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

2py op een 3/ inch diskette wordt1

ingeleverd dan kan dit voor de
15e van iedere maand. De diskette
dient dan leesbaar te zijn op een
IBM PC of compatibel computer
en de copy dient bij voorkeur in
WordPerfect files met papierfor-
maat A5 opgeleverd te worden.
Indien de copy tekeningen en/of
foto's bevat die je graag terug zou
willen hebben zet dan op de ach-
terkant je naam en adres.
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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Ook dat Gerard Cox gevoel, de zomer voorbij en
alles bij het oude? Behalve dat we nu weer een
stapje dichterbij het magische jaar 2000 zijn,
beginnen we gewoon weer van voren af aan. Traininkje hier en
wedstrijdje daar, vergaderingetje zus en feestavondje zo. Je kunt de
milleniumklok erop gelijk zetten, hoewel ze daar op het Verwulft
weinig kaas van gegeten hebben. Zou het ons dan zo beïnvloeden?
Computers blijkbaar wel, want die schijnen massaal terug in de tijd
te gaan en religieuze doemdenkers voorspellen op het topje van de
Mont Blanc ongetwijfeld weer het einde der tijden.

Alles draait om het begrip 'tijd'. De tijd van alledag, de tijdsduur van
een opleiding, de tijdsdruk van een opdracht, de tijdelijkheid van
ons bestaan en de overgang van tijd naar tijd. We zwemmen ons een
rotje om binnen een bepaalde tijd te blijven, of we vertragen juist
het spel omdat de tijd in ons voordeel is, We maken plannen en
formuleren doelstellingen voor een bepaalde tijd en terugkijkend op
alles verbazen we ons over de snelheid waarmee de tijd voorbij
gaat. We gaan met onze herinneringen terug in de tijd en misschien
willen computers dat ook wel. Ach een reisje in de tijd lijkt ons wel
wat, dan kunnen we de missers van het verleden nog eens onder
ogen zien en onze toekomstidealen bijstellen, zodat we weer niet in
de fout van het verleden vervallen.
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Verleden, heden en toekomst! Wat betekent dat voor DWT. In het
verleden was DWT een voorname zwemvereniging met naast een
groot ledental aansprekende sportieve successen, Zo nu en dan hoor
je daar de oudgedienden nog lyrisch over vertellen. Het grote
ledental daar kunnen we nu van dromen (van de sportieve successen
blijkbaar ook). Als zelfstandige vereniging kunnen we ons
bestaansrecht rechtvaardigen, zeker gezien het scala van
ontspanningsmogelijkheden waaruit de consument kan kiezen en
zeker ook gezien de begrenzingen aangegeven door onze
watervoorzieners. Sportieve successen, al of niet aansprekend,
worden altijd nog gekoesterd en ontspanning naast prestaties gaat
nog altijd goed samen, Voor de toekomst zal het accent liggen op
sportief presteren, dat immers een sportvereniging eigen is en de
basis vormt voor ledenaanwas/behoud, Een goedgestructureerde
trainingsopbouw en het frequent bijwonen van trainingen is daarbij
een onmisbaar element.

Het nemen van een time-out is ons blijkbaar niet meer gegund, want
het een en ander vergt nogal wat inzet van alle betrokkenen zoals
daar zijn de dames en heren zwemmers (die gaan voor de trainingen
en de prestaties), werkgroep -en bestuursleden (die het beleid
uitstippelen en voorwaardenscheppend bezig zijn) en
trainings/JREZ-kader (voor het verbeteren van de techniek en
opleggen van de tactiek om prestaties in goede banen te leiden). Als
we er met z'n allen voor willen gaan dan werkt de tijd in ons
voordeel en zal deze ons leren dat de juiste keus is gemaakt,

Misschien toch wel handig om het jaar 2000 als mikpunt te
gebruiken. Ik zou m n hoogtevrees ervoor overwinnen om op het
topje van de Mont Blanc naast het sombere perspectief van de
religieuze doemdenkers, aan de hand van computermodellen aan
alle meelevende DWT-getrouwen te kunnen meedelen dat onze
doelen gehaald zijn (leuk voor ons zelf en ons nageslacht).
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Zo, de kop is eraf. Een seizoen lang zullen we elkaar weer kritisch
volgen, aanmoedigen, bijstaan, corrigeren en wat al dies meer zij.
We zullen weten lid van DWT te zijn!!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Informatief.

Een nieuw seizoen, een nieuwe rubriek INFORMATIEF geheten. In
deze rubriek zal het bestuur de leden informeren over allerhande
zaken die de bestuurstafel passeren. Een directe lijn dus tussen
bestuur en achterban. Mogelijk bevordert dit de onderlinge
communicatie.

Eigenlijk zijn de bestuursleden alleen min of meer bekend bij
werkgroep- en kaderleden. Voor met name ouders van leszwemmers
en de kinderen uit sportsector zijn wij achter de coulissen werkend,
dus onbekend. Bij deze een (hernieuwde) kennismaking:
Het bestuur is samengesteld uit 7 leden te weten:
Guus Niehot : voorzitter
René van Weel : secretaris ) dagelijks bestuur
Paula lommerse : penningmeester
Kitty Ungureanu * : voorzitter T.O. : Technisch Overleg
Greet Vink : vice-voorzitter
Ebelien Brander : PR-functionaris :coördineert PR.,
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Stefan Woolthuis ** : BHZ : stichting Belangen Haarlemse
Zwem verenigingen

* T.O. = overlegorgaan samengesteld uit leden diverse werkgroepen
+ bestuurslid (voorzitter T.O.)
** BHZ = overlegorgaan samengesteld uit bestuursleden diverse
Haarlemse zwemverenigingen
Over de verenigingsstructuur is nog meer te vertellen, maar
daarover een volgende keer meer.

De laatste bestuursvergadering voor de zomervakantie (18-06) stond
in het teken van het beleidsplan. Tijdens de jaarvergadering van
april jl. heeft het bestuur zich verplicht om beleidsdoelen voor de
langere termijn op te stellen. De werkgroepen en het T.0. zullen
daar nadrukkelijk bij betrokken worden.
De doelstellingen zullen o.m. bestaan uit:
- in de ruimste zin het bevorderen van de zwemsport met o.m:
* aanleren van elementair zwemmen voor elke leeftijdsgroep
* aanleren van zwemvaardigheid/zwemtechnieken
* zwemmen als wedstrijdsport in verenigingsverband promoten met
de nadruk op (het leveren van) sportieve prestaties
(wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen, waterpolo, minipolo)
* zwemmen als sport in verenigingsverband beoefenen gericht op
recreatie (vrijzwemmen, minipolo, vormen van fitness zwemmen,
zwemspelactiviteiten, late uur)
- kader rekruteren uit eigen leden en deze scholen/opleiden voor
kaderfuncties binnen de JREZ/sportsector + opleiden trainers
sportsector
- positie bepalen DWT binnen Haarlems (zwem)sportwereld
- formuleren financiële doelstelling
- formuleren/uitwerken actief PR-beleid
- fondsenwerving d.m.v. sponsoring/donateurs
- formuleren kwaliteitseisen/gedragscode vereniging.(wat
kunnen/mogen ouders verwachten van DWT)
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Na de jaar vergadering heeft de polowerkgroep het bestuur een brief
gestuurd waarin zij hun verontrusting uitspreken over een aantal
zaken. Op uitnodiging was bijna de voltallige werkgroep op de
bestuursvergadering aanwezig. Er volgde een verhelderend gesprek
waarbij de volgende aandachtspunten zijn doorgenomen:
- beleidskaders algemeen (toekomst DWT)
- beleidskaders sportief
- financieel beleid
- positie bestuur t.o.v. de werkgroepen
- overlegstructuur DWT.
- communicatie bestuur/achterban
- doelstelling DWT (meerjarenplanning
- jaarplanner, waarin (voor zover magelijk) alle DWT activiteiten
voor het seizoen vastgelegd worden en ad-hoc activiteiten
tussentijds vermeld kunnen worden.

Namens het bestuur;
Guus Niehot, voorzitter

De Grote Club Actie

Hierbij verkondig ik aan een ieder die DWT een goed hart toedraagt
dat op zaterdag 13 september a.s. de loten(voor)verkoop start van de
Grote Club Actie (GCA). Natuurlijk kopen we in de eerste plaats
loten om de vereniging te steunen! Deze loterij kent slechts
winnaars, ga maar na:

- De grootste winnaar is DWT zelf, want u bent massaal bereid
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om meerdere lo ten te kopen. U draagt hierbij als lid van DWT, als
supporter van DWT, als donateur van DWT, als ouder /verzorger
van leszwemmertjes bij DWT, als ouder/ verzorger van
wedstrijdzwemmers, (mini)poloërs en synchroonzwemmers bij
DWT, als familielid, vriend en kennis van DWT-leden of gewoon
als iemand die graag voor dit doel loten koopt, bij aan de extra
financiële injectie die DWT zeer welkom is!
- Je zal toch maar winnaar zijn van fantastische hoofdprijzen als:
* le prijs f 100.000,- belastingvrij
* 2e prijs f 25.000,- belastingvrij
* 3e prijs f 7.500,- belastingvrij
* 4e prijs tweewekelijkse droomcruise voor 2 personen in het

Caribisch gebied, incl. 5 dagen strandvakantie in
Florida, huurauto (5 dagen) vliegreizen en treintickets
naar Schiphol.

* 5e)
* 9e)prijs 5-daagse vliegreis voor 2 personen naar Istanboel, incl.

4 overnachtingen met ontbijt in een luxe hotel.
* 10e)
* 34e)prijs weekendarrangement Parijs voor 2 personen, 2

hotelovernachtingen inclusief ontbijt en metrokaart
Parijs, U reist met de hoge snelheidstrein Thalys.

* De GCA-jaarprijs: voor dit jaar een bedrag van f 25.000,-
Overige prijzen:
* Laatste 6 cijfers f 5.000,--
* Laatste 5 cijfers f 750,--
* Laatste 4 cijfers f 500,--
* Laatste 3 cijfers f 100,--
* Laatste 2 cijfers f 25,--
Bovendien krijgt u op de gekochte loten korting bij onder meer het
Ouwehands Dierenpark en AC-restaurants.

DWT doet ook een duit in het zakje:



De Waterdroppels8

Zij die minimaal 5 loten kopen dingen nee naar een bioscoopbon.
* Zij die 4 of minder loten kopen dingen ook mee naar een
bioscoopbon.

- Lotenverkopers dingen mee naar door de stichting-GCA
beschikbaar gestelde prijzen als spannende avonturenweekends,
flitsende inline skates en swingende radio/cd-spelers. Bovendien
stelt DWT aan de lotenverkoper die de meeste loten aan de man
/vrouw weet te brengen een aardige prijs beschikbaar (wat dacht je
van een bioscoopbon),

Verder wil ik aan de ouders/verzorgers van jonge lotenverkopers
nadrukkelijk verzoeken om bij de verkoop huis aan huis met hun
kind mee te lopen. Dit geldt zeker vanaf 7 oktober wanneer de
bestelde loten daadwerkelijk verkocht worden en uw kind als
lotenverkoper geld moet innen!

Het petit commite DWT-GCA

Nieuws van de
wedstrijdzwemploeg.

Inmiddels zijn onze trainingen weer begonnen en gaan wij er hard
tegen aan om dit jaar wederom te proberen te promoveren,
aangezien het vorig jaar niet gelukt is. Om ons seizoen leuk en
gezellig te openen, zijn wij op donderdag 14 augustus gaan bowlen
in de Zoete Inval. Dat was natuurlijk erg leuk en we hebben erg ge
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lachen.Wat wel even gezegd moet worden, is dat Nick de Lange wel
heel goed kan bowlen. Hij had 173 punten en daarna kwam Martin
met 170 punten. Dit jaar gaan wij in de competitie weer zwemmen
met dezelfde ploegen als vorig jaar, namelijk Triton uit Weesp en
KZC uit Beverwijk. De andere wedstrijden, de
meerkampwedstrijden weet ik nog niet, maar dat meld ik u de
volgende keer.                 
Dan als laatste vraag ik aan alle zwemmers en zwemsters of ieder-
een, alleen of met zijn tweeën, een keer iets wil schrijven over een
wedstrijd, de jongste over de Speedo en de iets oudere over de
competitie en meerkamp. Het gaat dan niet om tijden, maar meer
over waar de wedstrijd was en dergelijke. Ik hoop dat iedereen dat
een keer op zich wil nemen en je mag het gewoon bij mij inleveren,
maar zeg wel even van te voren als je iets wil schrijven, anders zit
ik straks met tien versies van dezelfde wedstrijd.

Alvast Bedankt!!!!  

Osnabrück 1997!

In het weekend van 27, 28 en 29 juni zat de wedstrijdzwemploeg in
het zonovergoten Osnabrück. Dat was een wonder, aangezien het
verder overal regende, ook hier in Haarlem. In het 50m buitenbad
van zwemvereniging SSC Dodesheide werd voor de 12de keer het
Schwimmgala gehouden.
In de week voor dit weekend waren 6 leden al onderweg, want zij
zijn op de fiets gestapt en naar Osnabrück gefietst. Hiermee hebben
ze zelfs de Duitse krant behaald: "Sechs Gäste aus den
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Niederlanden wählten übrigens eine
besondere Form der Anreise: Sie
bewältigten die rund 300km lange
Strecke von Haarlem nach Os-
nabrück mit dem Fahrrad."
Verder stond er ook nog in
diezelfde krant de prestatie van de
beste zwemmer en zwemster van
het toernooi en u zult het geloven of niet, maar Colin Liem is
uitgeroepen tot beste zwemmer van het toernooi, terwijl hij
gediskwalificeerd werd op de 200m wisselslag: "Bester schwimmer
war Colin Liem vom DWT Haarlem, der auf allen Strecken den
ersten Platz in der Altersklassenwertung (jhg. 1978) sowie in der
offenen Wertumg erreichte."
Dit jaar gingen er 23 zwemmers mee, waaronder 5 nieuwe
zwemmers, die voor het eerst kennismaakte met het koude water in
Osnabrück.
Verder gingen er 7 begeleiders en supporters mee en kwamen er
zaterdag en zondag ouders voor een dagje over om te kijken.
Over de prestaties is weinig te zeggen. We hebben ons dit jaar
overtroffen. Er werden bij de damesestafettes zelfs bekers gehaald
en in totaal zijn we tweede geëindigd. De meeste zwemmers hebben
een medaille gehaald en voor wie het niet gelukt is, is er volgend
jaar weer een kans.
Toch moeten we even kwijt dat er de tweede dag door Martin iets
minder is gezwommen dan de eerste dag: "Hoe zou dat nou
komen?" en het is vast geen toeval dat colin de tweede dag is
gediskwalificeerd en de eerste dag de sterren van de hemel zwom.
Ja, het is maar goed dat Orlando op de feestavond niet zo lang
aanwezig was, want anders ...?!?@*%&&)@<"|=*%&$@#{].
Hier volgen de uitslagen van de wedstrijden:
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1. 4x100m schoolslag estafette heren
DWT1:Michiel Veen 5.25.0
Ramon Overveld
Casper Teeuwen
Colin Liem

DWT2:Dennis van Weel 6.06.2
Eric Veen
Martin Niehot
Koen Rooks

2/3. 50m rugslag
Marjolein Tuyn 45.3 pr
Antonette Wigman 40.2 pr
Aletta Smit 46.5 pr
Fleur v Dusseldorp 42.0 pr
Bianca Dessens 42.5
Erik Rooks 51.3 pr
Frank de Jong 47.2 pr
Koen Rooks 41.0 pr
Ferry de Ruyter 41.2
Paul de Jong 36.2 pr
Ramon Overveld 39.9
Dennis van Weel 34.7

4/5. 200m vlinderslag
Sabine Roozen 3.18.7 1
Danielle Kaptijn 3.04.9 1
Eveline van Leeuwen

3.08.8 pr
Eric Veen 3.03.4
Michiel Veen 2.44.1

6/7. 100m vrije slag
Eveline van Leeuwen

1.16.5
Bianca Dessens 1.14.7
Mariska ter Horst 1.21.5
MArianne de Jong 1.17.0
Fleur van Dusseldorp 1.21.9
Antonette Wigman 1.14.1
Aletta Smit 1.43.0 pr

Danielle Kaptijn 1.14.7
Erik Rooks 1.27.8 pr
Ferry de Ruyter 1.11.4
Frank de Jong 1.26.1
Paul de Jong 1.04.7
Martin Niehot 1.06.6
DEnnis van weel 1.06.2
Eric Veen 1.08.6
Ramon Overveld 1.06.3
Michiel Veen 1.00.4
Colin Liem 57.5
Casper Teeuwen 1.03.6

8/9. 200m schoolslag
Sabine Roozen 3.27.1
Marjolein Tuyn 4.06.8
Martin Niehot 3.16.9 pr
Koen Rooks 3.28.8 pr
Colin Liem 2.50.0
Casper teeuwen 3.07.5

10. 4x100m rugslag estafette dames
DWT:Bianca Dessen  6.17.0
Fleur van Dusseldorp
Marianne de Jong
Danielle Kaptijn

11. 4x100m vrije slag estafette heren
DWT:Michiel Veen 4.07.0
Casper teeuwen
Ramon Overveld
Colin Liem

DWT2:Dennis van Weel 4.33.8
Koen Rooks
Martin Niehot
Eric Veen
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12/13. 50m vlinderslag
Mariska ter Horst 43.3 pr
Marjolein Tuyn 47.9 pr
Bianca Dessens 39.6
Antonette Wigman 42.3 pr
Sabine Roozen 38.6 pr
Fleur van dusseldorp 45.0 pr
Danielle Kaptijn 34.4
Frank de Jong 48.1 pr
Eric Veen 34.0 pr
Erik Rooks 47.7 pr
Michiel Veen 28.8 pr
Casper teeuwen 30.8

14/15. 100m rugslag
Bianca Dessens 1.31.6
Aletta Smit 1.56.4
Eveline van Leeuwen

1.28.9
Martin Niehot 1.22.1
Dennis van Weel 1.15.1
Koen Rooks 1.27.6
Ferry de Ruyter 1.28.3
Paul de Jong 1.21.4

16/17. 50m schoolslag
Marjolein Tuyn 54.4 pr
Mariska ter Horst 46.6
Aletta Smit 52.8 pr
Marianne de Jong 43.8 pr
Paul de Jong 40.9
Frank de Jong 47.2 pr
Ramon Overveld 39.2
Colin Liem 32.3
Casper Teeuwen 36.7

18/19. 200m vrije slag
SAbine Roozen 2.47.8
Danielle Kaptijn 2.47.5
Fleur van Dusseldorp 3.02.4
Eveline van Leeuwen

2.45.4 pr

Ferry de Ruyter 2.41.2 pr
Eric Veen 2.27.8
Michiel Veen 2.16.7
Erik Rooks 3.15.6 pr
Dennis van Weel 2.38.7
Colin Liem 2.14.5
Martin Niehot 2.28.3
Koen Rooks 2.41.4 pr

20. 4x100m vlinderslag estafette dames
DWT:Eveline van Leeuwen 5.49.8
Bianca Dessens
Bianca Dessens
Danielle Kaptijn

21. 4x100m wisselslag estafette heren
DWT1:Casper Teeuwen  4.39.5 1
Colin Liem
Michiel Veen
Ramon Overveld

DWT2:Dennis van Weel  5.13.5
Koen Rooks
Eric Veen
Martin Niehot

22. 4x100m wisselslag estafette dames
DWT1:Yvette Roozen     5.35.1 3
Marianne de Jong
Daniele Kaptijn
Sabine Roozen

DWT2:Fleur v Dusseldorp  5.48.0
Mariska ter Horst
Eveline van Leeuwen
Antonette Wigman
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23/24. 50m vrije slag
Erik Rooks 39.8 pr
Koen Rooks 28.9 pr (Er moet
even bij vermeld worden dat dit een dik
pr is en een hele goede prestatie, Koen
ging uit zijn dak.)
Frank de Jong 38.0
Casper Teeuwen 28.1
Paul de Jong 28.6
Ramon overveld 29.3
Ferry de Ruyter 30.7 pr
Michiel Veen 26.8
Marjolein Tuyn 41.4 pr
Aletta Smit 41.1 pr
Antonette Wigman 33.8 pr
Eveline van Leeuwen

32.3 pr
Bianca Dessens 32.9
Sabine Roozen 33.7
Marianne de Jong 34.8 pr

25/26. 100m schoolslag
Frank de Jong 1.40.9 pr
Paul de Jong 1.29.9
Martin Niehot 1.32.7
Casper Teeuwen 1.22.3
Colin Liem 1.11.1
Marjolein Tuyn 1.55.8
Mariska ter Horst 1.44.5
Aletta Smit 1.57.1 pr
Fleur van Dusseldorp 1.47.7
Marianne de Jong 1.39.4
Yvette Roozen 1.28.3 1

27/28. 200m rugslag
Ferry de Ruyter 3.10.0 pr
Dennis van Weel 2.43.7
Yvette Roozen 3.06.8 3

29/30. 100m vlinderslag
Erik Rooks 2.05.3
Martin Niehot 1.23.5

Eric Veen 1.17.9
Ramon Overveld 1.24.1
Michiel Veen 1.06.2
Bianca Dessens 1.31.2
Eveline van Leeuwen

1.22.1
Mariska ter Horst 1.39.5
Danielle Kaptijn 1.18.6

31/32. 200m wisselslag
Eric Veen 2.44.5
Koen Rooks 3.05.9 pr
Dennis van Weel 2.50.4
Fleur v Dusseldorp 3.26.1
Sabine Roozen 3.06.3
Danielle Kaptijn 3.03.0 3
Yvette Roozen 3.04.4

33. 10x50m vrije slag estafette mix
DWT2:Fleur van Dusseldorp  5.30.5
Martin Niehot
Marjolein Tuyn
Ferry de Ruyter
Marianne de Jong
Paul de Jong
Mariska ter Horst
Koen Rooks
Antonette Wigman
Eric Veen

DWT1:Yvette Roozen      4.59.4 2
CAsper Teeuwen
Bianca Dessens
Michiel Veen
Sabine Roozen
Ramon Overveld
Eveline van Leeuwen
Dennis van Weel
Danielle Kaptijn
Colin Liem
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De zeemijl van bloemendaal.

Op zondag 10 augustus, een prachtige dag met veel zon en weinig
golven in zee, werd voor de 41ste keer de zeemijl van Bloemendaal
gezwommen. Ik zal u even vertellen wat dat inhoud: een zeemijl is
1852 meter en dat moet zwemmend afgelegd worden. Er is een
wedstrijd over deze afstand en een prestatietocht over de hele en de
halve mijl. Er werd om half 1 gestart en al lopende gingen de 254
deelnemers richting Parnassiastrand voor de start. Op de helft
bleven de halve mijl zwemmers wachten tot ze mochten starten. De
rest liep door tot de hele mijl. Daar werden de badmutsen en
briletjes opgezet en werd eerst de wedstrijd gestart. Aan die
wedstrijd deden twee DWT-ers mee, namelijk Franciska Smit van
waterpolo en ik, Yvette Roozen. Aan de wedstrijd deden 42 deelne-
mers mee en over het algemeen wedstrijdzwemmers. Zij trokken
wel veel publiek met de start, want het is best een leuk gezicht
iedereen de zee in te zien rennen met vallen en opstaan. Vijf
minuten na de start van de wedstrijd gingen de prestatietochtzwem-
mers voor de hele mijl van start. Daarbij zwommen wederom twee
DWT-ers, namelijk Bianca en Mariska ter Horst. Toen zij
halverwege waren en de wedstrijdzwemmers al binnen waren,
gingen de halve mijlzwemmers van start. Ook daarbij waren twee
DWT-ers, namelijk Nick de Lange (9jaar!!!!) en Chantal van Ruiten
van kunstzwemmen.   Dat waren dus 6
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leden van DWT en dat kan best meer volgend jaar, dus schrijf u in
volgend jaar. Voor iedereen is er een vaantje als herinnering en wij
hebben hem alle 6 uitgezwommen en het was best te doen, vraag het
ze maar. Volgend jaar verwachten we dus meer deelnemers van
DWT en vooral Hayo, die ons niet stond aan te moedigen aan de
kant, maar uit te lachen. 

Wedstrijd hele Zeemijl

Franciska Smit 29.50 min
Yvette Rozen   27.30 min

JARIGEN VAN DE AFGELOPEN MAANDEN

Fleur van Dusseldorp 09-07
Antonette Wigman    19-07
Casper Teeuwen       05-08
Mariska ter Horst    11-08
Danielle Kaptijn      10-09
Van de polocommisie.
Laurence Smit        17-09

GEFELICITEERD!!!!!

Yvette roozen
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Van de polovoorzitter

Een nieuw seizoen breekt aan. Eigenlijk is zo’n
start te vergelijken met het begin van het nieuwe
kalenderjaar.
Voornemens maken en die ook proberen waar te maken. Dat je
bijvoorbeeld de stukjes voor in het clubblad steevast na de deadline
inlevert, moet zo snel mogelijk verleden tijd worden. Nadenken
over DWT en wat je eigenlijk wilt bereiken dit jaar, wat er beter kan
en wat wel en niet gedaan moet worden, heeft echter wel de hoogste
prioriteit. Een start is al gemaakt; het gesprek van de polocommissie
met het bestuur van DWT is zeer verhelderend geweest. We hebben
gemerkt dat het bestuur een duidelijke visie heeft over de toekomst
van onze club. 

Over dit en meer dwaalden mijn gedachten op vakantie, terwijl ik
op zonovergoten stranden onderuitgelegen van een verfrissing
genoot. Nadenken over DWT en wat je eigenlijk wilt bereiken dit
jaar, wat er beter kan , wat wel en niet gedaan moet worden.

De polocommissie zal dit jaar bestaan uit:

Voorzitter: Teun Weustink 551 37 79
Vice-voorzitter: Eric Thoolen 532 32 92
Secretaris: Martijn Heemskerk 533 03 70
Penningmeester: Marjolijn Verbruggen 531 41 20
Materiaal: Eddy Roosen 524 55 39
Minipolo: Sabine Roozen 537 33 73
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T.O. coordinator: Ulco Kleinhout 537 39 88
Redactie: Thijs Weustink 551 37 79

Start Competitie

Als het goed is, heeft iedereen inmiddels het Poloroosterboekje
ontvangen. Is dit niet het geval, wend je dan even tot iemand van de
polocommissie. Dit jaar is er voor het eerst een meisjes-
adspirantenteam ingeschreven. De trainingstijden staan in de tabel
hieronder.

Voor de volledigheid staat hieronder voor elk team de eerste
speeldatum:

Heren 2 20 september
Heren 3 13 september
Heren 4 13 september
Heren 5 13 september
Heren 6 13 september

Dames 1 27 september
Dames 2 13 september

Adspiranten O14 13 september
Adspiranten meisje O16 13 september

Bekerwedstrijd 

Heren 1 doet ook dit jaar mee aan de bekercompetitie. Eind
september rond het einde van de maand september worden
gespeeld. 
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De Heren zullen in het Boerhaavebad de strijd moeten gaan
aanbinden met Proface DAW onder leiding van Piet Koning. Let op
het mededelingenbord wanneer deze wedstrijd gespeeld wordt en
kom Heren 1 aanmoedigen !

Trainingstijden

Voor alle duidelijkheid volgen hier de trainingstijden. Er zijn enkele
wijzigingen ten opzichte van het vorige seizoen. Zo trainen de heren
verplicht op maandag en vrijdag en wordt de woensdagavond
gebruikt voor oefenwedstrijden, die volgens afspraak worden
gespeeld.
Iedereen zal inmiddels wel van het minipolo gehoord hebben. Voor
deze groep is er op zondag gelegenheid tot trainen.

Dag Hoe laat ? Voor wie ?

maandag 20.00-21.00u

21.45-23.00u

H3, H4, H5 en H6 Samen met de Haarlemse

Watervrienden in de Planeet

H1, H2, H3, H4, H5 en H6        

dinsdag 19.00-20.00u

19.30-21.00u

Adspiranten 

Dames 1 en 2

woensdag 22.00-23.00u Oefenwedstrijden volgens een rooster dat
duidelijk en ruim van te voren zal worden
aangekondigd.

Vrijdag 19.30-20.15u

19.30-20.45u

21.45-23.00u

Adspiranten + Minipolo

Dames 1 en 2

Herenselectie

zondag 16.00-17.00u Jeugduur met Minipolo



De Waterdroppels20

Plattegrondjes

Het zoeken op goed geluk naar het zwembad in een vreemde stad is
nu voorbij. Op of achter de bar ligt een map waarin van elke stad
waar DWT uitwedstrijden speelt een plattegrondje aanwezig is.
Gebreken of tekortkomingen graag melden aan de Polocommissie.

Teun

De kunstzwemjarigen van juli.

7-7 Romana Prins
8-7 Wouter Kol
10-7 Ilse Verbruggen

Allemaal
Gefeliciteerd.
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 Nog geen onderwerp voor je spreekbeurt ?

Wat dacht je van
Waterpolo ? 

De Waterpolocommissie heeft speciaal een
spreekbeurtpakket samengesteld met van alles en
nog wat over waterpolo. Zo zitten er boekjes over

waterpolo in, vlaggen, fluitjes en nog meer zaken die
met waterpolo te maken hebben.

Heb je interesse ? 

Je kunt het spreekbeurtpakket lenen bij:

Eric Thoolen tel. 5 32 32 92 of
Teun Weustink tel. 5 51 37 79
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Het vierde DWT 
zomerkamp.

Het is bij het verschijnen van dit clubblad alweer een eeuwigheid
geleden, maar hier volgt toch nog een verslagje van het vierde DWT
zomerkamp dat plaats heeft gevonden op 27, 28 en 29 juni jl.
Helaas waren er dit jaar minder kinderen mee dan de voorgaande
jaren. Dit werd waarschijnlijk veroorzaakt door de vroege
zomervakantie, het zwemtoernooi in Osnabrück en het verregende
kamp van 1996. Uiteindelijk gingen we toch met 15 kinderen naar
Heemskerk.
Omdat het een uur voor het geplande
vertrek nog stevig onweerde, besloten
we de noodtoestand af te kondigen en
een last-minute regeling te treffen voor
het vervoer van fietsen en kinderen
naar Heemskerk. Het leek ons niet
verstandig om door onweersbuien te
gaan fietsen en bovendien bleek de
pont bij IJmuiden niet te varen.
Gelukkig werd de heer Roosen bereid
gevonden om met zijn enorme
aanhangwagen de fietsen naar Heemskerk te brengen. Een aantal
ouders dat was gekomen om hun kinderen uit te zwaaien was direct
bereid om een paar kampgangers naar het kampeerterrein te
brengen. Zo konden we toch om een uur of acht de tenten op gaan
zetten. Gelukkig waren de weergoden ons daarna vrij goed gezind,
want we hebben de rest
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van het weekend weinig regen gehad (in ieder geval 95% minder
dan vorig jaar).
Omdat we met zo'n kleine groep kinderen waren konden we dit jaar
weer eens een echte dropping organiseren. Verdeeld in twee
groepen werden ze weggebracht naar een plaats ergens aan de
andere kant van Heemskerk met de opdracht: loop maar terug naar
de camping. Dit was de garantie voor een lange, vermoeiende maar
ook spannende nachtwandeling.
Zaterdagochtend om een uur of negen stond iedereen van de leiding
wat vertwijfeld naar de lucht te staren. Er was namelijk een fel licht
aan de hemel te zien, wat ons erg deed denken aan iets wat we
vroeger wel eens gezien hadden. Na enig beraadslagen kwamen we
er wat later wel uit; het was de zon. Verheugd over dit plotselinge
natuurwonder begonnen we opgewekt aan een fietstocht door de
duinen. Door de paddestoelen langs de paden te volgen kwamen de
groepjes langs uitgezette posten waar ze een envelop met letters
kregen. Als alle enveloppen verzameld waren kon met deze letters
een woord worden gevonden. 's Middags gingen we met z'n allen
naar Heemskerk waar iedereen zichzelf een uurtje mocht vermaken
en waar we goed konden schuilen voor een enorme onweersbui.
Natuurlijk moest er 's avonds gebarbecued worden gevolgd door een
waanzinnig kampvuur. Ondanks het feit dat er in de wijde omtrek
slechts doornat hout en andere troep te vinden was lukte het Thijs
om een enorm vuur op te bouwen (we hadden ook eigenlijk niet
anders verwacht). 
Zondag bleek dat het alweer niet regende dus besloten we om naar
het strand te fietsen. Hoewel de temperatuur niet ver boven de 15º C
was waren er toch nog heel wat gekken die de zee ingingen.
Anderen vermaakten zich met het bouwen van zandkastelen of
gingen voetballen.
Om een uur of half twee besloten we terug te gaan naar de camping
en dat bleek geen minuut te vroeg. De tenten waren nog niet
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opgebroken of het begon weer te zei... pardon, regenen. In de
stromende regen werd dus de terugreis aanvaard. Gelukkig was het
bij aankomst bij de Planeet droog en werden alle kinderen
opgewacht door ouders en broertjes en zusjes. Dat was dan ook een
mooie afsluiting van een geslaagd kamp.

Ten slotte wil de kampcommissie langs deze weg nogmaals de heer
Roosen bedanken voor het vervoer van de fietsen, en natuurlijk ook
alle ouders die mee naar Heemskerk zijn gereden. Heemskerk zijn
geredenHHHHhhh     

Volgend jaar gaan we natuurlijk weer op kamp, en wel op 26, 27 en
28 juni 1998. Dus als je volgend jaar weer mee wil op kamp, hou
dit weekend dan vrij!!!

Marjolijn.
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Naar Artis.

Het was zaterdag 24 mei.
Om 12 uur stonden wij met 12
kinderen plus drie begeleiders bij
het clubhuis van DWT. We zouden
naar Artis gaan.
We waren in twee groepen
verdeeld. De ene groep ging in een
auto en de andere in de andere.
Toen we eindelijk in Artis waren,
werden we weer in twee groepen
verdeeld.
We gingen het park in: eerst naar

de apen, onze familieleden, toen naar de nijlpaarden.
We zijn zeker een uurtje bij de apen geweest.
Nou we hebben veel dieren gezien. Af en toe nog wel een terrasje,
maar dat hielp niet om uit te rusten. Jammer genoeg was het al weer
gauw tijd om naar het clubhuis te gaan.
Jammer, maar we moesten toch. Weer
gingen we in de zelfde auto’s.
Iedereen droomde van deze dag.
Ik van de ijsberen.

Dag, Wouter Kol.
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Een nieuw seizoen.

We hebben, als herenselectie,
er alweer aardig wat trainingen
op zitten in dit begin van het
seizoen. Ik ben nu al weer zo
goed in conditie dat er na de
training al haast niks meer zeer
doet. En dat zo kort na de
zomerstop dat je haast op een
goede afloop van de
competietie zou gaan rekenen
ware het niet dat de huidige
herenselectie nog niet echt
compleet aanwezig is geweest,
maar dat mag mijn optimistische toekomstbeeld toch niet
vertroebelen want ik heb toch al mooi voor elkaar dat de complete
dames 1 van rapido bang voor mij is.
We kunnen trouwens niet elk jaar precies net niet degraderen dus dit
jaar moeten we maar één enkel plaatsje hoger eindigen.
Dat zou tevens een hoop gereken schelen aan het eind van de
competitie (zo van: als hun winnen en zij gelijk spelen dan hoeven
die anderen alleen maar te verliezen zodat wij precies . . . .maar als
zij winnen dan . . . .  ).
Maar laat ik nu niet meteen al teveel goede hoop hebben.
Eerst de herenselectie zien, dan geloven.

Een heren 1 speler, of zou ik nu eindelijk genoeg commisieleden
hebben omgekocht zodat ik eindelijk in heren 2 zit.
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Bardienstrooster vrijdagavond

Datum Openen Bardienst
5   september Fokkelina Eddy
12 september Bart Marco
19 september Dennis Martine
26 september Fokkelina Michael
3   oktober Bart Marjolein
10 oktober Dennis Carola
17 oktober Fokkelina Niels
24 oktober Bart Anton
31 oktober Dennis Rob G.

Degene die moet openen moet om 17.00 uur aanwezig zijn. Degene
die bardienst heeft moet om 19.00 uur aanwezig zijn. Dames en
degenen die training geven aan de adspiranten beginnen natuurlijk
pas na de training. Kan je niet??? Bel dan 2 weken van tevoren af
bij Bart 5334494 of bij Dennis 5339684 of probeer zelf iemand
anders te regelen.
Aan het einde van de bardienst moeten helaas nog een paar
vervelende dingen gedaan worden. Dit zijn;
- aftappen
- kassa tellen en het geld in een kokertje in de kluis doen
- bar schoonmaken
- vloer vegen
- koelkasten bijvullen
- vuilniszakken vervangen
- afwassen (ook de asbakken)
- het clubhuis verlaten en afsluiten.

Alvast bedankt voor de inzet!
De barcommissie.
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Dutch Open.

Zevende Dutch Open Championships Masterswimming.
13, 14 en 15 juni 1997 te Apeldoorn.

Voor mij is deelnemen aan deze internationale zwemwedstrijd het
hoogtepunt op mijn zwemagenda. Ik heb zoveel mogelijk trainingen
bezocht om zo goed mogelijk getraind en voorbereid aan de start te
verschijnen en vrijdag 13 juni was het dan zo ver.
Ik ben alleen met de trein en de bus naar Apeldoorn gegaan en ‘s
avonds kwam ik in pension Abbekerk aan, waar ik dit weekend
gelogeerd heb. Ik had een eigen kamer met douche en toilet. Het
ontbijt was uitstekend en ik voelde mij meteen thuis. Er waren
meerdere zwemmers die daar logeerden. Zij kwamen uit Noord
Brabant en zelfs uit Duitsland.
Op zaterdag morgen ben ik naar het Kristalbad (50m) gegaan. Ik
kon meerijden. Na het aanmelden ben ik gaan inzwemmen en om
10.00 uur begonnen de wedstrijden. Het was een groots toernooi. Er
deden 50 verenigingen uit Nederland mee en 56 deelnemers uit
Duitsland. Verder was er nog deelname uit België, Litouwen,
Tsjechië en zelfs vanuit Australie en de USA.
Mijn leeftijdsgroep D45+ (geb. 1952-1948) werd vertegenwoordigd
door 16 deelneemsters, ook uit het buitenland. Tussen de
zwemnummers door heb ik met veel mensen kennis gemaakt en
gesproken. Sport verbroedert! zelfs mijn kennissen uit Eefde
kwamen kijken. Bij deze wedstrijden waren enige bekende
zwemmers en zwemsters aanwezig zoals Conny Boer-Buys (OS),
Judith van Berkel-de Nijs (kanaalzwemster 1969) Bea Pool, Ati
Derkse, Hetty de Rooy, Irene van der Laan, Nicky Slinger
(IJselmeeroversteek), Donald Uytenbogaart, Edwin van Norden en
Nic Geerts.
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Mijn resultaten bij dit internationale gezelschap waren als volgt:

800m vrije slag 14.22,12 6e plaats
200m schoolslag 3.47,31 4e plaats
1500m vrije slag 28.35,09 4e plaats

Mijn tijden waren allemaal sneller dan in 1996 en op de 1500m vrije
slag heb ik mijn tijd met 31 seconden verbeterd. Op zaterdag avond
werd er een barbecue georganiseer. Het weer was dit weekend
redelijk goed. Volgend jaar hoop ik weer van de partij te zijn. Een
mooie oorkonde kreeg ik als aandenken mee en de herinnering aan
een fijn wedstrijdweekende.

Corrine Kalbfleisch.

Twaalfde Kennedy mars.
Hilversum 16/17 mei 1997.

Al enige tijd was ik van plan om een tocht van meer dan 40km te
lopen. Ineens kwam Aad v.d. Fluit met het plan om an een Kennedy
tocht mee te doen. Deze uitdaging durfde ik aan. De laatste
maanden heb ik verschillende tochten van 40km en zelfs één van
50km gelopen. Veel kennissen zeiden dat ik de afstand van 80km
best zou halen en dit gaf mij geode moed. Eindelijk was het dan
zover. Op vrijdagavond 16 mei ging ik samen met Aad, een
wandelkennis uit Schalkwijk, naar Hilversum waar wij ons
aanmelden en klaar maakten voor de start. om 22.00 uur ging de
meute van
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184 deelnemers van start. Al spoedig begon het te weerlichten en na
een uur begon het flink te regenen en te onweren. Dit hield tot
ongeveer twee uur aan. Later die nacht hield het onweer op en toen
hoorden wij de kikkers in de sloten kwaken.
Onderweg waren vijf wagenrusten alwaar drinken en brood werden
verstrekt. Na 35km was er een café rust in :De Schakel” in Diemen
en na 57km was er de rust in motel Loenen. De tassen werden
vervoerd naar deze grote rustplaatsen zodat men zich even kon
opfrissen en verzorgen. Ook de EHBO was aanwezig. in Diemen
heb ik mijn voeten laten verzorgen. Om vijf uur werd het licht en
een uurtje later had ik er 40km opzitten. 
De route voerde de deelnemers vanuit Hilversum via Bussum,
Naarden en Muiderberg naar Diemen (35km). Vanuit Diemen langs
de Gaasp, richting Weesp. Vervolgens langs het Gein en het
AmsterdamRijn kanaal naar Vreeland en van daar langs de Vecht
naar Loenen (57km). Na Loenen ging de tocht langs de Vecht tot
Breukelen, om de 5e Loosdrechtse plas heen, naar Tienhoven en
daarvandaan via de Egelshoek en over de Hoorneboegseheide terug
naar Hilversum.
Later op de morgen kwam de zon door en ‘s middags werd het
behoorlijk drukkend warm (ongeveer 27/C). Het laatste gedeelte
van de route was een mooi gebied door een beboste omgeving. Even
na 14.00 uur kwamen wij binnen. Ik heb 16 uur en 12 minuten over
deze mars gelopen, terwijl de limiet 20 uur was. Zeer blij en
voldaan nam ik mijn medaille in ontvangst. Nadat wij nog even iets
hadden gedronken zijn wij met de trein en de bus naar huis gegaan.
Later kreeg ik te horen dat er zes deelnemers de tocht niet hadden
volbracht.

Corrine 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



De Waterdroppels32

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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