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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het enige echte sub-tropisch zwemparadijs dat
domicilie houdt binnen de grenzen van het uit
1000 en l-nacht stammende feeërieke stadje
Bagdad aan het Spaarne, doet er alles aan om in de welwillende
belangstelling te komen van de plaatselijke verhalen schrijvers. We
moeten wel, zullen ze daar benevelt door luchtkastelenbier aan de
zwemmersbar bedacht hebben. Het is al moeilijk genoeg om het
hoofd boven water te houden, laat staan het anderen (die denken
over het water te kunnen lopen) te leren. Een turbolesje moet die
waaghalzen op andere gedachten brengen. Boerhaave’s Baron von
Munchhausen denkt met de plaatselijke rattenvanger de kip met
gouden eieren binnen gehaald te hebben door prinsheerlijk te
dagdromen over de aanleg van een sprookjesbos bij Schalwijk aan
Zee. De erven Pieck en Disney zijn reeds benadert om de plannen
(in de volksmond de Appelaar-2 genoemd) nader aan een
deskundige analyse te onderwerpen. Mogelijk dat Klein Duimpje
DWT kan mee profiteren van de kruimels die deze giganten der
verbeelding achteloos van tafel vegen, hoewel we ervoor moeten
waken voldoende kruimels over te houden om niet te verdwalen in
het bos vol ijdele fantasieën. Maar toch zou een wervelende show
niet misstaan met de kunstzwemmers in een flitsende uitvoering van
De kleine zeemeermin, geassisteerd door Orlando Lak en zijn
veertig rovers. Als filiaal van de Efteling zouden we in een klap
landelijke bekendheid genieten, met als positief gevolg een niet te
stuiten ledenaanwas dat weer prettig voor de penningmeester is
omdat het ons dan financieel voor de
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wind gaat, Helaas krijgen we echter geen uitbreiding van
zwemwater zodat alle bestaande activiteiten worden opgedoekt en
vervangen door een zinderende nieuwe wateractiviteit
'dauwtrappen', het enige dat met 1000 en 1 in een 25 meter
wedstrijdbad mogelijk is.

Het exploiteren van een zwembad is blijkbaar geen sinecure, je
moet zeer veel energie stoppen in klantenbinding (de kabouters
doen het niet voor je) waarbij jaarlijks minstens één nieuwe
activiteit aan het verwende watervolkje aangeboden moet worden,
anders kun je de tent wel sluiten. en is het sprookje uit. Trouwens, is
het sprookje nog wel van deze tijd? De slechterikken zijn
stiefmoeders en heksen en de goeierds zijn de prinsen op het witte
paard, weinig vrouwvriendelijk dus. De wereld van vandaag is toch
grimmiger en anders dan in de tijd van Andersen en Grimm. Het
verwende watervolkje wil actie, strijd en spel en bovendien op z'n
tijd vermaakt worden. Ik denk dat we als zwemvereniging daarin het
bekende steentje kunnen bijdragen.

Toch kan ik me voorstellen dat er bij de Stichting
Sportaccommodaties Haarlem (SSH) alles aan gelegen is om de
bedrijfsresultaten gezond te maken en te houden. Het verwende
watervolkje heeft tegenwoordig namenlijk zoveel meer dan alleen
het zwembad en dat gegeven is bij DWT ook genoegzaam bekend.
Rustig achterover leunen en teren op de korte termijn successen is
fnuikend voor het voortbestaan van een gezonde vereniging.
Daarom zullen ook wij naar middelen moeten blijven zoeken voor
de toekomstige bestaansrechten, Ik acht daarbij een verregaande
samenwerking tussen DWT en het Boerhaavebad (perslot van
rekening onze thuisbasis) met gezamenlijk georganiseerde
activiteiten, niet uitgesloten We zijn elkaars buren die van dezelfde
accommodatie gebruik maken. En zo als het goede buren betaamt,
help je elkaar waar dat mogelijk is. De geest uit de fles laat mij drie
wensen,
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Wens-l, een fantastisch DWT met vele sportieve hoogtepunten,
Wens-2, meer leden voor de vereniging en meer zwemwater om
wens 1 te kunnen realiseren. Wens-5, een voortvarende exploitatie
van het Boerhaavebad met daarbij een goede samenwerking tussen
zwembad en zwemvereniging. Een sprookje dat kan uitkomen, als
je er maar in blijft geloven!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Bericht van het bestuur.

Door het wegvallen van onder meer de jeugd sport subsidie heeft
het bestuur van DWT in 1995 moeten besluiten om de tarieven en
de contributies te verhogen. Toen al was duidelijk dat deze
verhoging niet kosten dekkend zou zijn en dat toekomstige
verhogingen niet uitgesloten zijn.

Tijdens de jaarvergadering van twee april jongst lede is aan de leden
nieuwe tariefs- en contributieaanpassingen voorgelegd en door deze
in meerderheid van stemmen aangenomen. Het betreft de volgende
aanpassingen:

All in tarief was fl 80,- wordt fl 90,- per kwartaal
contributie leszwemmen was fl 55,- wordt fl 60,- per jaar
bad entree leszwemmen was fl  3,50 wordt fl 4,- per badentree

  /late uur
diploma zwemmen was fl 10,- wordt fl 12,50 per diploma
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De verhoging van het All in tarief gaat in per 1 juli 1997.
De verhoging van de contributie leszwemmen gaat in na de
zomervakantie.
De verhoging van de badentree gaat in na de zomervakantie.
De verhoging van het diploma zwemmen gaat de eerst volgende
keer in.

Guus Niehot,
voorzitter DWT.

Van de waterpolo
voorzitter.

Al vier maanden lang mag ik mijzelf
voorzitter van de waterpolocommissie van
DWT noemen. Ik heb ontdekt dat ik mezelf nog niet heb
voorgesteld, dus voor degenen die het willen weten: ik ben Teun
Weustink en ik woon aan het rustieke Zuider Buiten Spaarne.
Verder studeer ik Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU in
Delft. Op waterpologebied ben ik keeper in het eerste herenteam
van DWT en nu dus ook werkzaam als voorzitter van de
polocommissie. 

Mei. De vakantie roept, de student is moe en de zon schijnt. Tijd om
op een terrasje te zitten met een wit bie.... Ho. Geen tijd daarvoor,
want de maand mei is als vanouds een drukke voor de
polocommissie. Allereerst was er de afsluitavond op drie mei.
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Vervolgens staan er nog DWT's Internationale Pinkstertoernooi, een
disco voor de jeugd en een speurtocht op het programma. Ook
moeten er weer voorbereidingen worden getroffen voor het vierde
DWT-zomerkamp. Dit zal net als voorgaande jaren in het laatste
weekend van juni plaatsvinden en we hopen nu alvast op beter weer
dan vorig jaar. In de agenda van het stukje 'van de polocommissie'
zijn de data voor deze aktiviteiten terug te vinden. Ook in de
aankondigingen elders in het clubblad zijn informatie en data
opgenomen. Voorts zal de REZ op 24 mei een kindermiddag
organiseren. Met recht is de meimaand een drukke maand te
noemen.

De competitie is bijna ten einde als u dit leest. Op dit moment is het
al duidelijk dat Heren 4 glansrijk kampioen is geworden. Voor
Dames 3 is promotie nog steeds niet uitgesloten. Heren 1 is weer
noch gepromoveerd noch gedegradeerd. De adspiranten-aanwas was
groot dit jaar en er is dus een aardige basis opgebouwd. Het
kersverse Minipolo verloopt ook naar wens, het toernooi van 13
april was een succes waarbij onze jongsten met veel plezier hebben
gespeeld. De resultaten mochten er dan ook best zijn!

Komend seizoen zal er een nóg actiever beleid gevoerd worden voor
wat betreft het Minipolo en de Adspiranten. In ieder geval zal er een
uur trainingstijd voor het Minipolo worden ingeroosterd.
Het rooster voor de nieuwe trainingstijden is op de
waterpoloseizoensafsluitingsavond van drie mei jl. gepresenteerd op
het mededelingenbord in het clubhuis. In het clubblad van juni zal
de teamindeling voor het komende seizoen bekend worden gemaakt.

Namens de polocommissie,
Teun Weustink



De Waterdroppels 7

Van de polocommisie.

AGENDA

Zondag 18 mei en maandag 19 mei:
DWT's Internationale Pinkstertoernooi
Zaterdag 31 mei: jeugddisco voor iedereen
van veertien jaar en jonger.
Zondag 15 juni: speurtocht
Vrijdag 27 juni t/m zondag 29 juni: vierde DWT-zomerkamp

*Zie voor deze drie laatste activiteiten de aankondigingen elders in
het clubblad.

WATERPOLOJARIGEN IN MEI

5 mei Leon van de Peet  H5
Ted Meijer  H1
Raymond Velthuis  H2

7 mei Ton van de Graaf  H5
10 mei Paul Thoolen  H2
17 mei Patricia ter Horst  Ads
22 mei Evelien van Leeuwen  Ads
26 mei Paul Stricker  H2
28 mei Niels Rohling  H6

Daniël Dijkman  H2
29 mei Ingrid Lommerse  D3

Allemaal hartelijk gefeliciteerd !!!
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UITSLAGEN

5 april
Adspiranten - EZV: 3 - 34
Doelpunten: Marcel
Heren 4 - EZV: 25 - 0 
Doelpunten: Bert en Johan 6; Herman en Pim 5; Jurgen 3
Watervlo 2 - Dames 1: 5 - 2 
Doelpunten: Carola

6 april
VZV - Heren 1: 6 - 7
Doelpunten: Marc en Hayo 2; André, Paul T. en Eddy 1

12 april
Heren 5 - West Friesland 2: 15 - 2 
Doelpunten: Lex S. 5; Leon 3; Ton, George en Gé 2; Piet 1
Dames 2 - Proface DAW: 3 - 4
Doelpunten: Anje, Katja en Marjo
Heren 1 - De Vuursche: 2 - 9 
Doelpunten: Marco en Eddy
Heren 4 - De Ham 9: 21 - 1
Doelpunten: Herman en Bert 5; Pim 4; Jurgen en Johan 3;Frank 1
Heren 6 - De Ham 8: 7 - 10
Doelpunten: Niels en Rob-Bart 2; Peter, Ramon en Stefan 1

STANDEN per 1 april 1997

Adspiranten11e van 11
Dames 1 6e van 10
Dames 2 10e van 10
Dames 3 2e van 9
Heren 1 8e van 11
Heren 2 11e van 12
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Heren 3 2e van 10
Heren 4 1e van 11  Kampioen
Heren 5 3e van 11
Heren 6 9e van 11

VERSLAGEN UIT HET HAARLEMS DAGBLAD

Datum: 17 maart 1997
Wedstrijd: DWT - Oceanus
Uitslag: 4 - 13
"Het ging weer niet goed," was de
verzuchting van de DWT'er Eddy
Roosen. "Oceanus bleek een snelle
jonge ploeg en nam meteen een 5 - 0
voorsprong. DWT was compleet, maar
het liep niet. Vooral de verdediging was zo lek als een
mandje en in de aanval maakten we de kansen niet af." DWT is nu
naar de onderste regionen in de derde klasse C beland.

Datum: 24 maart 1997
Wedstrijd: DWT - Alkemade 
Uitslag: -
De wedstrijd van DWT tegen Alkemade werd uitgesteld tot 16 april
omdat er geen badwater voorhanden was.

Datum: 7 april 1997
Wedstrijd: VZV - DWT
Uitslag: 6 - 7
De streekderby tussen VZV en DWT was een strijd met als inzet:
wel of niet degraderen. Beide teams staan in de onderste regionen
van de derde klasse. De Water Trappers staat na de winst op de
IJmuidenaren veilig. VZV zal de komende twee weken moeten
afwachten, of degradatie hun lot zal worden. DWT had het initiatief
en liep al spoedig uit naar een 0 - 3 voorsprong. VZV holde
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achter de feiten aan en kon maar moeilijk in zijn spel komen.
Aanvoerder John Mooij vond het een nadeel dat er maar één arbiter
op de kant stond. De strijd was fysiek hard en één arbiter kan niet
alles zien. Toch kwamen de mannen van Henk Verver in het laatste
part langszij: 6 - 6. In de laatste twintig seconden
scoorde de zelf meespelende coach André Zandvliet voor DWT de
winnende treffer.

MINIPOLO

Op het Minipolotoernooi van zondag 13 april in De Planeet zijn
aardige resultaten behaald. Wel moest het team in de leeftijd van
tien tot elf jaar door enkele afzeggingen twee keer zoveel
wedstrijden spelen, want eigenlijk stonden er drie teams
ingeschreven. Dit was voor de spelers geen probleem, want vol
enthousiasme stortten ze zich op de bal. Leuk om te zien en best
goede prestaties. Het team van acht en negen jaar behaalde een
tweede plaats en het team van tien tot elf jaar werd vierde én zesde.
Pannenkoeken waren een geslaagde afsluiting van dit
Minipolotoernooi.
Er kunnen nog steeds nieuwe spelertjes en speelstertjes bij! Dus als
je het leuk vindt om een teamsport in het water te spelen, meld je
dan aan bij:

Sabine Roozen   Tel. 023 - 537 33 73

TEAM - TALK 
Naam: Stefan W.
Team: Heren zes Superstars
DWT staat voor: De waterende Tijgers of De waterdrinkende
Tamboersergeant.

Prestaties: Wij kijken graag naar het verleden en hoe goed we toen
waren, dus als je dit volgend jaar vraagt: top.
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Frustraties: Men zegt wel eens: brand is erger, nu blijkt dat dit niet
waar is.

Toen kon ik wel janken: Die ene keer dat ik van afstand op goal
gooide ne miste.

Dit was pas echt grappig: Die keer dat onze jongste scoorde en hij
toen een staande ovatie en publieks wissel kreeg (van de
tegenpartij).

Motto: De bal is rond, en zwemmen is gezond.

Doel: Promotie naar de op een na laagste klasse.

Maak af 'We zaten in het clubhuis en toen...' : dronk onze jongste
meer bier dan Niels in minder tijd.

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink

Paastoernooi 1997

Wist u dat......................
- het paastoernooi al voor de elfde

keer gehouden werd.
- iedereen het erg gezellig vond.
- er een nieuwe zwemmer zich bij de

zwemploeg heeft gevoegd: Raymond Velthuis.
- hij heel goed gepresteerd heeft in het toernooi.
- de jaarlijkse play-back-show weer geslaagd was.
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- de Spice Girls dit jaar gewonnen hebben (Eveline, Jennifer,
Gwenda en Yvette).

- de waterpoloers het ook weer goed deden, zowel met de play-
back-show als met de estafette.

- er nog steeds mensen zijn die nog nooit meegedaan hebben (ik
zal geen namen noemen, want het zijn er te veel).

- meneer Lak één van die mensen is.
- er in totaal 10 verenigingen aanwezig waren.
- wij tweede van allen geworden zijn met DWT.
- de herinnering dit jaar weer erg origineel was, een long-drinkglas

met het DWT-logo erop, je mag ze alleen niet in de
AFWASMACHINE doen.

- het opruimen dit jaar erg vlot ging.
- er volgens enkele dames een leuke nieuwe vereniging was dit

jaar.
- er pr's zijn gezwommen van 23sec voor Ferry op de 100m

vlinder, 22sec voor Diana, 19sec voor Viki, 18sec vor Marjolein,
10sec voor Michiel en bij de ouderen op de vlinder: 10sec voor
Chris, 9sec vor Fleur, 6sec voor Martin, 5sec vor Eric en 4sec
voor Daniele en Casper.Op de 100m rug 5sec voor Chris en
Bianca D, 4sec voor Eric.Op de 100m schoolslag 4sec voor
Daniele. Op de 100m vrij 14sec voor Denise, 7sec voor Valerie,
5sec voor Chris en Casper, Dennis, Paul en Martin wisten er
weer bijna een seconde af te zwemmen.

- Dennis van Casper gewonen heeft op de 100m rugslag en Dennis
voelt zich nu blij. (alleen het bewijsmateriaal op het erepodium is
mislukt)

- de yel van ZPCH wel erg afgezaagd wordt, ze mogen wel eens
een nieuwe gaan bedenken.

- Martijn een erg gezellige verjaardag had. (leuk he, een hele dag
in het zwembad)

- ik het nu wel gehad heb met al deze verslagen.
- ik u nu alle uitslagen ga geven, HELP, wat veel.



De Waterdroppels 13

   100m vrijeslag  100m schoolslag
Jennifer Bas 1.11.9 pr 1.34.8
Valerie Bas 1.36.7 pr 1.56.9
Renee Bosse 1.44.5 pr 1.55.9 pr
Leon Boviatsis 1.25.2 1.50.9
Viki Boviatsis 1.23.3 pr 1.52.7 pr
Bianca Dessens 1.12.7 1.47.6
Sabrina Dessens 1.45.9 1.47.7
Fleur v Dusseldorp 1.15.3 pr 1.42.3
Michiel v Dusseldorp 1.26.1 1.51.7 pr
Denise Fokker 1.51.6 pr 1.59.9
Dennis de Graaf 1.42.5pr 1.53.7 pr
Bianca ter Horst 1.12.5 pr 1.34.8
Patricia ter Horst 1.30.9 pr 1.50.4
Frank de Jong 1.25.8 1.47.7
Marianne de Jong --------- 1.27.7
Paul de Jong 1.03.3 pr2 1.29.6
Martijn de Jong 1.02.6 pr 1.20.4
Danielle Kaptijn 1.07.7 pr 1.28.0 pr
Annette Knape 1.20.5 1.46.5
Leon Knape 1.16.4 1.32.7
Nicolette Knape 1.24.7 pr 1.37.0 pr
Maurice Knape 1.44.3 1.44.9 pr
Eveline van Leeuwen 1.13.2 pr2 1.40.8
Colin Liem 0.54.6 1 -----------
Diana Niehot 1.26.4 1.55.1
Martin Niehot 1.01.2 pr1 1.24.7 pr3
Ramon Overveld 1.00.9 1.21.9
Koen Rooks 1.11.5 pr 1.29.3 pr
Erik Rooks 1.38.2 2.03.5 pr
Sabine Roozen 1.09.9 1.29.5
Yvette Roozen 1.13.1 1.26.4 3
Ferry de Ruyter 1.09.7 pr 1.42.0 pr
Laurence Smit 1.34.6 pr 1.55.5
Casper Teeuwen 0.58.0 pr1 1.18.3 2
Marjolein Tuyn 1.36.3 1.52.2 pr
Eric Veen 1.05.2 pr 1.25.0 pr
Michiel Veen  0.56.4 pr2 1.19.2
Suzanne vd Velde 1.27.7 pr 1.52.1 pr
Raymond Velthuis 1.09.9 pr 1.32.1 pr
Chris Visser 1.03.6 pr 1.25.9 pr



De Waterdroppels14

   100m vrijeslag  100m schoolslag
Dennis van Weel 1.01.7 pr 1.25.3
Antonette Wigman 1.12.9 1.43.5

   100m rugslag 100m vlinderslag
Jennifer Bas 1.22.7 1.41.7
Valerie Bas 1.52.0 pr 2.11.1 pr
Leon Boviatsis 1.34.7 pr 2.03.6 pr
Viki Boviatsis 1.33.8 pr 1.43.9 pr
Bianca Dessens 1.26.0 1.25.5 pr
Sabrina Dessens 1.50.2 pr 2.15.0 pr
Fleur v Dusseldorp 1.30.5 pr 1.39.0 pr
Michiel v Dusseldorp 1.39.8 pr 2.04.2 pr
Dennis de Graaf 1.56.2 pr 2.20.6 pr
Bianca ter Horst 1.26.7 1.30.0 
Patricia ter horst 1.39.8 pr -----------
Frank de jong 1.39.2 2.02.1
Marianne de Jong 1.26.9 -----------
Martijn de Jong 1.11.8 1.16.7
Paul de Jong 1.20.1 1.31.6 pr
Danielle Kaptijn 1.17.7 pr 1.12.8 pr1
Annette Knape 1.30.5 1.32.8 pr
Leon Knape 1.27.0 pr 1.37.8
Nicolete Knape 1.32.9 pr 1.37.2 pr
Maurice Knape 1.40.0 pr 1.53.2 pr
Colin Liem ------------ 1.08.3 
Eveline v Leeuwen 1.24.3 pr2 1.18.9 1
Diana Niehot 1.41.9 1.43.9 pr
Martin Niehot 1.17.3 pr2 1.16.0 pr2
Ramon Overveld ------------ 1.20.3 
Erik Rooks 1.48.9 pr 2.04.1 pr
Koen Rooks 1.26.6 1.36.6 pr
Yvette Roozen 1.21.0 1.30.2
Sabine Roozen 1.26.1 1.25.7 pr
Ferry de Ruyter 1.23.7 1.31.3 pr
Laurence Smit 1.51.5 2.16.3 pr
Casper Teeuwen 1.09.7 2 1.12.7 pr2
Marjolein Tuyn 1.35.6 pr 1.48.3 pr
Eric Veen 1.13.7 pr 1.13.0 pr3
Michiel Veen 1.06.6 3 1.04.7 2
Gwenda vd Veen 1.23.1 pr 1.39.1
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4x50m wisselslag jongens
Ferry de Ruyter 2.22.5 pr 1
Leon Knape
Martin Niehot
Paul de Jong

8x25m wisselslag dames/heren
Jennifer Bas 2.10.0 3
Yvette Roozen
Michiel Veen
Dennis van Weel
Eveline van Leeuwen
Martin Niehot
Bianca Dessens
Colin Liem

4x100m wisselslag dames
Yvette Roozen 5.28.8
Marianne de Jong
Danielle Kaptijn
Bianca Dessens

Jennifer Bas 5.22.4
Bianca ter Horst
Eveline van Leeuwen
Sabine Roozen

4x50m wisselslag meisjes
Fleur v Dusseldorp 2.35.2 pr
Nicolette Knape
Eveline van Leeuwen
Bianca Dessens

8x25m vrije slag
Nicolette Knape 1.59.4
Michiel v Dusseldorp
Fleur v Dusseldorp
Paul de Jong
Jennifer Bas
Eric Veen
Bianca ter Horst
Martijn de Jong

Annette Knape 1.55.7 3
Frank de Jong
Bianca Dessens
Martin Niehot
Yvette Roozen
Casper Teeuwen
Antonette Wigman
Michiel Veen

   100m rugslag 100m vlinderslag
Suzanne vd Velde 1.49.2 pr 1.59.9 pr
Raymond Velthuis 1.27.8 pr 1.21.9 pr
Chris Visser 1.16.7 pr 1.30.9 pr
Dennis van Weel 1.08.9 pr1 1.20.8
Antonette Wigman 1.32.0 1.44.3 

En verder heeft Yoni vd Brink tweemaal 50m gezwommen:
50m schoolslag 1.00.0 pr3
50m rugslag 1.00.4 pr

En uiteraard de estafettes:



De Waterdroppels16

4x100m wisselslag heren
Dennis van Weel 4.45.2 3
Casper Teeuwen
Michiel Veen
Ramon Overveld

Koen Rooks 5.15.6
Martijn de Jong
Eric Veen
Martin Niehot

10x50m vrije slag dames/heren
Bianca Dessens 4.54.6 pr2
Martin Niehot
Danielle Kaptijn
Dennis van Weel
Yvette Roozen
Casper Teeuwn
Jennifer Bas
Ramon Overveld
Antonette Wigman
Michiel Veen

Fleur van Dusseldorp 5.34.7
Ferry de Ruyter
Eveline van Leeuwen
Koen Rooks
Annette Knape
Martijn de Jong
Patricia ter Horst
Chris Visser
Bianca ter Horst
Eric Veen

Marco Hendriks 5.10.3 pr
Raymond Velthuis
Teun Weustink
Eddy Roosen
Thijs Weustink
Ingrid Lommerse
Fokkelina Wiersma
Dana Ungureanu
Sabine Roozen
Carola Wigman

Ik wil namens de gehele zwemploeg iedereen bedanken die
wederom voor een leuk, gezellig en geslaagd toernooi heeft
gezorgd.
Om een paar namen te noemen:
- Alle gastouders, die de duitse kinderen ondergebracht hebben.
- Doke Roozen en Rina Sprengers, die voor de Greifswalders

hebben gezorgd, dmv eten en overnachting in de gymzaal.
- Yvonne van Weel, Dineke Niehot en Antonette Wigman van de

eetcom-misie.
- Alle ouders die iets gebakken hebben voor ons.
- Ramon Overveld, die het hele weekend de baddienst op zich

genomen heeft.
- Orlando, Ok en Jos voor de coaching
- Alle mensen die achter de bar gestaan hebben.
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1/2 25m schoolslag
Martin Niehot 18.0 pr
Eric Veen 17.8 pr
Annette Knape 22.4 pr
Eveline van Leeuwen 21.2 pr
Gwenda vd Veen 19.9 pr
Jennifer Bas 18.9 pr
Danielle Kaptijn 19.3 pr
Fleur van Dusseldorp 21.0 pr
Corine Kalbfleisch 21.3 pr

3/6 800m vrije slag 
Leon Knape 11.47.3 pr
Koen Rooks 12.57.5 pr
Ferry de Ruyter 11.45.2 pr
Dennis van Weel 10.53.8 3
Casper Teeuwen 10.34.0 2
Eveline van Leeuwen 12.10.3 pr
Corine Kalbfleisch 13.42.3 pr

Gwenda vd Veen 11.51.7 pr
Fleur van Dusseldorp 12.31.8 pr
Annette Knape 12.48.6 pr
Jennifer Bas 11.40.7
Danielle Kaptijn 11.23.9 pr3

4/5 25m rugslag
Martin Niehot 18.3 pr
Eric Veen 16.6 pr

7/8 25m vlinderslag
Leon Knape 18.5 pr
Ferry de Ruyter 17.3 pr
Koen Rooks 17.3 pr
Dennis van Weel 15.2 pr
Casper Teeuwen 14.4 pr

9 1500m vrije slag
Eric Veen 18.58.3 pr
Martin Niehot 20.00.9

- en onze grootste lof gaat uit naar de twee, die er wederom voor

gezorgd hebben dat alles op rolletjes is verlopen: ANNEKE
VEEN en WIM ROOZEN.

Meerkamp Hoofddorp
23-03-1997

Voor de laatste meerkampwedstrijd dit seizoen ging DWT naar
Hoofddorp. Het was een wedstrijd met veel lange afstanden en hele
korte afstanden, namelijk 25 meters. Hierdoor zijn er ontzettend
veel pr's gezwommen. Aan het eind van de wedstrijd werd een
estafette gezwommen, waarin twee begeleiders mee moesten
zwemmen. Voor DWT werden dat: Thea Smittenaar en Ramon
Overveld. Helaas hebben we niet kunnen winnen. Hier volgen de
uitslagen:
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10/11 25m vrije slag
Eveline van Leeuwen 16.5 pr
Annette Knape 16.3 pr
Gwenda vd Veen 16.0 pr
Danielle Kaptijn 14.4 pr2
Jennifer Bas 15.2 pr
Fleur van Dusseldorp 15.5 pr
Corine Kalbfleisch 16.8 pr
Ferry de Ruyter 14.5 pr
Leon Knape 15.8 pr
Dennis van weel 12.6 pr
Koen Rooks 14.2 pr
Casper Teeuwen 12.6 pr

12 10x50m vrije slag estafette
Casper Teeuwen 5.30.7
Jennifer Bas
Koen Rooks
Bianca Dessens
Ferry de Ruyter
Danielle Kaptijn
Dennis van Weel
Eveline van Leeuwen
Ramon Overveld
Thea Smittenaar

1 4x50m vrije slag jongens
DWT1:Dennis v Weel  2.11.0 pr 2
Martin Niehot
Casper Teeuwen
Paul de Jong

DWT2:Ferry de Ruyter 2.22.4 pr
Koen Rooks
Eric Veen
Chris Visser

2 4x50m vrije slag meisjes
DWT:Bianca Dessens 2.08.3 pr 1
Danielle Kaptijn
Gwenda vd Veen
Jennifer Bas

3 200m vrije slag heren
Martijn de Jong 2.21.8
Ramon Overveld 2.25.3 pr
Michiel Veen 2.09.1 pr 1

4 200m schoolslag dames
Marianne de Jong 3.14.2
Sabine Roozen 3.12.4 pr
Yvette Roozen 3.07.8 pr 3
Antonette Wigman 3.44.6 pr

5 100m vlinderslag jongens
Michiel v Dusseldorp 2.05.6 pr
Paul de Jong 1.30.3 pr 3
Ferry de Ruyter 1.34.1 pr

Laatste competitie
6-04-1997

Voor de laatste wedstrijd van de competitie gingen we weer naar
Weesp. 
Hier volgen de uitslagen:
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6 100m rugslag meisjes
Patricia ter Horst 1.38.9 pr
Annette Knape 1.28.3 pr
Eveline v Leeuwen 1.24.2 pr

7 100m vrije slag jongens
Eric Veen 1.05.5 pr
Chris Visser 1.03.1 pr 2
Casper Teeuwen 0.58.8 pr 1

8 200m wisselslag meisjes
Jennifer Bas 2.58.2 pr
Bianca Dessens 3.04.2 pr
Danielle Kaptijn 2.49.6 pr 1

9 200m vrije slag jongens
Koen Rooks 2.43.2 pr
Raymond Velthuis 2.40.7 pr
Leon Knape 2.42.9 pr
Martin Niehot 2.18.7 pr 2
Dennis van Weel 2.19.0 pr 3

11 100m vlinderslag meisjes
Gwenda vd Veen 1.33.1 pr 
Fleur v Dusseldorp 1.38.8 pr
Danielle Kaptijn 1.20.6 2
Bianca Dessens 1.29.4

12/13 200m vrije slag jongens/meisjes
Dennis de Graaf 3.35.8 pr
Maurice Knape 3.34.4 pr
Laurence Smit 3.15.3 pr
Frank de Jong 3.07.8 pr
Erik Rooks 3.23.6 pr
Valerie Bas 3.26.1 pr
Rennee Bosse 3.36.5 pr
Diana Niehot 3.14.0 pr
Nicolette Knape 2.58.7 pr 1
Marjolein Tuyn 3.22.5 pr
Suzanne vd Velde 3.12.4 pr 2
Sabrina Dessens 3.56.6 pr

14 100m vlinderslag jongens

Casper Teeuwen 1.15.0 2
Chris Visser 1.36.4
Eric Veen 1.12.5 pr 1

15 100m rugslag meisjes
Jennifer Bas 1.24.8
Annette Knape 1.30.8
Yvette Roozen 1.19.0 pr 1
Marianne de Jong 1.26.1

16 100m wisselslag jongens
Michiel v Dusseldorp 1.42.1 pr 
Ferry de Ruyter 1.27.2 pr
Paul de Jong 1.15.8 pr

18 100m vrije slag meisjes
Eveline van Leeuwen 1.12.7 pr 3
Patricia ter Horst 1.33.7
Anette Knape 1.20.2
19 200m wisselslag heren
Ramon Overveld 2.46.2 3
Martijn de Jong 2.37.9
Michiel Veen 2.28.2 1

20 100m vlinderslag dames
Sabine Roozen 1.28.8 pr
Daniele Kaptijn 1.16.6 2
Eveline van Leeuwen 1.17.9 pr 3

21 100m rugslag jongens
Leon Knape 1.25.6 pr
Dennis van Weel 1.11.8 1
Koen Rooks 1.24.3 pr
Martin Niehot 1.21.1
Raymond Velthuis 1.25.6 pr
 
22. 100m vrije slag meisjes
Jennifer Bas 1.09.6 pr 1
Fleur v Dusseldorp 1.16.9 pr
Gwenda vd Veen 1.14.5 pr
Bianca Dessens 1.11.3 pr 2
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22a 100m vlinderslag meisjes/jongens
Sabrina Dessens 2.23.7 pr
Marjolein Tuyn 1.57.3 pr
Nicolette Knape 1.36.3 pr 1
Suzanne vd Velde 2.14.1 pr
Frank de Jong 1.49.1 pr
Erik Rooks 2.11.6 pr

22b 50m vlinderslag gemengd
Dennis de Graaf 0.53.8 pr
Valerie Bas 0.56.1 pr
Laurence Smit 1.04.4
Renee Bosse 0.55.8 pr 3

22c 100m vlinderslag gemengd
Maurice Knape 1.50.8 pr 1
Diana Niehot 1.47.2 pr 1

238x50m vrije slag d/h
DWT1:Eveline v Leeuwen 3.59.0 1
Paul de Jong
Bianca Dessens
Martin Niehot
Danielle Kaptijn
Dennis van Weel
Marianne de Jong
Colin Liem

DWT2:Annette Knape 4.21.4 pr
Ferry de Ruyter
Gwenda vd Veen
Leon Knape
Jennifer Bas
Koen Roks
Yvette Roozen
Michiel Veen

JARIGEN VAN DE MAAND...............MEI !!!!!!!

Bianca Dessens 04-05
Raymond Velthuis 05-05
Eric Veen 10-05
Patricia ter Horst 17-05
Eveline van Leeuwen 22-05
Denise Fokker 24-05

Yvette Roozen
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T-shirt L -XL - XXL fl  25,-

S - M fl  22,50

Trainingspak 5 - 6 - 7 - 8 - 9 fl 125,-

152 - 164 - 176 fl 105,-

Sporttas fl 47,50

Badmuts fl   8,

Badpak hoog met col fl 65,-

Badpak geen col laag fl 45,-

Zwembroek fl 35,-

Synchroonzwem jarigen van
de maand MEI.

17-5 Patricia ter Horst
29-5 Ingrid Lommerse

Alle jarigen van harte
gefeliciteerd



De Waterdroppels 23

Op 17 maart 1997 is geboren

Anthony
Michael

Tijd: 23.59 uur
Gewicht: 3210 gram

Zoon van:
Marina en Michiel Tonsbeek-Abashidze

Engelenburg 139, 2036 RD Haarlem,  023-5356138
Moeder en Anthony rusten van 12.00 tot 15.00 uur.
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De ruzie in een grote bak met
water.

De grote witte arbiter fluit en gooit de
gele bal in het midden onder zijn
blauwe ogen in het water. Een
witkapje en een blauwkapje zwemmen
zich rot om als eerste de bal te hebben.
Het witkapje heeft de bal en gooit hem
terug naar zijn eigen makkers, ook met
een witkapje op hun natte hoofd, en
dan begint het echt! Elk blauwkapje
krijgt een witkapje bij zich. Witkapje
gooit de bal naar zo'n duo, wit-
blauwkapje. Voordat witkapje naar de
bal heeft kunne reiken, heeft
blauwkapje hem al ondergeduwd, en/of broekje uitgetrokken, onder
water getrapt, gebeten, gekriebeld en/of heel geniepig geknepen. Als
witkapje na enige minuten weer proestend bovenkomt, heeft de
grote arbiter al gefloten en met zijn armen gezwaaid naar het
publiek op de F-side. Dit betekent dat witkapje de bal krijgt en mag
weggooien zonder dat blauwkapje hem verzuipt. Witkapje gooit de
bal naar een ander tweetal, wit-blauwkapje, met als gevolg wederom
onder water molest. De grote witte arbiter fluit en zwaait weer en
blauwkapje krijgt de bal, enz. enz.
Totdat een witkapje bij dat heilige hok, van 3 bij 0,9 meter, komt en
de bal erin kan blazen, gooien duwen, hoppen of stoten. Het gevolg
daarvan is dat het nu volgens de kalender 1-0 voor de
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witkapjes is.
De grote witte arbiter fluit-zwaait en geeft cijfers door aan dove
collega's aan een tafel met allerhande drankjes en zegt niets!
Roodkapje is boos en gooit de bal naar de zijkant waar die witte met
een fluit loopt en nu haalt op meer dan liederlijke wijze een
blauwkapje een witkapje onderuit. Die scheidsman ziet alles en fluit
weer , zwaait naar zijn dochter en vriendin op de F-side en een
blauwkapje pikt de bal en gaat zwemmen.
De vraag die nu opdoemt is, hoe is het in zo'n geval mogelijk dat de
ene keer de blauwkapjes winnen en de andere keer de witkapjes,
soms zelfs met 6-2 of 15-0.
Dit is nog steeds een onverklaarbaar raadsel!
Alle water- en baldeskundigen hebben hier tientallen boeken over
geschreven, maar een sluitende verklaring hebben ze er niet voor
kunnen vinden. De schrijver weet er ook niets van maar heeft toch
het vermoeden dat het komt doordat sommige witkapjes zo
onhandig en slecht ziend zijn dat ze de bal steeds aan de kant van
een blauwkapje naar het blauw-wit duo gooien. Ja, dan is het
natuurlijk gauw bekeken.
Dan is het sociaal evenwicht en de zuivere sport en spelbeoefening
verstoord en is er geen sprake meer van een eerlijke, sportieve en
sociale tweestrijd op olympische basis. Na die tweestrijd ging de
leider van de blauwkapjes naar die kale scheidsrechter in die witte
korte broek om te vragen waarom hij zoveel op zijn fluitje blies en
zoveel gedag zwaaide naar al die dames in het water en op de kant.
Hij zei mij doordringend: "Waterpolo is een gereglementeerde
agressie". Een scheidsrechter is een bemiddelaar in een conflict dat
uit de hand dreigt te lopen. Om de partijen weer bij elkaar te
brengen moet hij een aantal trucs toepassen. Als mensen heel boos
en agressief tegenover elkaar liggen moet de arbiter voor een
onverwachte afleiding zorgen en daarom zwaait hij.
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Het geweld is niet tegen mij persoonlijk gericht, maar tegen een
ordebewaarder in het algemeen. Ik hoop dat uw team in het
volgende spelletje alleen maar naar makkers en vriendinnen met een
zelfde kleur kapje gooit en lief is tegen die arbiter in het wit, die
alles ziet, ook onder water.
Tot de volgende keer!

Henk Verver

Sportprestatiewisselbeker '96

De uitreiking van deze beker heeft weer
heel wat voeten in de aarde gehad.
Vorig jaar deed ik dat nog op eigen
initiatief, dit jaar ging dat via
commissies, TO. en bestuur, alleen de
buitengewone ledenvergadering ontbrak
er nog aan. Men hecht er duidelijk waarde
aan!
Er werd gevraagd om criteria, waarschijnlijk om
trainingsschema's op af te stemmen, ondanks
mijn opmerking vorig jaar dat prestaties moeilijk te vergelijken zijn
en de uiteindelijke keuze toch subjectief zal zijn.

Uiteindelijk heb ik voor het TO. criteria op moeten stellen, dat zijn
er drie geworden, en zeker niet de kinderachtigste:
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1. Lidmaatschap,  2.Veterstrikdiploma,  3. Geen vette vingers.
Gewoon omdat prestaties niet te vergelijken zijn, en ik in ons land
der blinden, geen éénoog uit wil sluiten.

Aldus ligt voor de hand dat Frank Muylaert de beker uitgereikt
krijgt, omdat hij zoveel doelpunten gemaakt heeft, maar nemen we
dat onder de loep middels een rechtstreeks duel tegen Dames 1,
vrees ik dat zij toch meer aanspraak maken.
Dames 1 zal het echter toch afleggen met synchroon zwemmen ten
opzichte van de genomineerde kunstzwemploegen.
Die op hun beurt er weer uitgezwommen worden door Ramon.
Priscilla maakt de meeste kans omdat zij veel beter haar figuren
maakt dan Ramon.
Allen Frank zwemt veel sneller.

Een oplossing is snel bedacht. Vijf bekers in plaats van 1,... en
volgend jaar 25..... Of samen delen.

Neen! De nominatie op zich is al van waarde, een pluim op iemands
hoed, en de nominaties samen bepalen de waarde van de Prestatie-
beker. Ik ben dan ook blij met de 5 nominaties van dit jaar.
En is de beker bij Bianca iets gaan roesten, ik ben ervan overtuigd
dat hij weer een jaar zal glanzen, want de winnaar van de
Sportprestatiewisselbeker is geworden:

Ramon Overveld.

Je krijgt deze beker voor je niet aflatende prestaties, daar waar je
jezelf steeds overtreft, je inzet die er aan ten grondslag ligt, je
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discipline, collegialiteit en sportiviteit, maar ook voor je inzet voor
aankomend talent en de vereniging, in de hoop dat je voor velen een
voorbeeld zal zijn. 

Gefeliciteerd Ramon.

De ontwerpwedstrijd.

Wegens het zeer geringe aantal inzendingen, namelijk slects twee,
kon de redactie kiezen uit maar drie ontwerpen (twee plus één van
de redactie zelf). Omdat degene van de redactie een ietsje boven de
andere twee uitstak is die het geworden. De bioscoopbon wordt dus
nog even bewaart voor een volgende keer. De andere twee
inzendingen zijn hieronder afgebeeld en de inzenders daarvan
hebben eigenlijk de Sendenbeker verdientvoor hun inzet en moeite.

Namens de redactie,
Michael.
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Moedig te water.

(En nog lang niet naar het diepe)

In de vorige "waterdroppels" heb ik geroepen: zeg eens iets!
Natuurlijk begrijp ik dat het vreemd is als er opeens een artikel van
een moeder te water verschijnt. Toch wil ik ouders van
zwemkinderen en zwemleiders vragen te reageren. Voorlopig ga ik,
als ouder en begeleider, gewoon door!

Toen mijn eerste kind geboren was ben ik direct met haar gaan
zwemmen: baby-zwem, peuter-zwem.
Toen de tweede kwam werd dat wat moeilijker, want waar laat je je
peuter als je met de baby wil gaan zwemmen. Zo kwam het er voor
hem veel minder van.
Bij de derde kon ik het niet opbrengen om regelmatig met hem te
gaan zwemmen. Misschien herkent u dit. Toch heb ik vaak de
gelegenheid gehad om een zwembad te bezoeken en in de zomer
naar het strand te gaan. Ook een badje in de achtertuin ontbrak niet
op zeer warme dagen. Buiten dit feit komt elk kind elke dag in
aanraking met water. En hier komt het raakvlak met de eerste
zwemles van een kind.
Wat waren de ervaringen voordat hij de zwemlessen ging bezoeken.
Nemen we, als ouders, de tijd en de gelegenheid om lekker te spelen
onder de douche of in bad of is er alleen maar functionele tijd:
wassen en wegwezen.
Misschien heeft u nog een baby of peuter. Dan heeft u nu de
gelegenheid om hem een "diepgaand wateronderzoek" (eh . . . . niet
te diep alstublieft!) te laten doen.
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Wat is water?
Wat kun je er mee doen?
Wat gebeurt er als het in mijn mond komt?
En in mijn ogen?
Of oren?
Het is goed om met uw kind naar een meer of strand te gaan en niet
te gaan lezen of luieren of zonnen en uw kind, dubbel beveiligd
door allerlei luchtbanden zelf te laten spelen. Neem de moeite om
samen met hem te ontdekken en te spelen. Vertel tegen het kind wat
uw ontdekkingen zijn en laat zien wat u doet als er water in uw
mond komt (doorslikken?).

Ik begrijp het al: u vind water ook eng, doodeng.
En omdat er zoveel van voorhanden is, moeten de kinderen nu
eenmaal naar zwemles. Misschien kunt u dan samen met uw kind
uw angst gaan overwinnen. Een paar oefeningen.
Ga bij uw kind in bad zitten of onder de douche staan en speel dat u
samen thee drinkt. Bekers mee, inschenken en net alsof drinken.
Natuurlijk bent u lang niet zo handig als uw kind: het water
stroomt over uw wangen! Het komt zelfs in uw neus. Samen snuiten
maakt een heel gezellig melodietje! Een wedstrijdje waterboogjes
spugen is ook niet weg. Neem het water in de mond en spuug het
met een boogje in uw kopje. Hoe mooier en groter de boog, hoe
leuker.
Zo kunt u verder gaan.
U giet per ongeluk het water in uw oor in plaats van in uw mond.
Als u het hoofd even schuin houd stroomt het er weer uit. Kan uw
kind ook drinken met zijn oren?
Water in de ogen is lastig maar gaat er met knipperen makkelijk uit,
wrijven is schadelijk en vervelend.
Natuurlijk hoeft dat allemaal niet in één wasbeurt, maakt u er maar
gezellige badmomenten van totdat u beiden zingend het
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 water over de hoofden kan laten kletsen.

Ik hoop dat ik met deze praktische tips de weg naar het water heb
vrijgemaakt en veel succes!

Reacties:Frea Kroese
Lieskamp 25
1991 DD Velserbroek
tel: 023-539 0280

DWT 5 - thuis.

Het hele seizoen lukte het Roel van Hal niet om de voltallige ploeg
bijeen te krijgen, maar plots, als je er helemaal niet op rekent, sta je
met z'n elven aan de badrand. Onbegrijpelijk. We spelen de eerste
wedstrijd van de avond, zes uur, en eigenlijk onder etenstijd.
In het clubhuis komt na 17.30 uur langzaam iedereen
binnendruppelen, ook de tegenstander. Op een zeker moment groeit
hun aantal te veel aan en dat is verdacht. Na een opmerking komen
de tongen los en blijken er twee ploegen aanwezig te zijn, die beide
op het zelfde tijdstip tegen ons willen spelen.
Helaas daar gaan we niet mee akkoord. Één van de twee ploegen zit
natuurlijk verkeerd; het is De Ham uit Wormerveer, die van de
polocommissie geen wijziging heeft doorgekregen. Jammer voor
deze heren, ze gaan dan ook weer huiswaarts.
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De tribune in het bad loopt nu langzamerhand vol. Onder onze
supporters bevinden zich de zoontjes van Leon met een toeter, die
dat ding meteen al testen.

Het is voor ons wel even wennen met elf man, want er moet nu flink
gewisseld worden. Elk half partje minstens twee.
We beginnen de wedstrijd
voortvarend. Hoewel de
tegenstander uit West-
Friesland, spelend onder de zelfde
naam, in snelheid niet voor ons
onder doet, lopen
we regelmatig uit. Na één
part is de stand: 5-0, door
Leon, Piet en Lex Schelvis.
In het tweede part wisselen
we misschien wat ongunstig met spelers of de tegenstander rust uit
of wordt beter. In ieder geval worden Siep Visser en Lex van Gaale
(4) er een keer uitgestuurd. Ton maakt een doelpunt, maar West-
Friesland ook. Stand: 6-1.
In het derde part loopt het wat beter. De toeter horen we nu weer en
door lex (11), Lex (4) en Leon bereiken we 9-2 als tussenstand.
In het vierde part toeteren ze vanaf de tribune er weer lustig op los
en wij doen iets dergelijks met de bal (onder andere door George).
Eindstand: 15-2.

Gé Luttikhuizen.
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Splash 5 jaar !

afgelopen zaterdag 22 maart waren de scouting Haarlem districts
zwemwedstrijden, vanwege hun 5 jarige bestaan en daarom was
kunstzwemmen gevraagd om een demonstratie te geven.
‘S ochtends werd de Disney gezwommen met: Chantal, Romana,
Jona, Linda, Maurice, Wouter, Anouk, Maaike, Jenny en Larissa.
De sound met: Mariëtte, Priscilla, Maaike, Wendy, Johanna en
Marijke.
Het duet van: Nicolette en Simone.
En tot slot het duet van: Joyce en Annette.
We lieten ons haar doen en ons opmaken en om 11.45 uur moesten
we in de volgende volgorde zwemmen:
Duet Joyce en Annette,
De Sound,
Duet Simone en Nicolette,
Disney.
Toen Disney was geëindigd moesten we bordjes "Splash 5 jaar"
omhoog houden. Met veel geklap zwommen we naar de kant.

‘S middags moesten we het volgende zwemmen:
Queen met: Gwen, Simone, Annette, Nicolette, Ilse en Marinka.
De Backstreetgirls met: Femke, Tera, Joyce, Patricia, Sanne,
Chantal, Annette en Saskia.
Het duet van Nicolette en Simone.
Solo van Bianka en één van Annette.
En als er nog tijd over was mochten Tera en Femke, Joyce en
Annette, Patricia en Saskia tegelijk een duet zwemmen.
Nadat we ons haar hadden gedaan gingen we in de volgende
volgorde zwemmen:
Queen,
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Duet van Nicolette en Simone,
Solo van Bianka,
Solo van Annette,
Duet van Tera en Femke, Joyce en Annette, Patricia en Saskia,
en tot slot de Backstreetgirls waarbij we ook weer de bordjes
omhoog hielden.
Namens iedereen die mocht zwemmen bedanken wij Ellen,
Fransiska, Bianka en Marcel voor de gezellige dag en de hulp.

Groetjes: Saskia en Marijke.

Uit de archieven.

Na een diepe duik in het archief zijn er clubbladen gevonden uit de
tijd dat DWT nog geen DWT heette, maar 'Haarlemsche
Zwemvereeniging St. Bavo'. Het oudste clubblad dat er
teruggevonden is, is dat van april 1932. 
Het secretariaat meldt hierin o.a. dat er onderlinge zwemwedstrijden
georganiseerd gaan worden met de volgende onderdelen: 

1 Rugslag
2 Vrije slag
3 Snelzwemmen met den bal
4 Blindzwemmen
5 Hardloopen in het ondiepe bad 

(Dit laatste alleen voor die leden, welke nog niet zwemmen kunnen.)
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Ook vraagt de voorzitter adverteerders:

Dames en Heeren. Dit is de vierde maal dat ons clubblad verschijnt.
Nog twee keer en er moeten nieuwe advertenties geplaatst worden.
Wie een adverteerder weet, gelieve dit aan ons op te geven, dan
kunnen wij er verder werk van maken. Helpt mee, opdat ons
clubblad blijve bestaan. Wij hebben verder besloten het blad ook
per abonnement beschikbaar te stellen. Een abonnement kost
slechts ƒ 1,-. De pris hoeft dus geen bezwaar te zijn. Wie brengt het
eerste abonnement aan?

Verder is er in dit clubblad nog een 'humorist-hoekje' opgenomen
met de volgende moppen:

- Huismiddeltjes -

Tegen het uitvallen van het haar: kitlijm, punaises of kleine vertinde
spijkertjes kunnen ook gebruikt worden.

Om bacillen in de melk te dooden: De melk door een gehaktmachine
draaien.

Tegen slapeloosheid: Zwemmen, of lees 'Doornroosje' 78 keer, of
zing 'Slaap kindje, slaap' of tel tot 100.000.

Als in een vochtige kast de beschuiten vochtig worden: uitwringen
en over de drooglijn hangen.

- In de kerk -

Jantje komt met zijn vader de kerk binnen en ziet de offerbus 'voor
de armen', en vraagt: "Papa, waar is nu de bus voor de beenen?"
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- Landelijke eenvoud -

Vreemdeling(in eenzaam dorp aangekomen): "Hebt u bockbier?"
Herbergier (medelijdend lachend): "U bedoelt zeker geitemelk."

Ons 

U zult ons wel gemist hebben. Nu denkt u natuurlijk: ons, ons wat
nou ons... wie de hell zijn nu weer ons. Ons, dat zijn wij en wij dat
zijn Berend Brafbek en Simon Schillepoot ( zie het clubblad van
maart 1996, blz. 48-50 ). Na ons geweldig schrijven van toen heeft u
niks meer van ons vernomen. Om u uit te leggen waarom, moeten
we ver terug in de tijd gaan en wel naar drie februari 1996 toen de
heren-jeugd starselectie van DWT tegen WZPC speelde. Van deze
geweldige wedstrijd deden wij verslag met medewerking van Emiel
Ratelband. Wij, het geweldige reportersduo Brafbek en Schillepoot,
waren in deze periode geblesseerd zodat we die wedstrijd vanaf de
kant moesten volgen. Ons verslag werd gelezen door medewerkers
van Sport 7 die ons meteen een 500-jarig contract aanboden. Wij
sloegen dit niet af want af en toe een polowedstrijd verslaan dat
kunnen wij wel. En dus brachten we de heren 1 wedstrijd tegen
HPC een week later op TV. De volgende dag ontslagen: kijkcijfers
te laag. Dus wij manisch depressief van onderuit de put aangeklopt
bij Emiel waar we van augustus tot december hebben doorgebracht.
Toen ging Sport 7 failliet en voelden we ons weer een stuk beter en
van Emiel mochten we naar huis en wilden dus weer wedstrijden
van
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heren-jeugd verslaan. Blijkt dit team opgeheven te zijn, waardoor
wij in nog grotere periodieke inzinking terecht kwamen. In de
maand maart 1997, één heel jaar na ons debuut kwam er een
geweldig bericht bij ons binnen. Heren-jeugd gaat weer spelen en
wel op zaterdag drie mei tijdens de jaarlijkse
waterpoloseizoensafsluitingsavond. U begrijpt hoe blij wij hier mee
waren. De eerste week zijn we alleen maar lazarus geweest van de
champagne om dit te vieren. Dit is eigenlijk wel het ontroerendste
moment uit onze reporters carrière. Het wereldkampioen worden
van Ajax is hier maar een peulenschilletje bij. Kunt u het zich
voorstellen, weer zo'n geweldige wedstrijd waarbij de tegenstander
te kijk wordt gezet door al de trucs die de jeugd van DWT uithaalt.
Wij - Brafbek en Schillepoot - hebben zin in drie mei om die
wedstrijd te gaan verslaan. En misschien ziet of hoort u ons ook nog
wel eens op tv of radio. Wij wensen u allen nog veel leesplezier en
welterusten.

B. Brafbek en S.Schillepoot  ( Ons )

P.S. 1 Bij deze wensen wij onze collega's, het brolreportersduo
Polleke Fritverket en Sjefke de Ceutelaire nog een gelukkig
nieuwjaar.

P.S. 2 Ook dit stukje is weer gesponsord door E.Ratelband NV, de
Prozacfabrikant en natuurlijk Rubberduck Inc. 

P.S. 3 Tot drie mei ! Komt dat zien...
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Speurtocht 
Zondag 15 juni

Op zondag 15 juni organiseert de polocommissie
voor de tweede keer de DWT-speurtocht.

We verzamelen om 13.00u ur in het c     lubhuis.

Iedereen van zes tot veer   tien jaar ma    g meedoen.

Na afloop gaan we film k      ijken en e    ten in het clubhuis

Om 17.00 uur is het afgelo        pen.

De kosten zijn ƒ 4,-. Geef je op op de lijst op het mededelingenbord
in het clubhuis.

Disco
op zaterdag 31 mei voor alle jongens en meisjes van
DWT tot en met veertien jaar !!!
Op zaterdag 31 mei wordt er in het clubhuis een disco georganiseerd
voor alle jongens en meisjes tot en met veertien jaar. Natuurlijk zijn
alle vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes ook uitgenodigd.
Vóór de disco gaan we met z'n allen een uurtje
zwemmen, dus neem allemaal je zwemspullen mee !!!

Het zwemmen duurt van 18.00 uur tot 19.30 uur en is
voor iedereen gratis. Na het zwemmen begint de
disco. Die duurt tot 22.30 uur.
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We gaan weer op kamp!

Wanneer?
Van vrijdag 27 juni tot en met zondag
29 juni. Vrijdag 27 juni gaan we om
18.00 uur weg bij De Planeet. Zondag
29 juni zijn we daar om ongeveer
17.00 uur weer terug.

Voor wie?
Alle kinderen van 8 t/m 14 jaar van waterpolo, minipolo,
wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en leszwemmen bij DWT
mogen mee.

Waar?
Net als vorige jaren gaan we weer op de fiets naar het PWN-
groepenkampeerterrein in Heemskerk.

Wat gaan we doen?
Een dropping, spelletjes, een speurtocht, naar het strand, barbecue,
kampvuur....

Wat kost het?
De kosten van dit fantastische weekend zijn: ƒ 30,-
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Opgeven?
Je kunt je opgeven door het onderstaande strookje in te vullen en
samen met het geld in te leveren bij je trainer of achter de bar in het
clubhuis. Dit moet wel voor 1 juni !!!

Vragen?
Heb je nog vragen over het kamp? Bel dan Marjolijn (5321375) of
Eddy (5245539). Houd ook het clubblad in de gaten voor informatie
over het kamp.

Hopelijk tot ziens op 27 juni!

JA! Ik wil graag mee op kamp op 27, 28 en 29 juni!

Naam :
Adres :
Plaats :
Telefoon:
Geb.datum :

Ik ben lid van de afdeling:
waterpolo / minipolo / wedstrijd- / synchroon- / leszwemmen 

Lever dit strookje in bij je trainer of bij degene die achter de bar
staat samen met ƒ 30,- en dan zien we jou op 27 juni. 
(Als je het zonde vindt om in je clubblad te knippen, dan kan je ook
een kopie maken van dit strookje.)
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Beste zwemjuffen en zwemmeesters.
Wij willen jullie bedanken voor al jullie zorg om onze kinderen,
eerst Simone en nu Marjolein Booij, te leren zwemmen.

Groeten van de ouders van
Simone en Marjolein Booij.

Kolompuzzel.

A B

waterpolo artikel

familielid

heel erg fijn

meetlat

op welke manier

boot

boekwinkel

runderen

ieder

Vertikaal:
A - gebouw in Haarlem
B - onzin

Gé Luttikhuizen.
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We gaan naar ARTIS!

Dat gebeurt op 24 mei, 
vertrek vanaf de
Planeet om elf
uur, vanaf het
Boerhaavebad om half twaalf. We zijn
terug bij het Boerhaavebad om vijf uur
en bij de Planeet om half zes.
Het kost fl 15,-
per persoon, een

lunch
pakket moet je zelf
meenemen. (Leeftijd: 5 - 12
jaar)
Geef je snel op door het
ingevulde strookje in te leveren, voor 1 mei, bij de
tafeldames van het zwembad, want VOL = VOL.

#

Ja, ik ga mee naar Artis!

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leeftijd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naam van het bad: . . . . . . . . . . . . . .
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1 Cees Bergman 38346
2 Martin Hendriks 37974
3 Jonette Blom 37662
4 Nico Hooischuur 36893
5 Bas Blom 35925
6 Nel Nijemanting 35918
7 Ineke Rohling 35343
8 Henny Hooischuur 35331
9 Mevr. Samson 35308
10 Marius Bakker 34801
11 Carla Korzelius 33699
12 Jan Nijemanting 33446
13 Miram Samson 33308na 7x
14 Corrie Bergman 32768
15 Hans Korzelius 31354
16 Peter Samson 28565na 6x
17 Joop van Osch 28035
18 Ko Zwaneveld 26409
19 Irene van Osch 25885
20 Leida Scholten 17610
21 Wim Roozen 17493
22 Ibo Gulen 13945
23 Karin Nijemanting 13296

1 Peter Samson 5024
2 Henny Hooischuur 4958
3 Ineke Rohling 4838
4 Marius Bakker 4790
5 Nico Hooischuur 4738
6 Ibo Gulen 4664
7 Martin Hendriks 4642
8 Mevr. Samson 4621
9 Miram Samson 4618
10 Hans Korzelius 4593
11 Ko Zwaneveld 4494
12 Jan Nijemanting 4492
13 Cees Bergman 4472
14 Carla Korzelius 4420
15 Karin Nijemanting 4188
16 Nel Nijemanting 4035
17 Corrie Bergman 4014

Klaverjassen.

De achtste klaverjas avond is alweer voorbij.
De op die avond behaalde punten aantallen
zijn alsvolgd:

Stand achtste 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:
maandag17.00 - 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
maandag21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4 en 5
maandag20.00 - 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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