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Copy inleveren:
Copy moet voor de 12e van
iedere maand ingeleverd wor-
den op bovenstaand adres. Is
de copy later dan wordt het
pas in het volgende clubblad
geplaatst ! Indien de copy op

2een 3/ inch diskette wordt1

ingeleverd dan kan dit voor de
16e van iedere maand. De dis-
kette dient dan leesbaar te zijn
op een IBM PC of compatibel
computer en de copy dient bij
voorkeur in WordPerfect files
met papierformaat A5 opgele-
verd te worden. Indien de copy
tekeningen en/of foto's bevat
die je graag terug zou willen
hebben zet dan op de achter-
kant je naam en adres.
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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het is echt waar, de gymnastiekleraar komt terug
in het basisonderwijs. De eigen juf of meester die
al de grootste moeite heeft om onze allerliefste
belhameltjes vol te stouwen met onzin dat zo goed is voor later,
bakt er als gedwongen vrijwillige gymfrik helemaal niets van. Een
rondje langs de velden, ik bedoel schoolpleinen, laat duidelijk zien
dat ons kroost bewegingsarm (en been) is. Hooguit zie je wat
ongecontroleerde reflexen (in de volksmond heet dat slaan en
schoppen). Wat is dat spul tegenwoordig toch agressief zeg! ! Zou
dat met de professionele leraar lichamelijke opvoeding (wat een
uitdrukking zeg) beter worden?

Mocht die er werkelijk komen, dan zou een leraar LO wel degelijk
een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de motorische
ontwikkeling van Jantje en Mientje Beton en kan agressie, of zullen
we het maar gewoon opgehoopte energie noemen, met sport en spel
gekanaliseerd worden. Als opvoeders van die schattige knulletjes en
lieftallige deerntjes, waarbij we trachten op een oprechte wijze
vader tje en moedertje te spelen, dragen we uiteraard ook ons
welgemeende steentje bij. Er is al zo weinig bewegingsvrijheid voor
ze, vinden we. De school doet er te weinig aan, de straten staan vol
met blik, zelf willen we in het weekend graag uitslapen en krijgt het
grut vierkante ogen van het kassie kijken, dus motten ze maar op
een sportclub! Da's goed voor ze en wij zijn van dat gelazer af.
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Eenmaal op de sportclub gesetteld, worden de nietsvermoedende
argeloze jongelingetjes gekneed in de (semi) vakkundige handen
van thuis niets in te brengen hebbende fanaten, die zich de titel van
trainer toeëigenen en wier bewegingsdrang slechts bestaat tot het
opfokken naar schier onmogelijk haalbare prestaties. Pa en ma
ondersteunen dit op militaire leest geschoeide geweld van harte
want in de verte gloort de hoop dat er onder de gezinsjuniortjes een
heuse Bettine Vriesekoop of Winston Bogarde schuil gaat, Hoewel
pingpongen is het toch ook niet en Winston heeft het met zijn
werkweigering aardig verbruit. Maar omdat we zelf in het grijze
verleden hooguit schoolkampioen PimPamPetten zijn geweest,
trachten we het gemis aan ego strelende prestaties te compenseren
door onze oogappeltjes op te zwepen tot groots aansprekende
prestaties, Menig mini-gladiator haakt dan ook voortijdig af en dat
is nou net niet de bedoeling, want waar moet dan de broodnodige
bewegingsleer gehaald worden?

In-wijd-sluit, in-wijd-sluit, gonst het door m'n hoofd en geen
pim-pam-pet, pim-pam-pet, want daar kan ik zelfs als volwassene
m'n hoofd niet mee boven water houden. Dat is het dus en DWT
heeft het, het bruikbare alternatief. Ga maar na. Onze privé-
ukkies moeten toch zwemmen leren, het is pompen of verzuipen en
het bevordert tevens de motorische ontwikkeling. Eenmaal in de
mallemolen mee draaiend kunnen we zonder gezichtsverlies een
onze ego strelende stapje verder gaan. (Mini) polo, wedstrijd -en
kunstzwemmen, door ons pedagogisch als kindersurprise ge-
bracht en onze kampioentjes in spé laten zich enthousiast water in
de ogen gooien en voor ze het weten trainen ze dat het een lieve lust
is, laten zich van de ene wedstrijdplaats naar de andere
wedstrijdplaats slepen en stoppen er pas mee als ze als
doorgewinterde veteraan voorgedragen worden voor het
erelidmaatschap, omdat ze op allerlei terreinen zich ongelofelijk
verdienstelijk heb-



De Waterdroppels4

ben gemaakt voor DWT!

Wel of geen gymnastiekleraar op de basisschool, bewegingsarm (en
been) of niet en of je nu jong of minder jong bent, sportief recreëren
of recreatief sportief doen is gewoon hartstikke leuk om te doen. Bij
DWT begrijpen we dat reeds tientallen jaren en we gaan er zeker
nog tientallen jaren mee door.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Synchroonzwemmen.

Op 15 februari hadden we een
wedstrijd voor de
categorie 1, 2 en 3. Deze
wedstrijd werd gehouden in
Zaandam. De jongens en meisjes
deden het hier uitstekend, wij als
coaches waren dan ook ape trots op
onze kinderen. Hieronder de
uitslag van deze formidabel wed-
strijd.
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In de categorie 1 waren er 30 deelnemers waarvan 8 van DWT.

Gouden medaille Jenni Roubies 50.979 punten
Zilveren medaille Maaike van de Weijden 50.090 punten
4e plaats Chantal Roose 46.415 punten
5e plaats Jonna Duut 46.152 punten
8e plaats Wouter Kol 45.015 punten
9e plaats Maurice Knape 44.952 punten
10e plaats Romana Prins 44.271 punten
11e plaats Larissa van Luneburg 44.258 punten

In de categorie 2 waren er 12 deelnemers waarvan 2 van DWT.

Gouden medaille Johanna Nolet 48.030 punten
7e plaats Linda Breij 41.823 punten

In de categorie 3 waren er 25 deelnemers waarvan 3 van DWT.

Gouden medaille Marinka Bakker 48.939 punten + C1
diploma

Zilveren medaille Ilse Verbruggen 47.208 punten + C1
diploma

10e plaats Chantal van Ruiten 42.623 punten

Het was een grandioze middag.

Allemaal van harte gefeliciteerd ! ! !
En ouders bedankt voor jullie enthousiasme en aanmoedigingen bij
de wedstijd.
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Figure 5

Stand na drie wedstrijden van de verenigingen competitie

1 Zeeschuimers 894,605 punten
2 DWT 893,696 punten (nog maar minder dan één

punt te gaan)
3 Zwepho 813,692 punten 1 plaats gestegen
4 Alliance 806,119 punten 1 plaats gezakt
5 Oude Veer 707,649 punten
6 HPC 535,380 punten
7 WZ&PC 478,299 punten
8 Spetters 377,142 punten
9 OEZA 100,312 punten 1 wedstrijd meegedaan.

Ellen en Marcel.

Kunstzwemjarige van april.

10-4 Wndy Vollenga.

Van harte gefelciteerd.

Ellen
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1 100m schoolslag meis jes/jongens
Yoni vd Brink 2.14.6 pr
Renee Bosse 1.52.4 pr
Denise Fokker 1.58.1
Dennis de Graaf 1.54.3 pr
Diana Niehot 1.54.7
Viki Boviatsis 1.52.8 pr
Laurence Smit 1.59.0
Maurice knape 1.44.5 pr

4/5 100m vrije slag dames/heren
Suzanne vd Velde 1.31.8
Patricia ter Horst 1.30.2 pr
Corine Kalbfleisch 1.22.0
Fleur van Dusseldorp 1.19.3
Mariska ter Horst 1.17.7
Gwenda vd Veen 1.16.4
Bianca ter Horst 1.14.2 pr
Bianca Dessens 1.13.3
Danielle Kaptijn 1.11.2
Erik Rooks 1.39.2
Leon Boviatsis 1.25.7
Leon Knape 1.13.2 pr
Koen Rooks 1.10.1 pr
Martin Niehot 1.04.6

Dennis van Weel 1.01.1 pr
Ramon Overveld 1.00.7
Casper Teeuwen 58.8 pr

7/8 100m wisselslag dames/heren
Suzanne vd Velde 1.47.6 pr
Patricia ter Horst 1.46.1 pr
Bianca Dessens 1.33.5
Danielle Kaptijn 1.19.1
Erik Rooks 1.53.0 pr
Leon Boviatsis 1.44.0
Koen Rooks 1.23.4 pr
Leon Knape 1.21.8 pr
Dennis van Weel 1.13.7 pr

9/10 200m schoolslag dames/heren
Corine Kalbfleisch 3.39.1 pr
Fleur van Dusseldorp 3.36.8 pr
Mariska ter Horst 3.27.7 pr
Bianca ter Horst 3.26.6 pr
Gwenda vd Veen 3.18.7 pr
Koen Rooks 3.32.8 pr
Martin Niehot 3.08.9 pr
Ramon Overveld 3.04.8
Casper Teeuwen 2.50.6 pr

Meerkamp 23-02

Door de vakantie van velen van ons, waren er veel afmeldingen.
Zelf was ik er ook niet, dus kan ik u geen uitgebreid verslag geven
van de wedstrijd. De wedstrijd werd gezwommen in Hoofddorp.
Er werden zeer veel pr's gezwommen. Hier volgen de uitslagen:
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12 50m vlinderslag jongens
Laurence Smit 59.6 pr
Dennis de Graaf 55.7 pr

13 100m rugslag meisjes/jongens
Yoni vd Brink 2.16.5 pr
Denise Fokker 2.06.3 pr
Renee Bosse 1.57.0 pr
Maurice Knape 1.49.0 pr
Diana Nioehot 1.45.7
Viki Boviatsis 1.34.7 pr

14/15 200m rugslag dames/heren
Fleur van Dusseldorp 3.27.5 pr
Corine Kalbfleisch 3.27.3
Bianca Dessens 3.07.1 pr
Danielle Kaptijn 3.05.8
Gwenda vd Veen 3.02.1 pr
Leon Knape 2.59.8 pr

Martin Niehot 2.51.8 pr
Dennis van weel 2.43.1

16 100m vlinderslag
Mariska ter Horst 1.36.8 pr
Bianca ter Horst 1.34.0

18 19 4x50m wisselslag estafette
DAMES:Bianca Dessens 2.35.1
Gwenda vd Veen
Danielle Kaptijn
Bianca ter Horst

HEREN:Dennis van Weel 2.08.2
Casper Teeuwen
Ramon Overveld
Martin Niehot

COMPETITIE 01-03

Voor het vijfde deel van de competitie moesten we naar IJmuiden.
De meeste vakantiegangers waren weer heel thuis, alleen voor Paul
de Jong zit het zwemmen er de komende weken niet in en ook niet
voor Michiel Veen. We kunnen niet zeggen dat er echt goed is
gezwommen, maar we hebben ons best gedaan en meer kunnen we
niet.
Hier volgen de uitslagen. Het is mogelijk dat je wel gezwommen
hebt, maar dat je geen tijd gekregen hebt, omdat je gediskwalifi-
ceerd bent.
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1 4x50m wisselslag d
DWT1:Yvette Roozen 2.24.8
Marianne de Jong
Danielle Kaptijn
Bianca Dessens

DWT2:Bianca ter Horst 2.34.8
Gwenda vd Veen
Eveline van Leeuwen
Mariska ter Horst

2 4x50m vrije slag h
DWT:Dennis van Weel 1.59.6 pr
Ferry de Ruyter
Koen Rooks
Martin Niehot

3 200m wisselslag d
Mariska ter Horst 3.14.3
Bianca ter Horst 3.06.0
Yvette Roozen 3.09.1
Danielle Kaptijn 2.56.3 pr
Sabine Roozen 2.51.8 pr

3a 200m wisselslag m/j
Suzanne vd Velde 3.47.6 pr
Nicolette Knape 3.19.4 pr
Marjolein Tuyn 3.31.1 pr
Erik Rooks 4.02.4 pr
Frank de Jong 3.21.5 pr

4 100m vlinderslag h
Ramon Overveld 1.15.3
Colin Liem 1.08.8

5 100m vrije slag m
Fleur van Dusseldorp 1.20.0
Bianca ter Horst 1.15.9
Mariska ter Horst 1.25.6
Yvette Roozen 1.20.7

Marianne de Jong 1.10.2 pr

6 100m rugslag j
Koen Rooks 1.26.1 pr
Eric Veen 1.19.7
Dennis van Weel 1.12.3
Casper Teeuwen

7 100m wisselslag m
Annette Knape 1.29.1 pr
Eveline van Leewuen 1.23.8 pr

9 100m rugslag j
Michiel van Dusseldorp 1.44.6
Ferry de Ruyter 1.26.6

10 100m rugslag m
Gwenda vd Veen 1.24.6 pr
Bianca Dessens 1.25.9 pr
Fleur van Dusseldorp 1.34.4 pr

10a 100m wisselslag m/j
Yoni vd Brink 2.12.3 pr
Denise Fokker 2.03.2 pr
Denis de Graaf 1.49.5 pr
Renee Bosse 1.48.4 pr
Valerie Bas 1.46.2 pr

10b 200m wisselslag m/j
Maurice Knape 3.42.9 pr
Diana Niehot 3.34.6 pr
Viki Boviatsis 3.25.9 pr

11 100m vlinderslag j
Martin Niehot 1.22.2 pr
Leon Knape 1.34.1 pr
Dennis van Weel 1.23.8

12 200m vrije slag d
Antonette Wigman 2.47.6
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Sabine Roozen 2.35.5 pr
Marianne de Jong 2.44.7
Danielle Kaptijn 2.47.4

13 200m schoolslag h
Casper Teeuwen 2.51.6
Colin Liem 2.36.8

14 100m vlinderslag m
Gwenda vd Veen 1.33.2 pr
Mariska ter Horst 1.37.3
Bianca ter Horst 1.34.4
Yvette Roozen 1.31.2
Bianca Dessens 1.30.3
Danielle Kaptijn 1.20.1

15 200m wisselslag j
Koen Rooks 3.09.6 pr
Casper Teeuwen 2.34.8 pr
Eric Veeen 2.46.0
Martin Niehot 2.44.1 pr

15b 100m rugslag m/j
Suzanne vd Velde 1.58.4 pr
Nicolette Knape 1.38.1
Marjolein Tuyn 1.43.2
Erik Rooks 1.51.5 pr
Frank de Jong 1.35.2 pr
Leon Boviatsis 1.40.4

16 100m vlinderslag m
Annette Knape 1.40.6
Eveline van Leeuwen 1.20.9

18 100m vrije slag j
Michiel Van Dusseldorp 1.24.4 pr
Ferry de Ruyter 1.13.1

19 100m vrije slag m
Patricia ter Horst 1.32.5
Fleur van Dusseldorp 1.23.6
Gwenda vd Veen 1.18.1

Bianca Dessens 1.13.9

20 100m vrije slag j
Leon Knape 1.13.8 pr
Koen Rooks 1.11.9 pr
Martin Niehot 1.01.6 pr
Dennis van Wee l 1.02.0 pr

20a 100m rugslag m/j
Yoni vd Brink 2.17.8 pr
Denise Fokker 2.20.5
Renee Bosse 2.05.5
Valerie Bas 1.59.0 pr
Dennis de Graaf 1.59.0 pr
Maurice Knape 2.02.0
Laaurence Smit 1.51.6
Diana Niehot 1.42.3
Viki Boviatsis 1.38.8

21 4x100m vrije slag d/h
Dames1:Bianca Dessens 4.57.5
Danielle Kaptijn
Marianne de Jong
Antonette Knape

Dames2:Bianca ter Horst 5.13.2
Eveline van Leeuwen
Gwenda vd Veen
Fleur van Dusseldorp

Heren1:Dennis van Weel 4.00.1
Casper Teeuwen
Ramon Overveld
Colin Liem
Heren2:Koen Rooks 4.44.7
Eric Veen
Martin Niehot
Ferry de Ruyter
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JARIGEN VAN DE MAAND........APRIL!!!!

Martin Niehot 16-04
Erik Rooks 17-04
Sabrina Dessens 18-04
Yvete Roozen 28-04

YVETTE ROOZEN

Van de polovoorzitter.

Buiten is de lente op te snuiven.  De zon laat zich zien en we
hebben zelfs al even mogen genieten van de eerste mooie dagen.
Blaadjes keren terug aan de bomen, nieuwe liefdes bloeien op,
iedereen krijgt zin en maakt met goede moed een hoop nieuwe
plannen. Zo ook de polocommissie, die versterkt is met een nieuw
persoon, namelijk Thijs Weustink. Hij zal de redactionele taken
overnemen die jarenlang onder kundige leiding van Martijn
Heemskerk gestaan hebben. Thijs zal zichzelf nu even introduceren.
‘Eh ja..., ik ben dus Thijs, negentien jaar en ik neem de redactie van
de polocommissie over van Martijn. Komt goed uit, wat
praktijkervaring naast mijn studie Tekstschrijven in Diemen is nooit
weg. Verder...  ik polo bij Heren 1, woon aan het Spaarne en eet ‘s
ochtends wel eens zure haring met kiwi en Italiaanse ketchup.
Zolang ik me kan herinneren ben ik lid van DWT,
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schreef ook wel eens wat voor het clubblad, en heb nu genoeg tijd
om maandelijks een bijdrage te leveren. Heb je opbouwende of
afbrekende kritiek: laat het me weten. Dat kan telefonisch op
5513779 in Haarlem -er is een antwoordapparaat- of via Internet op
211728@hh8.hsholland.nl , maar per postduif is ook goed.
Tot zover de nieuwe redactionele medewerker; wat is er afgelopen
maand zoal gebeurd? De vice-voorzitter en de voorzitter hebben
stuivertje gewisseld. Het minipolo loopt goed, het toernooi van 16
maart was vrij druk en er werd leuk gespeeld. Bovendien was er
genoeg begeleiding voorhanden. Op 13 april is er weer een
minipolo-toernooi.
Het Adspirantenteam barst uit zijn voegen en Heren 1 staat zo goed
als zeker niet op de nominatie voor degradatie. Gaat het dan de
goede kant op met DWT? Het lijkt er wel op, in ieder geval blijven
we aan de weg timmeren. Binnen afzienbare tijd zullen er van alle
steden waar uitwedstrijden gespeeld worden, plattegronden
aanwezig zijn, zodat de eindeloze zoektochten naar zwembaden in
den vreemde hopelijk tot het verleden behoren. De plattegronden
zullen per begin april in een map op de bar liggen. 
De baddiensten lopen magertjes en achter de jurytafel zitten
steeds dezelfde personen terwijl er toch genoeg mensen met een
W’tje zijn. Ik verzoek iedereen dan ook om de moeite te nemen om
even achterin het poloboekje te kijken of je, en zo ja, hoe laat je
achter het tafeltje wordt verwacht. Mocht je niet kunnen, zorg dan
voor een vervanger of bel even naar degene die baddienst heeft.
Want elke keer is het spannend of iedereen wel komt en soms wordt
deze spanning teveel zodat degene met baddienst meer een
crisismanager lijkt. ‘Vele handen maken licht werk’ is hier zeker op
z’n plaats. In het volgende poloboekje -het negende alweer!- zal het
W-officialrooster nog duidelijker worden gepresenteerd zodat
smoezen als ‘ik snap niks van dat rooster’ en ‘ik kon mijn leesbril
niet vinden’  niet meer tellen.
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Op drie mei wordt de jaarlijkse afsluitingsavond georganiseerd,
leiding en organisatoren zijn Martijn Heemskerk en  Eric Thoolen.
Verder ligt DWT’s Internationale Pinkstertoernooi 1997 in het
verschiet. Ja, je leest het goed, internationaal, want onze
zuiderburen komen ook. Hoop dat Rubberduck Inc. tegen die tijd
een eigen marktaandeel veroverd heeft, zodat de Belgen bij ons aan
democratische prijzen een biervliegenmepper kunnen bekomen.

Namens de polocommissie,
T. Weustink

Van de polocommisie.

AGENDA

Op zaterdag 3 mei vindt vanaf 18.00 uur de
traditionele Seizoensafsluitingsavond plaats. Uiteraard worden er
weer onderlinge wedstrijden georganiseerd en zullen de prijzen van
De Wedstrijd uitgereikt worden. Het schema van de wedstrijden die
er gespeeld gaan worden is terug te vinden elders in het clubblad.

Het is weer lente, dus de polocommissie krijgt weer last van
Pinkstertoernooikriebels. Het Pinkstertoernooi 1997 zal gehouden
worden op zondag 18 mei en maandag 19 mei. Natuurlijk gaan we
er van alles aan doen om er weer een onwijs gaaf, tof, wreed en
heftig toernooi van te maken. Dit kan de polocommissie niet alleen
en daarom vragen we zoveel mogelijk vrijwilligers die mee
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willen helpen om ook dit Pinkstertoernooi zo succesvol mogelijk te
laten verlopen. Dus: heb je verborgen talenten en kwaliteiten, meld
je dan aan bij de polocommissie. Ook sponsors zijn uiteraard van
harte welkom !!

Als laatste agendapunt: de jeugddisco van zaterdag 31 mei. Vorig
jaar voor het eerst en meteen een groot succes en daarom dit jaar op
herhaling. Alle jeugd van DWT en hun vriendinnetjes, vriendjes,
neefjes en nichtjes etc. zijn uitgenodigd.

WATERPOLOJARIGEN IN APRIL

2 april Paul Post Ads.
Robin Groenendijk H2

5 april Jolande Gerritsen D2
Luc Zandvliet H3

6 april Marius Bakker H5
7 april Hayo Stam H1
10 april Freek Strootman Ads.
18 april Thijs Weustink H1
19 april Ruud Muylaert H5
20 april Anje Wattel D2

Roselijn Verbruggen D1
26 april Marjo Nijssen D2

Paul Roozekrans H3
28 april Yvette Roozen D3

Gefeliciteerd !
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UITSLAGEN

Door de redactie-overname zijn er deze maand geen uitslagen
beschikbaar.

VERSLAGEN UIT HET HAARLEMS DAGBLAD

Datum: 3 maart 1997
Wedstrijd: Proface DAW - DWT
Uitslag: 11-4

DWT kreeg een flink pak slaag in Alkmaar bij Proface DAW.
Coach André Zandvliet kon niet voorkomen dat de Haarlemse
mannen werden weggespeeld. Lichtpuntje in het geheel was keeper
Teun Weustink, die de schade tot 11 - 4 beperkt wist te houden door
bal na bal uit het doel te houden. Tot eind tweede part wisten de
DWT’ers de achterstand nog tot 4 - 1 te houden. Maar DWT had
geen enkel initiatief in de aanval en kreeg de bal niet meer naar
voren. Coach Zandvliet weet het slechte spel voornamelijk aan het
tekort aan trainingsarbeid van de spelers.

Datum: 10 maart 1997
Wedstrijd: Triton Putten - DWT
Uitslag: 7-6

De Water Trappers lieten de punten liggen bij Triton Putten. De
mannen van coach André Zandvliet kwamen in de eindfase net
tekort om nog langszij te komen. DWT staat inmiddels samen met
Triton in de onderste regionen van de derde klasse C.
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MINIPOLO

Veel enthousiaste reacties van spelers en hun ouders op het gloed-
nieuwe minipoloproject! Vanwege het grote succes van minipolo
worden er regelmatig toernooitjes georganiseerd, zowel uit als thuis.
De Bond heeft zelfs besloten om het minipolo in 1998 in
competitieverband te gaan spelen! Om daarvoor een zo goed
mogelijke basis te leggen voor het team dat hier deel aan gaat
nemen, kunnen we nog steeds zoveel mogelijk spelertjes en
speelstertjes in de dop gebruiken! Dus ben je tussen de zes en elf
jaar, meld je dan aan bij één van de volgende ‘minipolo-
coördinatoren’. Ook voor meer informatie kun je bij één van de
volgende personen terecht !

Sabine Roozen 023-537 33 73
Eric Thoolen 023-532 32 92
Teun Weustink 023-551 37 79

TEAM - TALK

Een nieuwe polocommissieredacteur -die jullie net als Martijn elke
maand op de hoogte zal houden van het reilen en vooral het zeilen
van het waterpolo- betekent ook een nieuwe rubriek. Hierin zal elke
maand de aanvoerder van een waterpoloteam zijn of haar licht laten
schijnen over de situatie in het team, (wan) prestaties, klein leed,
drama’s, grappige voorvallen etc.
Na langdurig wikken, wegen, loten en ballotagecommissies is het
Heren 1 die het opzwemmen uiteindelijk heeft gewonnen.
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Naam: Eddy Roosen
Team: Heren 1

DWT staat voor: 1. gezelligheid 2. waterpolo 3. prestaties

Prestaties: Al jarenlang net niet gedegradeerd uit de derde klasse
Bond

Frustraties: Al jarenlang net niet gedegradeerd uit de derde klasse
Bond

Toen kon ik wel janken: Toen die ene training op maandag dat we
met heel weinig waren

Dit was pas echt grappig: Naar het zwembad in Roelofarendsveen
via Station Leiden

Motto: Niet komen trainen omdat je moet niezen
Geen wonder dat we zo vaak verliezen

Doel: Ongeveer drie meter breed en een meter hoog en daar moet de
bal in.

Maak af ‘We zaten in het clubhuis en toen...’ zaten we lekker koffie
te drinken. We verbaasden ons net over het feit dat er zo weinig
lelijke tekeningen op de ook al dan niet aanwezige spierwitte wand
hingen. Toen kwamen er twee mannen in het wit vertellen dat we
moesten opschieten dat het wreed was, omdat we niet hadden
doorgekregen dat de wedstrijd vervroegd was.
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WIJZIGINGEN

Let op de volgende baddienstwijziging:

Baddienst 5 april E. Roosen

wedstr. nr. aanw. aanvang jurytafel

2128 Adspiranten DWT-EZV 17.15 18.00 E. Roosen/H.Stam

2447 Heren 4 DWT-EZV2 18.15 18.45 E. Roosen/H. Stam
Marcel Zwart

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink

Waterpolo-afsluitavond
3 mei

Tijd
aanvang

Tijd einde Team 1 Team 2 Scheids

18.00 18.30 Dames 1 Dames 3 2 (H + G)

18.30 18.45 Heren 1 Aspiranten 2 (H + G)

18.45 19.00 Dames 2 De mannen 1 (S)

19.00 19.15 Heren 5 Oud-spelers 1 (S)

19.15 19.30 Twee minipolo-wedstrijden 2(A+R)

19.30 20.00 Heren 1 Heren 2 2 (A + R)

20.00 20.30 Heren 3 & 6 Heren 4 & 6 2 (E + An)

Vanaf 20.30 Vrijzwemmen tot 21.30 
of gelijk after-polo in het clubhuis
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Wij zijn erg blij met
de geboorte van onze dochter

Deborah Maria
op 21 februari 1997]

Paul en Susan Thoolen
van ‘t Hoffstraat 11
2014 RA Haarlem
023 - 5 249 045

Om slaaptijden van Susan en Deborah te mijden, kunt u
bellen voor de wakkere tijden.
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(Advertentie)

Niels R BV
BABY
ZITTERS

Voor
boekingen
en/of
informatie kan
u bellen met
0800-412 456.
U kunt ook ie-
melen naar
www/@\belgie\
baby.kom

Van de redactie.

Grenzen verleggen is in, altijd al geweest in de sportwereld. Binnen
DWT is er één die de laatste paar maanden meerdere keren is
overschreden. DAT kan vanaf nu dus niet meer. De redactie gaat
vanaf april de deadline weer bloedserieus nemen. Dus, is jouw copy
niet voor de zestiende van de maand binnen of heb je het te laat
inleveren niet, schriftelijk in drievoud, aangekondigd dan wordt de
eerst volgende zestiende als deadline voor jouw copy gehanteerd.

Michael.
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HEB JIJ AL

DWT KLEDING
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,-

Verkrijgbaar elke vrijdagavond in het clubhuis

vanaf 18.30 uur.

Vragen naar Anneke Veen of Carola Wigman.
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Minipolo !

Zondag 13 april is er een Minipolotoernooi in De

Planeet in Haarlem-Noord. 
Het toernooi begint om 13.30u en eindigt om 15.00u.

Ben jij 8,9,10 of 11 jaar dan ben je van harte
uitgenodigd om mee te doen. Je hoeft niet per sé lid te
zijn van DWT, dus je mag vriendjes, vriendinnetjes,

neefjes, nichtjes, broertjes en zusjes meenemen.
 

Als je 8 of 9 JAAR bent, speel je met zijn vieren in
één team. Je kunt staan en je kan rennend of zwemmend

de bal in het goal gooien. Je hoeft dus helemaal niet
goed te kunnen zwemmen.

Als je 10 of 11 JAAR bent, speel je met zijn vijven
in één team. Al zwemmend moet je de bal in het goal

gooien.

Voor inlichtingen:
bel Teun Weustink  - tel. 023  551 37 79 -
En let op het mededelingenbord in het clubhuis !
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Als moeder te water.

(Of liever: in het diepe gegooid).

Enige tijd geleden vroeg men mij of ik ook wilde helpen op
zaterdag  morgen van 8.00 - 9.00 uur in het water vrijbad. (De eerste
drie fasen van de zwemlessen) als moeder op het droge wist ik het
allemaal heel goed en vooral wat het mijn eigen kinderen betrof.
Maar ook toen rezen er bij mij wel eens vage vragen.
Ik had het geluk dat al mijn kinderen geen enkele angst voor water
koesterden. Integendeel, één ervan lag de hele les onder de
waterspiegel en speelde zijn eigen spel.
Ik had geen idee welke processen mijn kinderen doormaakten
alhoewel ik toen dacht dat ik daar aardig kijk op had. Ik zag zwem-
leiders als een groep aardige mensen, wier hobby’s een combinatie
van zwemmen en kinderen was. Of in ieder geval zwemmen, de
kinderen op de koop toe nemend. Natuurlijk had ik wel eens contact
met ze, maar dan voornamelijk als ik vond dat het allemaal veel te
lang begon te duren.
Na verloop van enige jaren begonnen de koffie en de warmte op het
terras me te vervelen en dook ik van 9.00 - 10.00 uur te water om
ook zelf wat meer te leren. Dat viel kennelijk op en zodoende trok
ik al voor 8.00 uur mijn zwempak aan.
Ik moet eerlijk zeggen: zwemmen vind ik heerlijk en ik hou van
kinderen maar de combinatie is me zwaar tegengevallen.
Nu, na verloop van ongeveer een jaar voel ik me in het diepe
gegooid. Gelukkig zijn er allemaal mogelijkheden om vaardigheden
op te doen en aldoende leert men. Maar gaande weg ontdek ik dat er
heel veel aspecten om de hoek komen kijken. Wat vind u er van als
ik een kleine reeks deze aspecten aan de orde stel, zodat we als
ouders en zwemleiders een gesprek op gang brengen
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waardoor wij "onze" kinderen op een zo goed mogelijke manier
leren om zich toe te vertrouwen aan het water (als speel kameraad
en als middel om zich te ontwikkelen) en tegelijkertijd weerbaar te
zijn in gevaarvolle situaties.
Wilt u, als ouders e/of mede zwemleiders, reageren?
Heel, heel graag (we leren er allemaal van).

Schrijf dan naar:
Frea Kroese
Lieskamp 25
1991 DD Velserbroek.

Heren 5 in Hoorn.

Zaterdag 15 februari 1997.

Strijk en zet missen we in het begin van elk jaar enkele spelers door
vakantie en te veel verjaardagen in het weekeinde. Zelf ben ik nu
ook één van de "slachtoffers" van zo'n weekeind verjaardag. De
ploeg speelt dus met invallers en voor vanavond zijn dat : Stefan
Woolthuis, als doelverdediger, en Ramon Overveld.
Van Ramon heb ik onlangs, tijdens een competitie zwemwedstrijd
de tijd over 100 meter vrije slag opgenomen: 1.00,5. Dat is snel,
waardoor hij onder andere bijzonder geschikt is om bij het begin
van elk partje de bal te halen.

Onze aanvoerder, Roel van Hal, schrijft het volgende over de
wedstrijd.
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Er is enig zoeken voor nodig om in Hoorn het, spiksplinternieuwe,
zwembad "de Waterhoorn" te vinden, alwaar zwemclub Hoorn
speelt (om Hoorn-dol van te worden). Ook de tegenstander is nieuw,
want onze thuiswedstrijd tegen hen is niet doorgegaan. Wel is het
ons bekend dat ze heel hoog op de ranglijst staan.

De wedstrijd begint voor ons goed. Ramon weet niets van de hoge
stand in de ranglijst, heeft geen ontzag voor de Hoornaren, snelt als
een duivel door de verdediging en ramt de eerste erin. Een minuut
of wat later maakt, vanuit een man meer situatie, Leon er 0-2 van.
Het eerste part wordt afgesloten met nog een doelpunt van hem: 0-3.
In het tweede part blijven we de wedstrijd controleren. Even wordt
het 1-3 maar door het benutten van een man meer komen we, door
Ton, op 1-4. We krijgen van de scheidsrechter een strafworp, maar
die gaat verloren. . . . .  Vervolgens maken beide kanten een
doelpunt (voor DWT : Ton). Tussenstand 2-5.

Hoorn geeft het niet op en gaat er in het derde part tegenaan. Ze
worden gevaarlijk en lopen in tot 4-5. Hoorn krijgt een strafworp en
een man meer situatie. Beide keren levert het hen geen doelpunt op.
Na een snelle actie van Lex Schellevis nemen we weer wat meer
afstand, 4-6.
Vrij snel na het begin van het vierde part overleven we weer een
man minder situatie en kunnen we zelfs op 4-7 komen. De wedstrijd
is gespeeld. . .  Verrassend genoeg krijgen we nog een tegenpunt: 5-
7. Maar met nog tien seconden te spelen kan Ton de eindstand op 5-
8 bepalen.

Gé Luttikhuizen.
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Rebus.

De meest voorkomende rebus bestaat uit tekeningentjes
waarvanletters toegevoegd of afgehaald moeten worden. De
oplossing is meestal een zin. In “de Waterdroppels” heeft enkele
keren een andere rebus gestaan. Dit keer een mix van beide typen.
Na oplossing staat er de naam van een bekend DWT’er.

Oplossing vijf kolommen puzzel van maart

horizontaal: sabel; toost; aarde; roset; totum; tocht; eerst;
kraai; erwin; nolle

vertikaal: A startteken
B borstcrawl

Ge' Luttikhuizen.
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1 Nico Hooischuur 5274
2 Kees Bergman 5205
3 Ko Zwaneveld 5065
4 Nel Nijemanting 5002
5 Ibo Gulen 4873
6 Jonette Blom 4802
7 Mevr. Samson 4535
8 Martin Hendriks 4525
9 Karin Nijemanting 4493
10 Marius Bakker 4461
11 Henny Hooischuur 4366
12 Joop van Osch 4347
13 Jan Nijemanting 4194
14 Irene van Osch 4183
15 Corrie Bergman 4149
16 Miram Samson 4092
17 Ineke Rohling 4080
18 Leida Scholten 4061
19 Peter Samson 3971
20 Bas Blom 3897

1 Jonette Blom 37662
2 Bas Blom 35925
3 Ineke Rohling 35343
4 Marius Bakker 34801
5 Cees Bergman 33924
6 Martin Hendriks 33332na 7x
7 Nico Hooischuur 32155
8 Nel Nijemanting 31883
9 Mevr. Samson 30687
10 Henny Hooischuur 30373
11 Carla Korzelius 29279
12 Corrie Bergman 28951
13 Jan Nijemanting 28754na 6x
14 Joop van Osch 28035
15 Miram Samson 27690
16 Hans Korzelius 26761
17 Irene van Osch 25882
18 Peter Samson 23541na 5x
19 Ko Zwaneveld 21915
20 Leida Scholten 17610
21 Wim Roozen 17493
22 Ibo Gulen 9281
23 Karin Nijemanting 9108Jan Nijemanting.

Klaverjassen.

De achtste klaverjasavond is alweer
voorbij. De op die avond behaalde punten
aantallen zijn als volgt:

Stand avond 7:  Totaalstand:
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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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