal ik ze niet melden, dat vinden de
zwemmers zelf vast ook niet goed. Er zijn wel een aantal pr's
gezwommen, dus erg slecht was het nou ook weer niet. Voor de
NK-SPRINT hebben Colin Liem en Michiel Veen een limiet
gezwommen. SUCCES, namens de gehele zwemclub!!!

SPEEDO 09-02-1997

Wederom gingen onze jongsten naar een speedowedstrijd. Deze
keer in Z.O. Beemster.(konden zij er ook achter komen dat dat
water te koud is en die banken te hard. Wij hebben nog steeds
rugpijn van de Kring estafette.)Er werd goed gezwommen, met veel
pr's.
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JARIGEN VAN DE
MAAND......MAART!!!

Diana Niehot 01-03
Dennis de Graaf 26-03
Martijn de Jong 30-03

PS Waar blijven die traktaties nou??????

YVETTE ROOZEN

Sendenbeker '96.

Laat me eens even goed nadenken:
Wie kreeg vorig jaar ook weer de
Sendenbeker uitgereikt?
Niet de voorzitter of penningmeester.
De laatste kreeg onlangs nog, zijn
oorkonde behorend bij het erelidmaatschap.
Nee, het was een outsider, niet
genomineerd ook, in de categorie
voorzitter, dwz. allemaal ons deel..........
Nee, een groep, werkgroep, de REZ, de kant, het kader ja, van de
diploma's ja.
Toch zonde..... Dat ze zomaar voorbijgaan aan de door mij
genomineerden. Geen enkel besef van de consequenties ervan.
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Hoeveel mensen waren er nou op die bijzondere ledenvergadering?
Vier? Goh!
Niet opgevallen dat op de vorige jaarvergadering alle genomineer-
den aanwezig waren: Voorzitter, penningmeester, ga het rijtje maar
na, iedereen was er in persoon danwel vertegenwoordigd.
Ik kan nu al verklappen, Eric gaat dit jaar gewoon trainen hoor! 

Eric, ik vind dat jij hem moet krijgen dit jaar. Je hebt nog wel een
zetje nodig, maar waar heb je vrienden voor. We moeten een goed
plan opzetten.

Er zijn een paar haken en ogen, maar de strategie is als volgt.
Eerst moet je die Marjolein dumpen, maar nog beter zou zijn
wanneer het je lukken zou dat zij jou de bons geeft, ligt emotioneel
beter. Dan is meteen die belangenverstrengeling opgelost, voorkom
je dat je straks als hele werkgroep die beker krijgt.
Daarna moet je in de wandelgangen fluisteren dat je je taken
neerlegt per aanstaande ledenvergadering. Daar kan je altijd weer op
terugkomen, is voor het bestuur een goede aanleiding. Heb je in
ieder geval al een bos bloemen te pakken.
Ook loop je het risico dat ze je erelid maken, moeten we voorko-
men. Je bent nog jong gelukkig, postuum had je er niet onderuit
gekomen. Je moet gewoon zeggen dat je volgend jaar weer bij DWT
komt spelen, in heren 1, gooi ik Marco er wel uit na de wedstrijd
tegen Triton, vraag jij een overschrijfformulier aan, niet bij Marius
maar bij het bestuur, Van Weel ofzo. Dan denk ik dat de
penningmeester wel op de kast zit, scheelt ze anders handen vol
geld.
En dan de concurrentie. Er is weer niemand die iets bijzonders
gedaan heeft, daar schuilt het gevaar. Als ik me nu inleef op
bestuursniveau: .....werkgroep, onderzoekscommissie,.....Maaike,
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nee, heeft 'm al gehad, heeft al bloemen gekregen vorig jaar, waar-
schijnlijk ook lid van verdienste geworden, .....rehabilitatie........
Prijs man! Fl. 25.000 weg bij de clubhuiswerkgroep in '95, nog niks
boven water, hebben dit jaar niks gedaan, ook geen geld weg,
doofpot man,.......... Sendenbeker erbij, het zijn m'n eigen woorden!
Nee, dat wordt een probleem hoor.

Hoever ben je al met Marjolein?
Shit, ............
Lobbyen! Heb je in die twaalf jaar nog bestuursleden leren kennen?
Alleen Kitty, is er toch één, en mogelijkheden? Ik kan voor Greet
wel een keer lekker koken, die weet alleen nooit wanneer er
vergaderd wordt, wil wel eens wat missen daardoor. Zijn er toch al
twee.
Clubhuiswerkgroep, hun zwakke plek, 'n keertje bardienst draaien,
doen we samen, in maart nog, recordomzet, fl.25.000, ieder de helft,
zomaar weg. Moet het wel al bekend zijn voor de jaarvergadering,
nemen we de 8e, is zelfs nog vrij, moeten we alvast wat mensen
uitnodigen. Moeten we echt doorzetten, bestuur kennende, is het je
enige kans. Wel Stricker weer in de stress, aan de andere kant
verdien ik het ook niet iedere avond, fl.12.500.
Zeg ben je eigenlijk wel lid?
Ik zal het het bestuur maar niet te moeilijk maken.

Weigeren? Hoezo weigeren? Wie hem gekregen hebben?
Ik niet nee.

Met enige trots, kan ik u bekend maken, de genomineerden voor de
Sendenbeker 1996.
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Als eerste is wederom genomineerd onze voorzitter, om hopelijk
nog bekende redenen. Als tweede Eric Thoolen, wegens zijn grote
inzet voor de club, de stuwende kracht binnen de waterpolowerk-
groep, vaak ten koste gaand van studie, werk èn relaties en omdat-ie
eigenlijk al jaren fout was, maar nu voor DWT kiest. En derde
genomineerde is de clubhuiswerkgroep, die bij alle evenementen
kan opdraven, er altijd weer in slaagt ons in vele behoeften te
voorzien en als dank onze rotzooi mag opruimen, en waar
bovendien voor het eerst sinds jaren geen geld meer bij hoeft.

André.

Sportprestatiewisselbeker '96.

Helder voor de geest ligt mij nog de
uitreiking van de Sportpresta-
tiewisselbeker '95. Bianca ter Horst
mocht de beker een jaar mee naar huis
nemen.
Inmiddels heb ik vernomen dat ze het
kunstzwemmen er, na het NK, aan
gegeven heeft, weliswaar kampioen
geworden is met dames 1, maar
volgend seizoen HBO-V wil gaan
doen, geen tijd meer denkt te hebben
om te trainen en liever in
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dames 3 gaat spelen. INLEVEREN DIE BEKER, SODEJU, EN
SNEL EEN BEETJE!
En was 1996 een goed sportjaar voor DWT? Of houden we de beker
maar een jaartje in de kast?
Bij het waterpolo werd Dames 2 kampioen, voor de tweede keer op
rij, ook Dames 1 lukte dat nog net. Heren 2 verdedigde met succes
zijn titel op het Pinkstertoernooi en heren 1 won voor het eerst in 15
jaar een bekerwedstrijd.
Bij het wedstrijdzwemmen regent het elke wedstrijd PR's. Maar een
WR, OR, NR of CR kom ik tussen de uitslagen nog niet tegen.
Helaas werd er door de ploeg geen promotieplaats behaald, wel
blijft er progressie inzitten.
Het kunstzwemmen sleepte in '96 weer veel diploma's en ereplaat-
sen in de wacht. Zelfs op nationaal niveau lagen er ploegen van
DWT in het water. Individueel springt Priscilla er boven uit. Door
een teveel aan diploma's is ze te goed geworden voor de rest van
haar ploeg. Nomineren dus!
De klaverjassers worden verdacht van het gebruik van stimulerende
middelen en komen dientengevolge niet in aanmerking, de afdeling
darts i.o. hebben nog weinig aansprekende prestaties geleverd.

Genomineerd zijn, in strikt willekeurige volgorde:
Dames 1, kampioen in de eerste klasse kring, een team in opbouw,
dat met een geweldige eindsprint twee koplopers bijhaalde en op
onderling resultaat het kampioenschap voor de neus van KZC 2 en
De Ham 3 in de wacht sleepte.
De kunstzwem NK/NJK ploegen, Bianca ter Horst & Ingrid
Lommerse en Annet en Nicolette Knape, Gwen Leeuwe, Simone
Hendriks & Femke Zuidhoek.
Ramon Overveld, iemand die zichzelf tijdens zwemwedstrijden
steeds overtreft, zich sportief opstelt, discipline heeft, collegiaal
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is, zich ook inzet voor de vereniging en een voorbeeld voor menig
zwemmer zou moeten zijn.
Frank Muylaert, is na bijna twintig seizoenen in heren 1, haast
1500 keer de bal ophalen en misschien wel 500 competitiedoelpun-
ten, uiteindelijk in het 3e gaan spelen om weer eens kampioen te
worden. Heeft ook qua zwemmen nog een clubrecordje in de achter-
zak.
Priscilla Deinum, een talentje, dat wedstrijden moet laten lopen
omdat ze al te veel diploma's heeft.

Bij deze zijn genomineerden uitgenodigd voor het bijwonen van de
jaarvergadering.
Tot woensdag 2 april.

Mede namens mijn collega trainers,
André Zandvliet.

Zo maar een week. . . . 

Het is saai bij DWT. De dagelijkse gang van zaken is de laatste tijd
wel erg voorspelbaar. 

Maandag: Het is altijd weer razend spannend het aantal mensen te
raden die op de training verschijnen. Op de maandagmiddag worden
grote weddenschappen afgesloten die veel weghebben van de toto:
worden het er één, twee of drie ? En het reservegetal is André. Op
de maat van Suck-radio trekken wij onze verplichte baantjes.
Vroeger werden er nog wel eens straffe knikkerfilms vertoond die
een dusdanige aantrekkingskracht hadden dat er gevochten werd om
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een haakje in de kleedkamer en dat er in de breedte van het bad
zwemrecords gebroken werden. Ja dat waren nog eens tijden. Met
stoere verhalen vertellen uit die periode vullen we het eerste
kwartier van de training. Hierna bouwen we rustig één doel op en
zwemmen twee baantjes in. Dan zoeken we een paar ballen op en
gooien de rest van het uur vol. Dan breken we het doel af en lopen
naar de douche, begeleid door de gedichten bij aarslicht op radio
Brollantica. De badjuf is altijd minder romantisch ingesteld, en
schopt ons voortijdig onder de douche vandaan. Met schuim in onze
ogen proberen we onze kleren aan te trekken en verlaten met
hangend hoofd het zwembad, om het langzaamst. Degene die het
laatst is, ontvangt de Gouden Slak uit handen van de badjuf. Dit was
de maandag, het is dan al bijna dinsdag.

Dinsdag: De dinsdag is eigenlijk van hetzelfde laken een broek. Met
dat verschil dat we aan het begin van de training gevechten tussen
kleine mannetjes kunnen aanschouwen maar daarna zit je telkens
weer tegen dezelfde gezichten aan te kijken. We werken enthousiast
het door André aangedragen programma af. 

Woensdag: Schrijven we stukjes voor het clubblad en missen de
gezichten die we op maandag en dinsdag zien.

Donderdag: Is ook al zo'n droge dag als het niet regent. We
verlangen meer dan ooit naar de vrijdag...

Vrijdag: Vrijdag is de Dag der Dagen. Wij Treffen ons op het Punt
en nuttigen onze zeer gezonde sportmaaltijd en aanschouwen
tegelijkertijd onze favoriete actieserie. Vervolgens MacGyveren we
ons naar het zwembad waar Bart ons al op staat te wachten met een
onvervalst kopje Nightmarekoffie. Tegen de tijd dat de training
begint vallen je pupillen zowat uit je ogen maar gelukkig begin je de
sportmaaltijd al te voelen en wordt het echt tijd het water in te gaan.
Deze training is meestal nog intensiever dan die van de maandag en
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dinsdag bij elkaar en ook het aantal bezoekers is gelijk aan het
produkt van maandag en dinsdag (vermenigvuldigd met twee). Om
22.22 is het voor de meesten tijd om even naar de wc te gaan. Het is
dan kritieke tijd en dat betekent: straf zwemmen. Vervolgens wordt
de één-nul-hele-veld-met-tegenaanval geoefend. Voor sommige
mensen is dit een ware uitputtingsslag. Soms is er zelfs
psychiatrische hulp nodig om ervoor te zorgen dat de bal in het doel
verdwijnt. Eenmaal in het clubhuis worden alle zorgen weer
verdronken: de ideale voorbereiding voor de wedstrijd op zaterdag.

Zaterdag. Tegen de tijd dat je wakker wordt is het alweer bijna
donker en is het dus tijd om de barre tocht richting zwembad weer
te aanvaarden. Iedereen is hartstikke fit en we gaan zeker winnen.
Nu komt het enige spannende moment van de week: moeten we
thuis of uit spelen?
Thuis = snel omkleden en uit = snel auto's regelen. Het patroon bij
een thuiswedstrijd is: omkleden, voorbespreking, iets op de bus
doen, in zwaaien en gaan. Ongeacht het resultaat gaan we na de
wedstrijd opgewekt het clubhuis in om het patroon van de vrijdag te
hervatten op precies dezelfde tijd en wijze. Met precies dezelfde
mensen en precies dezelfde versnaperingen. Met precies dezelfde
verhalen en rituelen. Voorbeeld: altijd lol als het vat leeg is, altijd
verbrande tosti's, altijd vliegende bierviltjes, altijd dezelfde muziek
en altijd dezelfde mensen die overblijven.

Zondag. Er zijn van die mensen die verzinnen het om op de dag des
heren een polowedstrijd te organiseren. Een voorbeeld: in dit geval
moesten we naar de Tuinkruidenbuurt in Amsterdam-Noord waar
één of andere idioot het plan had opgevat om een tent over een
zeehondenopvangcentrum te zetten. Daar moesten we dus in spelen.
Doof en met afgevroren ledematen moesten we proberen te winnen.
Dat dit niet helemaal lukte lag echter louter en alleen aan het feit dat
het zondag was. Gelukkig zijn dit soort zondagen schaars en kunnen
we normaliter de zondag doorbrengen in bed of op de bank al dan
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Volentibus Cervezos
Antibioticum

niet met chips en wijn of koffie met bitterballen of sherry met
chocoladekoekjes. 

-INGEZONDEN MEDEDELING-

Recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat de varkenspestepidemie
ook in het DWT-clubhuis is doorgedrongen. Dit is al het
zevenentwintigste geval van varkenspest in ons land. De epidemie is
waarschijnlijk afkomstig uit de omgeving van Helmond. Door
schending van het
transportverbod is het virus via
schoenzoolcontact in de keuken
van het clubhuis aangeland. Het
frituurvet is per ommegaande
ververst - dit was overigens de
eerste keer -. Naar aanleiding
van deze hemelschokkende
gebeurtenis heeft men het idee
opgevat om dan toch maar de
vuilnisbakken te legen, de vloer
te vegen en de afwas te doen.
Het is gebleken dat het virus via het contact met de vleugels van een
biervliegje (Volentibus cervezos antibioticum) over kan worden
gebracht op mensen. Het is ten sterkste af te raden om zonder
vliegenmepper het clubhuis te betreden. Als extra service zullen er
biervliegenvangers opgehangen worden in het clubhuis. Het is ten
sterkste af te raden om tosti's en bapao's met varkensvlees en hot-
dogs en hamburgers te consumeren. 

Tot nader order is het bij u dragen van een biervliegenmepper
verplicht !!
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(Advertentie)

Niet in de winkel verkrijgbaar: de
tweede

geweldige innovatie van
Rubberduck Inc. 

De enige echte
Rubberduckbiervliegenmepper !!!

Te bestellen door overmaking van slechts ƒ
99.- (p & p not included) op
bankrekeningnummer 61.80.20.055 ten name
van Rubberduck DWT.

Voor de eerste honderd afnemers
ligt er geheel gratis een flacon
Rubberduck Muggenspray klaar.

Het interesseert me geen fuck, ik bestel
alleen bij Rubberduck !!!
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Pasen !

Dit jaar is er wéér geen
spectaculair polotoernooi
met Pasen. Maar de
wedstrijdzwemploeg organiseert wel
een heel gezellig internationaal zwemtoernooi. De wedstrijden zijn
op 1e en 2e paasdag, met aan het einde van de tweede dag de 10x50
meter vrijeslag estafette. Vorig jaar hebben ook drie polo-estafettes
mee gezwommen. Als je zin hebt om dit jaar
(weer) mee te doen, kan je je bij mij opgeven voor 8 maart.
Iedereen die een startvergunning heeft mag meedoen, dus zowel
poloërs als synchroonzwemmers.

Groetjes,
Sabine Roozen. (tel: 023-537 33 73)

NJK synchroonzwemmen te
Rotterdam.

Vrijdagmiddag 7 februari vertrokken wij, Annette, Nicolette,
Simone en Gwen met onze trainsters, Bianca en Francisca en de
ouders van Simone, om drie uur met twee auto's richting Rotterdam.
We deden er een uur over om in Rotterdam te komen en daarna nog
een uur om het zwembad te vinden dat tussen enkele grote
gebouwen gepropt stond. We konden de auto gelukkig snel 
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kwijt. We moesten eerst nog een half uur in een klein halletje
wachten voor we ons om mochten kleden. We zaten samen met de
meisjes van ZPCH in een hele kleine kleedkamer (beetje boel krap).
Omdat er zoveel (136) meisjes waren moesten we in twee groepen
in zwemmen. Wij zaten bij de eerste groep zodat we weer een tijd
moesten wachten voordat de wedstrijd begon
 (19.00 uur). Er waren vier jury panels die elk één figuur jureerde.
We waren allemaal best wel zenuwachtig vooral omdat het steeds
een hele tijd duurde voordat je het volgende figuur mocht doen. Om
21.45 uur was iedereen klaar. We moesten echter nog wachten op de
uitslag, als we goed gezwommen hadden mochten we namelijk ook
nog muziek zwemmen op zaterdag en/of zondag. Helaas zaten we er
net niet bij. Het verschil met diegenen die net boven ons geëindigd
waren en wel mochten zwemmen was héél klein.
Eindelijk mochten we dan , om 23.00 uur, naar huis, maar het
duurde nog een kwartier voordat we de parkeerplaats af waren. Nu
kwamen we snel Rotterdam uit, waar sommigen van ons weinig van
gemerkt hebben omdat ze sliepen, wat lekker rustig was voor de
chauffeuse. Om 3.99 uur kwamen we thuis en zijn gelijk ons bed in
gegaan.

Zaterdagochtend 8 februari zijn Femke , haar ouders en Bianca al
weer vroeg naar Rotterdam gegaan omdat Femke deze dag haar
figuur wedstrijd had. In de loop van de middag kreeg zij
ondersteuning van Annette, Simone en haar ouders, Nicolette, Gwen
en Francisca.
We hebben met z'n allen nog naar enkele muziek uitvoeringen
gekeken, waarbij we ideeën voor onze eigen muziek uitvoeringen
opgedaan hebben.
We hebben ook allemaal een kaart van het Nederlandse team
gekocht. Omdat er enkele meisjes van dit team aanwezig waren
hebben we hun handtekeningen gevraagd. We waren de eersten 
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die dat deden en ze vonden dat héél leuk. Ze vertelden ook wie er
allemaal waren en hielpen ons om te kijken waar ze waren. Op
zondag zou het hele team aanwezig zijn en moesten we de andere
meisjes maar vragen om hun handtekening.

Zondag 9 februari, weer vroeg op. De laatste dag van de NJK. We
vertrokken om 8.45 uur vanaf het Boerhaave bad en waren om 9.45
uur in Rotterdam. Toen bleek de parkeergarage waar we zaterdag
eindelijk een plekje gevonden hadden, dicht te zijn. Dus op zoek
naar een ander plekje. Dat was al gauw gevonden. In het zwembad
was het al erg druk. We gingen ons klaar maken voor de opmars.
Het DWT bordje opgehaald en gedobbeld wie het bordje moest
dragen. Nicolette was de gelukkige winnaar, maar ze wilde het
bordje niet dragen dus moest Gwen het dragen. De tegenstanders
hadden daar niet zoveel plezier van , want het bordje dragen was
moeilijker dan we dachten. Gwen sloeg hier en daar een
tegenstander om hun oren. Voor de opmars kregen we nog allemaal
een linnen tas met het logo van de NJK. In de tas zat wat reclame
materiaal en wat oude maandbladen. Tijdens de opmars werd er
muziek gedraaid waarop de toeschouwers vrolijk mee klapten. De
deelnemers lieten zich horen en maakten een wave. Toen we klaar
waren gingen we onze foto's van het Nederlandse team halen om
nog meer handtekeningen te halen. We gingen voor hun kleedkamer
staan en zo kregen we onze verzameling compleet.
Hierna kwamen weer uitvoeringen van solo's, duetten en groepen.
Er waren groepsnummers bij waar wij nog een heleboel van konden
leren. Ook het Nederlandse team gaf een demonstratie van hun
technische uitvoering. Dit is een uitvoering met verplichte figuren
erin. Daar hebben wij erg van genoten. En toen na drie lange dagen
moe naar huis. We vonden het een heel leuk weekend
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 en we zijn blij dat we er aan mee mochten doen.
Tot slot dan nog onze uitslag:

categorie 13 jaar en jonger:
Annette Knape 16e
Simone Hendriks 60e
Nicolette Knape 91e
Gwen Leeuwe 119e

categorie 15 jaar en jonger:
Femke Zuidhoek 97e

Groetjes van,
Annette, Gwen, Simone en Nicolette.

De kunstzwemjarigen
van de maand maart.

02-3 Saskia Laan
16-3 Priscilla Deinum
18-3 Kitty Ungureanu
27-3 Jonna Duut

Alle jarigen van harte
gefeliciteerd ! !

Ellen



De Waterdroppels 51

Nederlandse Kampioen-  
schappen Sprint

Op zondag 16 februari
jongst leden hadden
Colin en ik (Michiel) de
NK Sprint in
Apeldoorn. We gingen
niet met de trein, tram,
bus of metro en
hoefden dus ook niet
over te stappen. We kwamen om 7.43 aan en waren dus wat aan de
vroege kant. Om 8.00 was het inzwemmen en om 9.00 de wedstrijd.
Het nummer dat ik gezwommen heb was: 50m vrije slag. Mijn tijd
was 25 seconden en 68 honderdsten. Colin zwom ietsjes harder.
Ook zwom hij nog de 50m schoolslag. Zijn tijd was 30.61 en hij
werd hiermee 5e, maar kreeg geen oorkonde, maar was wel heel blij
met zijn DWT-sticker die hij namens de zwemcommissie van
Anneke kreeg. Wij hebben een erg leuke dag gehad en zijn al druk
aan het trainen voor de volgende wedstrijd.

Met sportieve groeten,
Michiel Veen, alias....



De Waterdroppels52

Waterpolo onder de 14  jaar.

In januari heeft elk polospelend DWT lid het achtste poloboekje
gekregen. Bij het doorbladeren daarvan valt meteen de veranderde
indeling op. De oude vertrouwde drie en een half jaar lang gebruikte
volgorde is weg.
Dit keer staat vooraan in het boekje op bladzijde drie de
adspirantenploeg onder 14 jaar. Telde deze ploeg in het zevende
boekje 10 polospelers en speelsters, nu zijn het er 20. Twee namen
zijn uit de ploeg verdwenen, twaalf nieuwe zijn er bij gekomen en
dat binnen een half jaar. Is het dan zo leuk in het adspiranten team?
Misschien wel.
Daarom even terug naar het einde van de eerste kompetitiehelft:
zaterdag 14 december.

In Grootebroek poloot ons adspiranten team tegen een ploeg van
West Friesland. Waterpoloers, die regelmatig in de kop van Noord
Holland spelen, weten het intussen wel: de meeste zwembaden daar
hebben een ondiepe kant, die een beetje te ondiep is voor waterpolo.
Ook in Grootebroek is dat het geval.
De zwemkuip van het bad is vrij smal (vier zwembanen).
Aan de ondiepe kant kan de doelverdediger(ster) staan. Daar is dan
ook een twee maal zo hoog doel en diegene die dat doel verdedigd
mag springen. Tot ongeveer drie meter van de achterlijn kan er
gestaan worden, echte voor de spelers(sters) is dat verboden als de
bal er is. Spring je naar dat voorwerp en heb je voordeel, dan is er
het fluitje van de scheidsrechter: de tegenpartij mag een vrije worp
nemen.
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Wij, van heren vijf, komen op tijd om nog een gedeelte van de
wedstrijd te kunnen zien. Uiteraard zijn wij benieuwd hoe het met
de aankomende DWT talenten gaat. Bij het binnen komen van de
zwemzaal zijn de adspiranten aan het derde kwart bezig en zien we
twee ploegen die hun uiterste best doen om de bal in handen te
krijgen. Het gaat er levendig aan toe en geboeid kijken we naar de
wedstrijd. De twee ploegen lijken tegen elkaar opgewassen: de bal
blijft niet aan één kant "plakken".

In het vierde kwart is het meteen een drukte van belang voor het
DWT doel aan de ondiepe kant. De tegenstander heeft een speler,
die snel is en ook nog handig met de bal: hij scoort.
Door zijn beweeglijkheid is deze West-Friesland-speler de crack
van z'n ploeg en krijgt vaak de bal. Toch gaat het hem niet zo
gemakkelijk af om in vrije positie voor het doel te komen, er wordt
door de DWT adspiranten goed verdedigd.
Aan de andere kant van het speelveld proberen de DWT-sters de bal
in het doel te wurmen, dat maar niet lukken wil. Halverwege dit
vierde kwart krijgen ze hulp van Marcel Velthuis. Hij presteert het
om met veel moeite langs drie speelsters te komen, maar komt
daardoor niet recht voor het doel te liggen. Om nog een speelster te
passeren lijkt hen te veel. Hij schiet. Wel goed gericht, maar jammer
genoeg net over.

De DWT ploeg valt echt op in dit bad. Nu zijn ze wel de enigen die
in de kuip liggen samen met hun tegenstanders, maar er is toch ook
heel wat publiek. En die zitten niet naar buiten te kijken.
Integendeel, blik op de bal.
De DWT-ers hebben op dit moment een flinke achterstand in de
score, ongeveer 12-2.
Ze laten zich hierdoor niet van de wijs brengen en blijven tot het
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einde spelen, alsof ze nog kunnen winnen. Daarbij gesteund door de
wisselspeelsters met:

EM  -  A  -  ER  -  CEE  -  È  -  EL  .  .  .  .Marcèèèl.

G. Luttikhuizen.

Vijf-kolommen puzzel.

A B
wapen
heildronk
planeet
bladkrans
symbool
reis
voor iedereen
vogel
zoon van Eric de noorman
duin

In kolom A : ffft
B : zwemslag

Oplossing februari puzzel:
1 polo; 2 oder; 3 leed; 4 orde.

G. Luttikhuizen
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DE bijzondere algemene  le-
denvergadering.

Wat schrijf je nu weer zal menigeen denken, alweer een bijzondere
algemene ledenvergadering? Als dat zo door gaat dan is het niet
bijzonder meer. Nee, lieve mensen (gepikt van mies bouman)...ik
zeg nee lieve mensen, dit gaat enigszins verlaat nog over de
vergadering van dertien negentienhonderdzevenennegentig.
Gezien de grote opkomst, ja wij mogen ons verheugen op een
enorme belangstelling onzer leden, hebben wij als zijnde het nieuwe
bestuur besloten dat eenieder die ook maar iets begrepen heeft van
de statutenweizigingen, spontaan tot erelid benoemd wordt. Samen
met de rest van de aanwezigen is er bovendien besloten dat alle
aanwezigen een jaar lang geen contributie hoeven te betalen.
Daarbij komt nog dat deze leden die bovenalles ook het clubhuis
een warm hart toe droegen (soms wel eens te warm), een jaar lang
op rekening van de nieuwe voorzitter mogen drinken. Opmerkelijk
is het wel dat niemand ook maar iets van de machtsovername
binnen DWT gemerkt heeft. Normaal gesproken gaan grepen naar
de macht tepaard met veel kanonnengebulder en nodeloos bloed
vergieten. Het nieuwe bestuur laat nu een frisse wind door de club
waaien, en heeft als eerste daad een miss wet T-shirt contest
uitgeschreven. Meld u aan meld u aan!

 
Is getekend:
Secretaris generaal der staten der waterende trappers.
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NIEUWS VAN EEN      BA-
SISVERLIEZER

Het gaat goed met heren 6 , het eens zo grootse en grote team heeft
door geldgebrek een aantal belangrijke spelers moeten verkopen.
Een van de oorzaken van het geldgebrek is : Het dichtdraaien van de
geldkraan door het nieuwe bestuur. Een andere oorzaak ligt
misschien in de nieuwe mercedes 600 slkcdrx van onze aanvoerder.
(ik heb er nog niet in gekeken) 
Afijn, afscheid nemen doet pijn. Gebroken door zoveel verlies
ploeteren wij voort, hier en daar uitdelend maar meestal
incasserend. Wij achterblijvers , verwend door al onze
overwinningen, moeten nu menig verlies slikken en gehoon en
weegeklaag is ons deel. Altijd blijven lachen zei Bassie van Adriaan
altijd en dat doen we dus ook, om onze nieuwe aanwinsten:      
.................Marcel Black mail (handig als je liever met partijdige
scheidsen speelt), Dennis de Kennis (heeft een zeer uitgebreide
vriendenkring) , Patrick Buikhuis ( kan zich qua omvang en
prestaties meten aan onze aanvoerder) , Bart Barman (altijd goed
voor een paar biertjes teveel) en last and least Het trainbeest  Marcel
de Discoverychanelkennerspoortreinenverzamelaar ( heeft altijd de
laatste nieuwtjes op pologebied vers van de pers en met de
nachttrein gebracht)
Verliezen doet pijn , maar het heeft mijn leven veranderd, ik had
deze ervaring niet willen missen , het zijn dit soort situaties waarin
je je echte vrienden leert kennen.  Het blijkt dat ik na al die jaren
aan de top te hebben gespeeld, ik op de een of andere manier geen
vrienden meer heb. Misschien is een transfer naar Rapi-
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do maar het beste voor mij, daar zijn er namelijk meer die hier geen
vrienden meer hebben. Gelukkig heb ik m’n moeder nog in d’r vaas
op de schoorsteen staan , anders zou er niemand meer van mij
houden. 

Een suïcidale basisverliezer...........
 

Ontwerpwedstrijd

Zoals je misschien al gemerkt hebt is de cover van de
Waterdroppels deze maand wel anders dan gewoonlijk. Dat
komt omdat de covers, die ergens anders gedrukt werden,
op zijn (vorige maand vonden wij op het laatste moment nog
een stapeltje). 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
- het clubblad is op A5 formaat (21x14,8cm), hou daar bij

het ontwerp rekening mee
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- 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.

Je kan je ontwerp inleveren, op een vel papier of een floppy,
bij de redactie (t.a.v. M.Woolthuis, Glasblazersstr.19, 2-
011AP 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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1 Jonette Blom 32860
2 Bas Blom 32028
3 Ineke Rohling 31263
4 Marius Bakker 30308
5 Carla Korzelius 29279na 6x
6 Martin Hendriks 28807
7 Cees Bergman 28719
8 Nel Nijemanting 27460
9 Nico Hooischuur 26881
10 Hans Korzelius 26761
11 Mevr. Samson 26152
12 Henny Hooischuur 26007
13 Corrie Bergman 24802
14 Jan Nijemanting 24660
15 Miram Samson 23598na 5x
16 Joop van Osch 23678
17 Irene van Osch 21693
18 Peter Samson 19570na 4x
19 Wim Roozen 17493
20 Ko Zwaneveld 16850
21 Leida Scholten 13549

1 Peter Samson 4969
2 Hans Korzelius 4964
3 Irene van Osch 4885
4 Cees Bergman 4834
5 Jonette Blom 4655
6 Mevr. Samson 4625
7 Nel Nijemanting 4592
8 Bas Blom 4570
9 Martin Hendriks 4522
10 Carla Korzelius 4517
11 Ineke Rohling 4382
12 Wim Roozen 4255
13 Joop van Osch 4195
14 Corrie Bergman 4175
15 Marius Bakker 4005
16 Jan Nijemanting 3909
17 Miram Samson 3554

Klaverjassen.

De zevende klaverjasavond is
alweer achter de rug. De op die
avond behaalde punten aantallen zijn:

Stand zevende 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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