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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

We stellen allemaal wel eens de vraag wat nu de
zin van ons bestaan is, zeker als we worden
opgeslokt door de sleur van alledag. Die
broodnodige variatie, de hang naar avontuur, kortom het ontstijgen
van de grauwe middelmaat en niet steeds meer van hetzelfde
beleven, de gedachte daaraan maakt je al een ander mens. Handige
zakenlui denken te kunnen inspelen op de behoefte naar vrijheid en
werkelijk te beleven autonomie door een scala aan mogelijkheden
aan te bieden variërend van exotisch aandoende avontuurlijke reizen
naar nog als ongerept aangeprezen gebieden tot survival tochten
voor alle gezindten dichter bij huis. Mocht je al met deze gewiekste
lui in zee willen gaan dan blijkt de financiële armslag voor velen zo
beperkt te zijn, dat hooguit het tobbedansen of de traditionele
avondvierdaagse als alternatief overblijft. Niets ten nadele van
laatsgenoemde activiteiten, maar ik stel mij bij een (betaalbaar)
avontuur lijk leven wel iets meer voor dan je poten te breken in een
drijvende badkuip.

Ach wat heet sleur, burgerlijk als we zijn dat we ons massaal
overgeven aan de meest uiteenlopende modeverschijnselen die kleur
aan ons bestaan beögen te geven. De dagelijkse portie treurnis
aangeboden in de diverse soaps willen we voor geen
goud(kust) missen, aangevuld in goede en slechte tijden met het
wekelijkse rondje langs de voetbalvelden (wat soms als prettig
bijverschijnsel een oranje gevoel mee geeft), geeft dat de opkikker
die we denken nodig te hebben om de sleur van alledag weer aan
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te kunnen. Wat zijn we toch een tobbend volkje zeg, geen wonder
dat hartklachten en maagzweren aangevuld met zenuwinzinkingen
ons dagelijks op de hielen zit. Je moet wel een waanzinnig goede
conditie hebben on alle aanslagen op een gezond leven voor te
kunnen zijn.

Gezond ja, dat moet het zijn want dan kunnen we het leven aan. De
gezondheidsrage is een cultus geworden dat zich op alle fronten in
de samenleving manifesteert. Op school of het werk eet men het
broodje gezond. Helaas is dit konijnenvoer niet voldoende om de
bolle buikjes, de dikke dijtjes en alle overige meervoudig
verzadigbare vetrandjes dat ons lijf ontsierd, weg te doen smelten
als sneeuw voor de zon. Hardlopen lijkt een goede aanvulling, maar
dat collectieve gehijg is het toch ook niet. Je wordt er moe van en
bovendien moet je daarvoor de straat op. Het liefst blijven we thuis
voor de buis met onze eigen buiktrainer die op diezelfde buis
aangeprezen wordt als de ultieme afslanker bij uitstek maar die als
negatief bijverschijnsel het fenomeen sociale Contactarmoede met
zich mee geeft.

Het wordt gewoon tijd om je nuchtere verstand te laten zegevieren.
Een avontuurlijk leven is slechts voor een beperkt aantal
uitverkorenen weggelegd en de sleur van alledag heeft toch ook zijn
bekoorlijke kanten. Bovendien ligt het betaalbaar alternatief voor
een prettige kleurrijk bestaan binnen handbereik. Ga zwemmen!!!
Dat is goed voor de body (je wordt er slank van zeggen ze) en goed
voor de mind (dus absoluut zenuwinzinking bestendig) en
bovendien goed voor de sociale contacten die soms wel een erg
blijvend karakter hebben (menig DWT-lid kan je vertellen waarom).

Het zit er gewoon weer op. We gaan voor een paar maanden het
avontuur elders zoeken bestaande uit het modeverschijnsel
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vakantie vieren. Op de een of andere wijze zijn we allemaal met dat
virus behept. Op vakantie gaan is een uitzonderlijke manier van
weer thuis komen, om daarna weer met z'n allen het nieuwe seizoen
bij DWT in te gaan. Bedankt voor al jullie inzet voor DWT in het
afgelopen seizoen. Laat het nu maar even zitten en geniet van de
welverdiende vakantie.

Met sportieve groeten, (alweer zo'n sleuropmerking)
Guus Niehot.

 De Grote Club Actie

Of het nu is voor de aanschaf van nieuw materiaal, voor
accommodatie of voor andere broodnodige zaken, heel wat clubs en
verenigingen (dus ook DWT) kunnen financieel wel een steuntje in
de rug gebruiken. Om dat mogelijk te maken wordt ook dit jaar
weer de Grote Club Actie (GCA) gehouden. Deze actie wordt
georganiseerd door de Nationale stichting Grote Club Actie, een
fondsenwerver zonder winstoogmerk die zich over de volle
breedte inzet voor het Nederlandse verenigingsleven.

In 1996 verdiende deelnemende verenigingen gemiddeld f 1600,-
netto aan de actie, voorwaar een aardige opsteker. DWT kon met f
1000.-- netto redelijk tevreden zijn, temeer daar we in de
voorafgaande. jaren hooguit met de helft van dit bedrag tevreden
moesten zijn. Gebleken is dat naast de mate van inzet en
enthousiasme van de lotenverkopers, een goede organisatie van de
actie
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het wel slagen vergroot, Het kan dus eigenlijk alleen maar beter
gaan!

De GCA vindt in het najaar plaats, maar ik doe nu al een beroep op
DWT-leden om zich als lotenverkoper beschikbaar te houden. De
aanmelding hiervan kan bij het secretariaat van je eigen werkgroep.
Door loten te verkopen in je directe omgeving (bijvoorbeeld
medeleden van de vereniging of bij vrienden kennissen en familie)
kan de clubkas aardig gespekt worden. Hoe meer lotenverkopers,
des te groter het succes! DWT stelt aan de loten verkoper die de
meeste loten aan de man/vrouw weet te brengen een prijs
beschikbaar. Bovendien biedt de stichting-GCA aan 250
willekeurige lotenverkoperswaanzinnige prijzen aan, zoals
spannende avonturenweekends, flitsende inline skates en swingende
radio/cdspelers. Een reden temeer om je op te geven als
lotenverkoper!

DWT telt een kleine 500 leden. Wat zou het fantastisch zijn als
ieder lid minimaal l lot aankoopt. Doe mee voor het wel en wee van
uw eigen DWT!!! Wat valt er zoal te winnen. Naast de
hoofdprijs van f 100.000.-- belastingvrij bestaat de prijzenpot uit
40.000 leuke geld- en naturaprijzen voor een totaalwaarde van ca
anderhalf miljoen gulden. Bovendien geeft elk lot recht op een antal
fikse kortingen bij verschillende bedrijven. Met die kortingen toch
altijd prijs. DWT doet ook een duit in het zakje. Onder de leden die
minimaal 5-loten aankopen wordt een prijs verloot, ook wordt er
een prijs verloot onder alle overige leden die minimaal l-lot
aankopen! In het clubblad van september volgt meer informatie.

Het petit commite' DWT-GCA.
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Toernooi Beverwijk.

Op zaterdag 19 april gingen we met
acht zwemmers en zwemsters naar
Beverwijk voor jaarlijkse
internationale zwemtoernooi van KZC
, maar helaas was het niet zo
internationaal, want de engelse gasten
hadden helaas af moeten zeggen. Het
waren alleen 200 meters, dus het duurde erg lang. Er werd door
sommigen goed gezwommen, ook al was het een 50 meter-bad. Er
werden twee medailles binnengehaald, namelijk door Danielle op de
200m vlinderslag een gouden en een zilveren voor Yvette op de
200m rugslag. Hier volgen de uitslagen:

200m vlinderslag
Danielle Kaptijn 2.59.2 pr 2de

200m rugslag
Jennifer Bas      3.00.4 pr
Bianca Dessens 3.12.1 pr
Gwenda v.d. Veen 3.07.0 pr
Ferry de Ruyter 3.06.4 pr

200m schoolslag
Yvette Roozen 3.11.5 3de
Jennifer Bas 3.24.4 pr
Gwenda v.d. Veen 3.26.3
Martin Niehot 3.14.6 pr
Casper Teeuwen 3.02.1
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200m vrije slag
Bianca Dessens 2.44.7
Jennifer Bas  2.45.2
Danielle Kaptijn 2.37.0
Martin Niehot  2.24.1
Casper Teeuwen 2.26.5

JARIGEN VAN DE MAAND..............JUNI!!!!!!!!!!!

Valerie Bas    03-06
Nicolette Knape 18-06

GEFELICITEERD!!!!!

Yvette Roozen.

Kunstzwemmen

13 April was het zover, verenigings
competitie uitvoeringen. Voor deze wedstrijd
trainen de meisjes het hele jaar keihard. Een 
muziekwedstrijd tegen alle andere
kunstzwemverenigingen van Noord Holland, op
elk niveau.
De laagste categorie werd vertegenwoordigt door onze meisjes die
zwemmen op de muziek van de Sound of Music. Zij zwommen zich
naar de eerste plek.



De Waterdroppels8

Dus goud voor Priscilla, Johanna, Marijke, Maaike, Mariette en
Wendy.
De categorie drie en vier begonnen met de solo's, voor ons zwom
Annette, zij werd tweede dus zilver voor haar.
Nicolette en Simone zwommen met hun duet naar een mooie
tweede plaats, voor hun dus ook zilver.
De groep die zwemt op de muziek van Queen zwom zich naar de
hoogste plaats. Dus goud voor: Patricia, Ilse, Marinka, Annette,
Nicolette en Simone.
In de categorie vijf zwom Joyce haar solo en werd derde en had de
bronzen plak in haar zak.
Tera en Femke zwommen het duet in deze categorie en voor hun
was de tweede plek weer raak zilver.
Bianca zwom in categorie zes haar solo en werd derde, brons voor
haar.
Het duet in deze categorie werd gezwommen door Ingrid en Dana
zij werden vierde.
Het groepsnummer Surf City gezwommen door: Tera, Femke,
Joyce, Dana, Bianca t H, Ingrid en Bianca werd na een strijd met de
Zeeschuimers en een heel vervelende contactlens, die in plaats van
te blijven zitten in de mond belande, probeer dan maar eens, met dat
ding in je mond en een neusklem op je neus, snakkend naar adem,
het kunststuk onder water uit te voeren (petje af
hoor).
Op één tiende na tweede dus voor hun ook een zilveren plak. Wij
als trainers zijn trots op onze meiden.

ALLEMAAL van HARTE GEFELICITEERD met de behaalde
medailles.



De Waterdroppels 9

Kunstzwemjarigen van juni.

9-6 Joyce Vollenga
18-6 Nicolette Knape
26-6 Simone Hendriks
30-6 Linda Breij

Allemaal gefeliciteerd.

Ellen Vollenga.

Verenigingscompetitie
kunstzwemmen.

Stand na vier wedstrijden:
Zeeschuimers 1423,285 punten
DWT 1412,356 „
Alliance 1321,739 „
Zwepho 1280,532 „
WZ&PC 792,259 „
HPC 773,320 „
Oude Veer 761,489 „
Spetters 438,582 „
Oeza 100,312 „
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Prinsesse plaat.

De prinsesse plaat is een prijs die één maal per jaar wordt uitgereikt
aan een kunstzwemvereniging die dat jaar de meeste punten heeft
behaald in de categorie 1a, dat zijn de jongste deelnemers.
En je raad het al wij hebben dit keer gewonnen. De prinsesse plaat
is voor ons voor een heel jaar, volgend jaar moeten we hem haar
weer inleveren als een andere vereniging hogere punten haalt. Dit
willen wij niet dus gaan we er keihard tegen aan om hem volgend
jaar weer te veroveren. Jongens/meisjes ga zo door het gaat goed
met jullie.

Ellen V.

Uitnodiging.

Een uitnodiging van het kunstzwemmen aan:
alle leden van DWT.

Om mee te doen aan onze jaarlijkse onderlingen wedstrijd.
Deze zal dit keer gehouden worden op disdag 24 juni aanstaande in
het Boerhaavebad.
We zouden het leuk vinden om, net als vorig jaar, aanmeldingen
van het waterpolo en wedstrijdzwemmen te krijgen. Iedereen is van
harte welkom. De wedstrijd begint om (precies) 18.30 en duurt tot
uiterlijk ??:?? Uur. Heb je een leuk idee en een sportieve familie of
een paar vrienden die het leuk vinden om hun kunsten in en om het
bad te vertonen, aarzel dan niet en schrijf in.
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Dit zijn de voorwaarden waar de uitvoering aan moet voldoen:
-beslist niet langer dan twee minuten
-er moet met minimaal twee personen gezwommen worden
-een leuke naam voor de groep of het muzieknummer.
Opgeven is mogelijk tot 10 juni aanstaande. Dit kan op het
aanmeldings formulier dat in het clubhuis hangt of bij één van de
train(st)ers van het kunstzwemmen. Geef wel even duidelijk aan
met hoeveel personen je het nummer gaat zwemmen. Na deze
datum is inschrijven echt niet meer mogelijk!!

We hopen dat er weer veel DWT'ers de sprong durven te maken en
mee gaan doen, want echt, kunstzwemmen is hartstikke leuk!!!
Tot de 21e juni aanstaande.

Trainsters van het kunstzwemmen.

Interkringentoernooi
12 jaar en jonger.

Op 19 april werden er 's morgens in het Boerhaave bad de gelote
figuren nog één maal doorgenomen en beoefend. 's middags
vertrokken wij met twee auto's naar zuid-oost Beemster, waar wij
nog net op tijd aankwamen, want wij hadden in de file gestaan, onze
drie jury leden kwamen bijna één uur te laat.
Gelukkig mochten we van de scheidsrechter mr. Han Dijkman nog
tien minuutjes inzwemmen. Toen begon de wedstrijd.
Ik moest als eerste bij panel twee een salto voorover gehoekt maken,
dit ging redelijk goed, na een tijd wachten mocht Simone
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met we ik samen in groep één zat.
De rest van ons was verder verdeelt over nog eens drie panels en we
konden elkaars figuren niet goed zien, dus liepen we veel heen en
weer om te vragen hoe het ging.
Bij panel drie moest ik de zwaardvis laten zien. Bij panel vier de
bloesem, deze ging een klein beetje fout. Bij panel één moest
balletbeen beurtelings worden gedaan, daarna gingen we snel
aankleden en wachten op de uitslag.
Er waren namelijk een paar meisjes die als ze goed hadden
gezwommen hun eerste wedstrijd diploma (c1) konden halen. Er
waren helaas geen meisjes bij de eerste drie. Simone werd 12de en
Nicolette 22ste, zij hadden het best van ons gezwommen.
De rest had genoeg punten gehaald voor hun diploma, geslaagd zijn
: Priscilla, Wendy, Mariette, Johanna en Chantal.
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Wendy Vollenga.

Van de polocommisie.

 AGENDA

Tot en met 30 mei geldt het huidige
trainingsrooster, na deze datum kan er
alleen nog getraind worden op de volgende tijden:

dinsdag 19.30 - 21.00 uur.
vrijdag 19.30 - 20.45 uur.
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Dit rooster is geldig tot en met 27 juni

Op zondag 15 juni organiseert de polocommissie voor de tweede
keer de DWT-speurtocht. Iedereen van zes tot veertien jaar mag
meedoen. Na afloop gaan we film kijken in het clubhuis.
Verzamelen om 13.00u. in het clubhuis; om 17.00u is het afgelopen.
De kosten zijn ƒ4.-. Op de lijst die op het mededelingenbord hangt,
kun je je opgeven.

In het weekend van 28 en 29 juni gaan we weer op zomerkamp in
de Heemskerkse duinen. Op vrijdag 27 juni om 18.00 vertrekken we
bij De Planeet in Haarlem Noord. Spelletjes, barbecue en kampvuur
staan weer op het programma. Alle kinderen van acht t/m veertien
jaar van waterpolo, synchroonzwemmen, minipolo,
wedstrijdzwemmen en leszwemmen bij DWT mogen mee. Ook
voor deze aktiviteit kan je je opgeven op het mededelingenbord in
het clubhuis. 

Het zomerrooster: in de hele maand juli en in de eerste week van
augustus kan er weer in De Houtvaart gezwommen worden, op elke
vrijdagavond van 20.00 uur tot donker. 
8 Augustus is de laatste mogelijkheid om in De Houtvaart te
zwemmen.

Op 11 augustus beginnen de binnen trainingen weer. 

Op zaterdag 16 augustus en zondag 17 augustus organiseert
waterpolovereniging ZEPTA uit Ter Apel weer het jaarlijkse
toernooi.
Twee weken later, op 30 augustus en 31 augustus, is er het
toernooi in Hasselt (B).
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VERJAARDAGEN IN JUNI, JULI EN AUGUSTUS

9 juni Joyce Vollenga ADS
21 juni Teun Weustink H1
2 juli Jeroen Muylaert H4
9 juli Eddy Roosen H1

Rob Goedkoop H2
11 juli Esther Niehot ADS
13 juli Peter Vogel H6
14 juli Martijn Heemskerk H3
18 juli Anita van Luit D2
19 juli Antonette Wigman D3

Lex van Gaale H5
25 juli Frank Muylaert H3

1  aug. Monique Stricker-van de Heide D2
11 aug. Mariska ter Horst D3
14 aug. Dennis van Esveld H6
18 aug. Marcel van Gemert H3
19 aug. Maurice Philippo H2
20 aug. Annemiek Lucas-FaceD2
24 aug. Liane de Boois D3
30 aug. Marco Hendriks H1

UITSLAGEN

26 april
Adspiranten - Aquafit: 1 - 34
Doelpunt: Patricia
H5 - Oude Veer: 14 - 5
Doelpunten: Piet en George 1, Gé 2, Lex 5, Ton 6
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D2 - ZWV/Nereus: 0 - 12
Doelpunten: -
H6 - Oude Veer: 7 - 11
Doelpunten: Stefan, Niels en Rob 2, Patrick 1
H2 - Aquarijn: 13 - 8
Doelpunten: André en Paul T. 2, Raymond 3, Paul S. 6
D1 - NVA/HHC: 4 - 7
Doelpunten: Carola, Bianca en Ebelien 1, Sandra 4

MINIPOLO

Voor nieuwe aanmeldingen voor het minipolo en vragen hierover
kun je bellen met Sabine Roozen: 023 5373373

TEAM TALK

Omdat Dames 3 dit jaar gepromoveerd is, is het woord aan
aanvoerster Fransisca die haar licht zal laten schijnen over dit
succesvolle team:

Naam: Fransisca Smit

Team: Dames 3

DWT staat voor: Uitleven, lekker zitten en op zaterdag even weg
met de coach. 

Prestaties: Promoveren!

Frustraties: Starten met 13 teamleden en eindigen met 6.

Toen kon ik wel janken: De hele wedstrijd voor staan en in de
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laatste minuut alsnog (van de nummer 1) verliezen.

Dit was pas echt grappig: De enthousiaste supporters escorte naar
Grootebroek.

Motto: We gaan nog sneller door het bad met malt uit het vat.

Doel: Moet groter.
We zaten in het clubhuis en toen ging alles zijn gangetje. Er wordt
getapt en ingeschonken, wat gebabbeld en besproken. Er wordt nog
eens nagepraat, nagepraat en nagepraat. gefluisterd en de stem
verheven. Een kruk verschuift, een baby huilt. Terloops valt een
fotolijst door een bliklipje naar beneden. Gewoon aangenaam
tijdverdrijf.

Namens de polocommissie
 Thijs Weustink

Heeft iedereen zich
ingeschreven???

Zoals jullie in het vorige clubblad hebben kunnen lezen gaan we
ook dit jaar weer op kamp. Dit vierde DWT zomerkamp is van
vrijdag 27 juni ('s avonds) t/m zondag 29 juni in Heemskerk.
Tijdens het kamp gaan we allerlei dingen doen, zoals een
fietsspeurtocht, een barbecue, naar het strand en natuurlijk een
kampvuur maken.
Als het goed is heeft iedereen van DWT tussen 8 en 14 jaar zich
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al ingeschreven voor dit geweldige kamp. Als je dat inderdaad hebt
gedaan, denk dan alvast een beetje na over wat je allemaal moet
regelen voor het kamp.
We gaan op de fiets, dus zorg dat die in orde is, en we slapen in
tenten, dus haal je tent van zolder. Heb je geen tent? Probeer er dan
een te lenen, of spreek af dat je bij een vriendje of vriendinnetje in
de tent kan slapen.

Voor iedereen die meegaat op het vierde DWT zomerkamp.
Vrijdag 27 juni is het dan zover. Dan vertrekken we om 18:00 uur
bij de Planeet naar Heemskerk voor het vierde DWT zomerkamp!
Iedereen die zich hiervoor ingeschreven heeft staat vast al te
trappelen van ongeduld.

Maar voordat het zover in eerst nog het volgende:
We gaan op de fiets, dus zorg dat deze in orde is en neem een
bandenplaksetje mee! We fietsen in kleine groepjes, met iemand
van de leiding erbij.
Je tas en tent worden met de auto naar Heemskerk gebracht.

Wat gaan we doen?
Vrijdag: Tenten opzetten

Dropping / speurtocht
Zaterdag: Ontbijt

Spelletjes
Lunch
Fietsspeurtocht
Barbecue
Kampvuur

Zondag: Ontbijt
Naar 't strand (bij mooi weer)
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Lunch
Opruimen
Naar huis fietsen

We zijn zondag om ongeveer 17:00 uur weer bij de Planeet.

Wat moet je meenemen?
Slaapzak
Matje / luchtbed
Tent (als je die hebt, anders proberen te lenen)
Bord, bestek, beker
Kleding (let op het weerbericht!)
Goede schoenen
Warme trui (voor 's avonds)
Regenpak
Zwemspullen + handdoek
Toiletspullen
Zonnebrandmiddel
Vuilniszak
Snoepjes om uit te delen
Geld (voor een ijsje)
Cadeautje voor de leiding

Probeer om alles in één tas te krijgen want de tassenvervoerbus is
niet zo heel groot!

Heb je nog vragen dan kun je altijd bellen naar: Marjolijn (5321375)
of Eddy (5245539).

Groetjes,
de kampcommissie.
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Leszwemmen.

In verband met het afzwemmen is
er vrijdag 20 juni van 18.30 tot
19.30 uur en op zaterdag 21 juni
van 9.00 tot 10.00 uur geen
leszwemmen.

Tevens is er i.v.m. de
zomervakantie in de volgende perioden geen
leszwemmen:

Boerhaavebad 27 juni t/m 8 augustus
planeet 28 juni t/m 9 augustus

Namens de J-REZ,
Carola.

Met de baby naar het  zwem-
bad.

Voordat u uw kind aanmeldt bij onze vereniging zou het goed zijn
om haar of hem al 'vanaf de geboorte' met de zwemles vertrouwd te
maken. Natuurlijk krijgt het deze naam niet en noemt men het
'moeder en baby zwemmen', maar wat er in deze lessen gebeurt
bereidt het kind voor op een goed omgaan met water.
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Zodra uw kindje met drie
maanden zijn eerste prik heeft
gehad mag u met de lessen
beginnen. En omdat er nog
allerlei reflexen aanwezig zijn
vanuit de baarmoeder heeft uw
kind er totaal geen moeite mee
om de lessen te volgen. Zo'n
zwemles duurt niet langer dan
een kwartier tot twintig minuten
omdat uw kind anders teveel
zou afkoelen in het zwembad.
Tsjonge, wat kort, zou u zeggen, en dan al dat uitkleden en weer
aankleden, daar ben je al een half uur mee bezig! Ja, u moet er enige
moeite voor doen en op uw eigen veiligheid en dat van uw kind
letten. In een zwembad is het overal nat en glad. Dus wilde
spelletjes zijn niet gewenst. Maar uw kind in een opgeblazen troon
zetten of bandjes omdoen ook niet, omdat het anders nog niet de
eigen mogelijkheden in het water kan leren kennen.
Tijdens de les zingt u allerlei gezellige liedjes.
Heb je wel gehoord van de zevende zeven.
Varen, varen over de baren.
Alle eendjes zwemmen in het water.

Op een grote paddestoel.
Tijdens het zingen houdt u
voortdurend oogcontact met uw
kindje. Dit is wel één van de
belangrijkste dingen van elke
zwemles. Ik merk zelf ook nu in
mijn lessen ,hoe belangrijk het is als
kinderen oogcontact met de meester
of juffrouw houden.
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 Een zwembad is altijd lawaaierig en het is moeilijk elkaar te
verstaan. En kinderen zien wat je zegt aan je gezichtsuitdrukking.

Op een bepaald moment hebben de kinderen de liedjes met
bijbehorende watercapriolen 'geleerd'. Dat is: passief opgeslagen.
Zij weten precies bij welk woord en stembuiging, welke plons of
zwaai komt. Ze kijken er naar uit, ze hebben plezier. Bijvoorbeeld
bij 'varen varen over de baren' pakt de moeder (of vader) het kind
onder de armen en sliert het rustig eerst links met het oortje door het
water en dan rechts met het oortje door het water. Zo raakt het kind
gewend aan water dat langs het hoofd strijkt.
Ook elkaar onder water aankijken na het roepen van een bepaald
sein (één, twee, drie), doet de baby zonder paniek en zwemt
automatisch naar je toe.

Dit alles wordt heel goed begeleid door een moeder en baby
zwemleider. Als u trouw bent in de zwemlessen met uw kinderen is
dit een uitstekende voorbereiding voor onze zwembegeleiding. Ziet
u het niet zitten, doordat u meerdere kleine kinderen heeft, dan kunt
u wellicht een oplossing zoeken in het samen met een andere jonge
moeder of vader uitwisselen en elke veertien dagen gaan en u
beurtelings op elkaars kinderen past.

Reacties naar:
Frea Kroese
Lieskamp 25
1991 DD Velserbroek
tel. 023-539 02 80
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DRIE’m TEAM.

Zoals U al waarschijnlijk, of misschien ook niet, weet, zijn er dit
jaar 2 teams gepromoveerd. Het ene team is Heren 4, dat al
ongeveer 3 maanden voor het einde van de competitie kampioen
was, waarmee ik ze vanaf deze plaats nog eens wil feliciteren. De
voorsprong op nr.2 was knap, maar niet echt onverwacht daar ze aan
het begin van de competitie 2 klassen terug zijn gezet. Een min of
meer verwacht kampioenschap dus.

Minder verwacht, maar niet minder gehoopt, is de promotie van
Dames 3 naar de 2e klasse kring. Geen gek resultaat voor een team
dat vorig seizoen nog anoniem meedraaide in de 3e klasse. Het
resultaat was toen, geloof ik, 8e.

Aan het begin van dit seizoen begon een nagenoeg ongewijzigd
team aan de competitie. Op de keeper na. Een probleem toch, want
zonder keeper heb je een half team. Na harde onderhandelingen, 3
bier en een pakje sigaretten, wist ik zaakwaarnemer Wim R. Toch te
overtuigen van het nut dat zijn jongste telg ging keepen. Probleem
opgelost.

Het begin was veelbelovend; 2x winst. Waren zij zo slecht of wij zo
goed. Daarna moesten we naar Aquafit en kregen we Zwepho thuis.
Weg illusies; 2x verlies. De resterende wedstrijden tot de winterstop
werden gewoon weer gewonnen en uiteindelijk bleken we toch nog
2e te staan, ook een promotieplaats.
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Ondertussen had de geboortegolf ook bij het 3e toe geslagen. Stefan
bedankt! Dan kreeg de fam. Ter Horst ook nog last van een vijver en
werd Mariska enorm moe van het wegjagen van al de reigers. 2
Vaste waarden dus in de zieken/baby-boeg.(vrij naar Mart
Smeets).Ondanks deze tegenslagen pakte het team toch telkens weer
die 2 punten, op de wedstrijd tegen Aquafit en een onnodig
gelijkspel tegen De Ham na. Het team stond er echter gewoon weer
tijdens de 4-punten (ja, ja) wedstrijd tegen nr.3, Zwepho. Met een
overtal aan supporters, wij: 10; zij: 2, gingen we op bezoek in
Grootebroek. Een verdiende zege en dus, met een 2e plaats in de
competitie, promotie was het resultaat. Klasse!

De balans opmakend kan ik schrijven dat we steeds beter zijn gaan
spelen. We hebben zelfs 2 verdedigings-systemen, ongekend in de
3e klasse kring en trouwens ook in de 2e klasse. Helaas gaan er aan
het einde van dit seizoen een aantal spelers weg, die ik hierbij
succes wens hun studie en/of andere activiteiten.
Ik hoop dat de polocommissie tijdens het zomerreces niet
ongelimiteerd gaat shoppen voor het 1e, opdat het 3e wel een kans
behoudt om zich in de 2e klasse te handhaven. Verder wil ik
Maaike, en natuurlijk ook Stefan, namens het team en mijzelf
feliciteren met de geboorte van Tristan en hoop ik Maaike en ook
Mariska volgend seizoen weer terug in het water te zien.
Tot volgend seizoen en op naar de 1e klasse,

De coach.
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Pinksteren 1997

Er zijn verschillende manieren om de Pinksterdagen door te
brengen. Je zou bijvoorbeeld het weekend door kunnen brengen op
een of andere gezellige familiecamping in Zuidoost-Groningen of
het weekend doorbrengen in het Naaldwijkse fietsbellen en
potkachelmuseum. Anderen denken zich beter te kunnen vermaken
op het vliegveld in Eindhoven of op de draf- en renbaan in
Landgraaf. Daar kan men het hele weekend ongestoord met modder
gooien terwijl een uit de kluiten gewassen kamerorkest op luide
wijze de voorgrondmuziek verzorgt.

Er zijn echter ook mensen die het hele weekend in een zwembad
willen doorbrengen. Dit zijn voornamelijk waterpoloers die het leuk
vinden om mee te doen aan het internationale waterpolotoernooi
van DWT.
Ik zal verslag doen van dit weekend zodat u inziet dat u uw tijd
verknoeid heeft in Naaldwijk.
Het begon eigenlijk allemaal al zaterdag om ongeveer een uur of
zes. Terwijl de laatste voorbereidende puntjes op de i worden gezet
wachten we op de komst van de
buitenlandse inbreng uit Hasselt
(België) en Tonbridge (Engeland).
Na ongeveer drie cd's te hebben
gedraaid, zes keer nieuwe
versnaperingen te hebben gehaald en
bijna te zijn verbrand kwamen onze
zuiderburen luid toeterend aan. We
hadden ongeveer dertig seconden
nodig om al onze vooroordelen over
de Belgen
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bevestigd te zien worden. Ze drinken inderdaad de hele dag bier,
eten frieten (overigens niet aan de Belgielaan) en zijn compleet gek. 
Onze Engelse gasten kwamen vlak daarna en nadat we ze hadden
begroet hebben we ze niet meer gezien.
Vervolgens hebben we de Belgen een rondleiding door onze
prachtige stad gegeven en daarbij zijn we een van hen (Jan,
Vlaamser dan Urbanus) kwijtgeraakt.

De volgende dag gaat het dan echt beginnen. Gelukkig zijn alle
teams aanwezig en in zeer goede stemming en ook Jan heeft de weg
terug (via Zandvoort) weer gevonden. Het weer is prachtig, echt
oud-Hollands zondagmiddagweer. Af en toe een bui met zeer af een
toe ook droge periodes. Jammer genoeg heeft het klimaat in het
zwembad zich niet aangepast en daar is het dan ook onbewolkt, met
subtropische hitte en hier en daar natte plekken.
De wedstrijden die worden
gespeeld beginnen allen stipt op
tijd en zijn van zeldzaam hoog
niveau. De gehele dag worden er
onophoudelijk wedstrijden
gespeeld en ook in het clubhuis is
het de hele dag zeer druk.
Eindelijk na tien uur wedstrijden
zit het zaterdagprogramma er op
en kan het feest beginnen. Het clubhuis is inmiddels omgetoverd in
een stampende discotheek en de biertap maakt overuren. Binnen is
het stampvol maar ook buiten, terwijl de regen neerdaalt, is het
gezellig. Als het feest is afgelopen en de lichten aangaan blijkt de
vloer te zijn verandert in een modderpoel met glas. Het is moeilijk
om de mensen naar buiten, de regen in, te sturen zodat zij op het
prachtige egale gazon in hun tentjes kunnen gaan liggen. Echter het
tonen van een bezemsteel is genoeg om ieder
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een rennend naar buiten te zien gaan.

Na een veel te korte nacht is dan de maandagochtend aangebroken.
Er heerst nu wel een heel erg extreem maandagochtendgevoel.
Desalniettemin gaan de wedstrijden gewoon door. Zonder al te veel
schermutselingen wordt het programma afgewerkt en in het
clubhuis wordt de koffie-omzet van het hele jaar verdubbeld.
De dames van KZC winnen de damesbokaal en de dames van DWT
worden zeer verdienstelijk tweede. Ook bij de heren wint KZC (een
zeer egoïstische vereniging) terwijl de twee herenteams van DWT
daar een stukje achter eindigen.

Na de prijsuitreiking begint de after-party. Het zwembad wordt
schoongemaakt en het clubhuis wordt ontsmet. Na nog een tijdje in
de zon te hebben gezeten vertrokken de overgeblevenen naar het
café om daar onder het genot van een hapje en een drankje en met
flinke wallen onder de ogen te concluderen dat we met ze allen een
zeer geslaagd toernooi hebben georganiseerd waarbij eigenlijk alles
goed ging.

Na nog wat te hebben uitgegooid en zelfs om de aller flauwste
grappen te hebben gelachen werd er zelfs in een helder moment nog
een gootsteenontstopper geïnnoveerd. Tot slot wil ik de
toernooisponsor RUBBERDUCK INC. nog even
bedanken voor hun grote geestelijke steun en kan allen maar
concluderen dat ondanks dat je er erg moe van wordt, een Pinkster-
toernooi toch de leukste manier is om een Pinksterweekend door te
brengen.

Eddy
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Zomerreces.

In verband met de aanstaande zomer (zal wel weer een natte zijn) 
heeft de complete redactie zich momenteel op een, ver verwijdert en
zeer zonnig, vakantieparadijs terug getrokken zodat het niet
mogelijk is om de komende twee maanden een clubblad uit te
geven. Het eerste clubblad van het volgende seizoen komt zoals
altijd weer één september uit (copy graag inleveren voor zestien
augustus).

Michael.
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Tjakka.

Yes, yes, yes! Eindelijk is het dan zo ver:
dames 3 promoveert. Tot de laatste wedstrijd is het nog spannend
gebleven. Na een 5-6 verlies tegen Aquafit en een 2-2 tegen de
Ham, bleef de definitieve binnenhalende klapper uit. Het
vooruitzicht tegen Zwepho (eerder verloren met 4-7) hield de
gemoederen nog danig bezig. Nadat tegen deze club een 5-2
overwinning een feit was, klonken dan toch de eerste juichende
kreten. Nog één wedstrijd te gaan. Een winst wordt wel verwacht,
alleen een "hoeveel" zou nog de vraag zijn.
26-4: dat varkentje in Schragen wassen wij wel even. Het startsein
gaat, gáán!
Hé? ? nou jááá. . .  binnen enkele minuten ligt er een achterstand
van 1-0. Pestvarken "de Reuring" bracht nog aardig wat reuring bij
dames 3. Even door bikkelen dus.
Na het binnen slepen van een 2-4 eindstand (poehéé), was de
promotie dan toch duidelijk. TAART : de coach hief het mes . . . .
aanvalluuuuuuuh.
Teamgenoten en aanvullende aspiranten hulptroep: gefeliciteerd en
bedankt.
104 doelpunten voor en 44 tegen, is ten slotte lang niet gek.
Tevens trainer, coach en andere ondersteunende diensten bedankt
voor de inzet.

Gegroet tot het volgend seizoen,
Fransica Smit
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Wij zijn met z’n drieën !

Tristan Alexander

10 mei 1997
3670 gram
53 cm

Stefan en Maaike Woolthuis
Zaanelaan 92
2024 ZC Haarlem
023-5256940

Bel even als je wilt komen
kijken !
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Wedstrijden bij DES.

Op Hemelvaartsdag ben ik alleen per trein en tram naar Den Haag
gegaan om deel te nemen aan zwemwedstrijden in het zwembad de
Waterthor. Deze wedstrijden werden georganiseerd door DES. Het
was een wedstrijd tussen de verenigingen Hippocampus, z.v.
Groenlo, Barracuda, en DES. Zelfs was er een vereniging uit
Engeland op bezoek, zodat de wedstrijd een internationaal tintje
had. Het zwemprogramma van maar liefst 43 nummers bevatte ook
vier nummers welke bestemd waren voor masters. Nadat ik een
kopje koffie had gedronken, ging ik inzwemmen. De wedstrijden
hadden een vlot verloop en de organisatie was uitstekend. Na zo'n
tien programmanummers was er een pauze en er werden prijzen
uitgereikt van de gezwommen nummers.
In de middag heb ik mijn onderdelen gezwommen met als resultaat:
50m vrijeslag 38,06 4e plaats
50m rugslag 42,82 3e prijs
50m vlinderslag 50,39 3e prijs
50m schoolslag 45,00 2e prijs

om 17.00 uur waren de wedstrijden en de prijsuitreikingen ten einde
en ieder kon voldaan naar huis gaan.
Ik had deze keer het geluk dat ik met een deelnemer van NVA uit
Haarlem met een auto mee kon rijden naar Haarlem. Nu ga ik verder
trainen voor de Dutch Open Master wedstrijden te Apeldoorn in juni
aanstaande.

Mei 1997,
Corine Kalbfleisch.
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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 bij Anneke

Veen of Carola Wigman
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Komeet puzzel.

Dit jaar heeft iedereen de komeet Hale Bobb aan de hemel kunnen
zien staan. Bij helder weer 's avonds in het noordwesten en 's
morgens in het noordoosten. Doordat het nu langer licht blijft, is de
komeet korter te zien, bovendien verwijdert zij zich van onze
planeet. Het plotseling aan de hemel verschijnen om daarna weer
even snel uit ons blikveld te verdwijnen hoort bij een komeet. Dit
verschijnsel wordt figuurlijk vaak waargenomen en doet me op dit
moment denken aan een DWT-lid. Vandaar deze rebus.
Wiens naam staat hier:

Oplossing mei puzzel.
Bal - opa - eer - rei - hoe - ook - aks - vee - elk
A - Boerhaave
B - lariekoek

Oplossing april rebus.
In het rechthoekje is getekend een ster, waar doorheen een kruis. Dit
betekent: weg-ster.
Daarachter een maan: weg-ster-maan.
Vervolgens moeten de letters g en a eraf getrokken worden. Daar-
door ontstaat de naam: we ster man.
De bekende DWT-er heet; George Westerman.
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Indien je in Haarlem en omstreken een ex-DWT-er tegenkomt die
minstens vijf jaar lid is geweest (!), dan zal dit ex-lid in negen van
de tien gevallen deze George kennen. Binnen de vereniging is hij
nog steeds actief: hij speelt waterpolo. Daarnaast is hij
scheidsrechter en lid van de scheidsrechterscommisie van Kring
Noord Holland.

Vlak na de oorlog werd hij lid. Elke zaterdagmiddag ging hij, als
acht jarige, met een groep van de St Bavo-parochie naar het Sport-
fondsenbad aan de Baan om op het DWT-oefenuur te leren
zwemmen.
Indien deze gebeurtenis in 1947 heeft plaatsgevonden, dan is
George 50 jaar lid: een halve eeuw.

Gé Luttikhuizen.

Watervrienden.

Gezocht/wanted.

Waterpolo spelers voor op de zondag competitie bij de
watervrienden Haarlem.
Opgeven bij Remon van de Velde (tel 023-5392495) of Alfons
Hamelijnk (tel 023-5370575). Na een strenge keuring is spelen
mogelijk in ons enorm enthousiaste team.

Remon.
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1 Cees Bergman 38346
2 Carla Korzelius 38040
3 Martin Hendriks 37974
4 Miriam Samson 37907
5 Jonette Blom 37662
6 Nico Hooischuur 36893
7 Bas Blom 35925
8 Nel Nijemanting 35918
9 Hans Korzelius 35538
10 Ineke Rohling 35343
11 Henny Hooischuur 35331
12 Mevr. Samson 35308
13 Marius Bakker 34801
14 Jan Nijemanting 33446
15 Corrie Bergman 32768
16 Peter Samson 34097na 7x
17 Ibo Gulen 28859
18 Karin Nijemanting 28092
19 Joop van Osch 28035
20 Ko Zwaneveld 26409
21 Irene van Osch 25885
22 Wim Roozen 21654
23 Leida Scholten 17610

1 Marius Bakker 5532
2 Peter Samson 5214
3 Nel Nijemanting 5043
4 Henny Hooischuur 5006
5 Ibo Gulen 4914
6 Jan Nijemanting 4902
7 Jonette Blom 4847
8 Karin Nijemanting 4796
9 Miriam Samson 4599
10 Cees Bergman 4544
11 Carla Korzelius 4341
12 Ineke Rohling 4208
13 Martin Hendriks 4202
14 Hans Korzelius 4184
15 Bas Blom 4182
16 Wim Roozen 4161
17 Corrie Bergman 4108
18 Mevr. Samson 3663
19 Nico Hooischuur 3168

Klaverjassen.

De tiende klaverjas avond is alweer voorbij.
De op die avond behaalde puntenaantallen zijn
alsvolgd:

Tiende 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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