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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Geloof het of niet, maar ogenschijnlijk
postmoderne wonderbaarlijke met het gezonde
verstand niet te doorgronden gebeurtenissen,
kunnen de gemoederen van betrokkenen en belangstellenden danig
bezighouden (om maar te zwijgen van de vervelende gevolgen die
alles wat recht was weer krom maakt). Uitgerekend na een enorme
warme en droge periode in augustus waarbij wij als eenvoudige
schepselen van het universum massaal strand, zee, bier en
frisdranken consumeerden en na de nacht waarin het als door de
voorzienigheid gezonden verlossende hemelwater het geteisterde
aardoppervlak verkwikte, breekt er nota bene brand uit in een
zwembad. Als het dan achteraf onze Planeet blijkt te zijn die voor
langere tijd haar functie verliest zijn wij in rep en roer en dreigt de
paniek zich van ons meester te maken.

Weken later, de schade overzienende, kunnen we vaststellen dat we
de problemen voor DWT d.m.v. door een ieder aanvaarde
(tijdelijke) oplossingen aardig binnen de perken hebben kunnen
houden. Zwemmend Haarlem heeft echter wel danig in de rats
gezeten en realiseert zich dat ondanks de heringebruikname van de
Planeet-2 de problemen pas echt verleden tijd zijn na de volledige
herbouw van de Planeet. Het tekent de afhankelijke positie waarin je
als zwemvereniging verkeert, want mooie toekomstplannen ten spijt
en ondanks de wetenschap dat je de zaken goed op orde hebt,
kunnen dergelijke gebeurtenissen in het ergste geval het failliet van
je vereniging betekenen. In Castricum weten ze daar over mee te
praten.
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Het voortbestaan van de Houtvaart komt nu ook plots in een ander
perspectief te staan en dit zal de vrienden van het zwembad met die
illustere naam zeer welgevallig zijn. Gewend als we zijn om aan
diplomazwemmertjes een ballon ter viering en ondersteuning mee te
geven op weg naar het volgende zwemsucces, moet nu een ballon
van enorme omvang dienende als overkapping voor de Houtvaart,
als redding dienen voor de naar trainingswater snakkende
verenigingen en andere gebruikers die (hoe gek het ook klinkt)
kopje onder gaan zonder water. Er is dan toch nog gerechtigheid,
want na de sloop van beide sportfondsenbaden en de dreigende
sluiting van de Houtvaart blijft er wel erg weinig gelegenheid in
Haarlem over om het hoofd boven water te houden.

Je bent pas echt uit de brand als de plaatselijke Overheid leert in te
zien dat er gelegenheid blijft voor haar ingezetenen om binnen de
stadsgrenzen op voldoende wijze sportief te kunnen recreëren. Dus
behoudt de Houtvaart, herbouw de Planeet en bouw voor alle
zekerheid een extra 25-meter wedstrijdbad bij het Boerhaavebad.
Nobele stadsbestuurders, zwem-minnend Haarlem e.o. zal u
daarvoor zeer erkentelijk zijn. Hoewel nostalgie bekoorlijk en
vertederend kan zijn moet ik er niet aan denken om een beproeft
systeem uit het grijze verleden van stal te halen om bij toerbeurt een
baantje te kunnen trekken, een traininkje te kunnen volgen of een
wedstrijd te spelen. Mocht die er nog voor opgericht moeten
worden, hou dan de Ma-Wo-Vr en Di-Do-Za zwemkaart (want dat
beproeft systeem bedoel ik) maar in het nationale zwem-museum.

Het is hartverwarmend te weten dat vele (kader)leden in de eerste
weken na de brand spontaan hun aandeel hebben geleverd om met
name het leszwemmen ook voor de noorderlingen in eerste instantie
in het Boerhaavebad voort te kunnen zetten. DWT heeft
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laten zien ook ogenschijnlijk postmoderne wonderbaarlijke met het
gezonde verstand niet te doorgronden gebeurtenissen, met het
grootste gemak te kunnen weerstaan. We hebben per slot van
rekening wel voor hetere vuren gestaan!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Informatief

Voor het bestuur gold direct na de brand in de Planeet, alarmfase-l.
In overleg met het T.O. werd h~t totale leszwemmen tijdelijk
ondergebracht in het Boerhaavebad. Door te schuiven met tijden
kon zowel het elementair zwemmen als de trainingen van de sport-
sector in aangepaste vorm doorgang vinden. In middels is de
Planeet-2 weer in gebruik genomen en vindt een deel van het
leszwenonen weer daar plaats. Alle ouders/verzorgers van
leszwemmers zijn hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Voor de goede orde volgt hier nog de juiste indeling:
* Leszwemmers uit Schalkwijk,
- vrijdag 17.30 - 18.30 uur: A + B + Basiszwemdiploma in het
Boerhaavebad
- vrijdag 18.30 - 19.30 uur: zwemvaardigheid 1-2-3 in het
Boerhaavebad
* Leszwemmers uit Haarlem-Noord,
- vrijdag 18.30 - 19.30 uur: Basiszwemdiplona f zwemvaardigheid
1-2-3, in het Boerhaavebad
- zaterdag 11.15 - 12.00 uur A -t B-zwemmen in Planeet-2.

De sportsector kan op vrijdagavond weer op de vertrouwde
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tijden trainen. Een uitzondering geldt het Late Uur. Deze is
voortaan van 21.00 tot 22.00 uur gepland.

Het najaarsoverleg met het management van het Boerhaavebad
vindt eind oktober plaats. In dit overleg worden o.m. wederzijdse
wensen en aandachtspunten besproken.

Het bestuur gaat nadrukkelijk op zoek naar sponsors. Een procedure
hiervoor is inmiddels vastgesteld. Diverse bedrijven voornamelijk in
en rond Schalkwijk zullen worden benadert. Ook leden van DI~ die
een eigen bedrijf runnen vragen we te overwegen om d.m.v.
sponsoring de vereniging te steunen.

Het beleidsplan is geagendeerd op de bestuursvergadering van
september en het T.O. van oktober.

Er is een tekort aan lesgevers voor het leszwemmen op beide
lokaties. Namens de JREZ doet het bestuur een oproep aan ouders
en leden van de sportsector om zich te melden ais lesgever. Het kost
hooguit ruim een uur per week. Is de kwaliteit van het lesgeven ook
U een zorg, meldt u dan als lesgever bij de uurleiders in het
Boerhaavebad en de Planeet.

Het vrijwillige kader is van groot belang voor een vereniging.
Zonder kader is er geen bestuur die het algemene beleid uitstippelt
en bewaakt en zijn er geen werkgroepen die de organisatie van de
eigen sector ter hand nemen. Bestuur en werkgroepen vergaderen
gemiddeld 1 maal per maand afzonderlijk, evenals het T.O. dat
bestaat uit afgevaardigden van het bestuur en werkgroepen Op deze
wijze vindt onderlinge afstemming en uitwisseling van informatie
plaats. We kennen de volgende werkgroepen: JREZ = jeugdzaken +
elementair zwemmen. werkgroep wedstrijd zwemmen,
Polowerkgroep (waterpolo +minipolo) werkgroep
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synchroon zwemmen (voorheen kunstzwemmen) en de
clubhuiswerkgroep (voor de coördinatie van bijna alle
clubhuisactiviteiten). Op de laatste pagina van het clubblad staat
maandelijks informatie wie
u voor welke werkgroep, kunt benaderen.

Namens het bestuur,
Guus Niehot, voorzitter.

De grote club-actie

Vanaf zaterdag 13 september is gestart
met de loten verkoop van de GCA. Veel
DWT-leden zijn op pad gegaan met een intekenlijst. De resultaten
zijn tot nu toe bevredigend te noemen, maar het kan altijd nog beter.

Dus beste mensen, gij die nog steeds twijfelt om loten te kopen, of
een extra gokje wel ziet zitten maar daar nog niet toe is overgegaan,
of een notoire gokker is en daarvoor eindelijk eens een goed doel
wilsteunen, of de optimist die ervan overtuigt is met GCA-loten de
prijs van zijn leven in de wacht te slepen, of de kettingroker die er
eindelijk in geslaagd is te stoppen met roken en als dank hiervoor de
uitgespaarde pecunia te besteden aan laten van de GCA, of al die
mensen die DWT gewoon een te gekke en fantastische
zwemvereniging vinden en alsnog besluiten om GCA-loten te
kopen, zoek een lotenverkoper op (deze zijn herkenbaar aan de
speciale lotenverkopersuitdrukking op hun gezicht, rode koontjes,
schichtige blik en ogen zo groot als
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knaken) en bestel zoveel loten als u zich maar wenst!!! U bent altijd
winnaar, want naast de kans op al die fantastische prijzen is DWT
de grote winnaar en dat is toch ook uw bedoeling.

Na 7 oktober worden de bestelde loten tegen betaling van fl 5,- per
lot aan de lotenkopers afgegeven. De trekking vindt plaats op 13
november. Overigens kunt u tot die tijd loten blijven bestellen

DOE NIET ROT, DUS KOOP EEN LOT! ! !

Het petit comité DWT-GCA. 

Van de polocommissie

Er was eens een huis van drie
verdiepingen hoog langs een Haarlemse
rivier en er was een augustusmaand. Toevallig
was het de warmste augustusmaand ooit en ook
toevallig was er in het huis langs de rivier geen airconditioning
aanwezig. Maar het was misschien nog toevalliger dat er, nota bene
op de derde verdieping, een vergadering werd gehouden. Het was
niet de Haarlemse
rechtbank die zitting hield. De Tweede Kamer was ook nog op
zomerreces dus het kon alleen de waterpolocommissie van DWT
zijn die zich op die hete twintigste augustusdag beraadde over de
toekomst van de waterpolo-afdeling van DWT. De eerste trainingen
zaten er al weer op en het toernooi in Ter Apel was een feit. Er was
niets dan voorspoed in het land dat DWT heet.
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Maar o wee. Op een kwade nacht, twee dagen later kreeg een
duistere macht greep op het onbezorgde volkje en veranderde
tweede thuishaven De Planeet in een Zwart Gat…(wordt vervolgd).

Vanwege deze brand zijn er enkele kleine wijzigingen in de
trainingstijden opgetreden. Verderop in dit stukje vind je de tijden
die op vrijdag 19 september zijn ingegaan. Breng deze maand ook
eens een bezoek aan DWT’s eigen homepage -als je beschikt over
een computer met Internet-.

Veel plezier deze maand ! 

Dag Hoe laat ? Voor wie ?

maandag 21.45 - 23.00u 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

Haarlemse Watervrienden + H3,
H4, H5 en H6
Dit is dus de vervanging voor de
maandagavond in De Planeet !!

vrijdag
19.30 - 20.15u
19.45 - 21.00u
21.45 - 23.00u

Adspiranten + Minipolo
Dames 1 en 2
Herenselectie

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink.
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Waterpolotoernooi in Ter Apel 

15 - 16 - 17 augustus 1997

Vanwege de enorme afstand die er tussen Haarlem en Ter Apel is,
besloot het merendeel van de spelers al op vrijdagmiddag richting
het meest achtergebleven gebied van de EU af te reizen. Hoewel
sommige auto’s iets te zwaar beladen waren en het percentage in te
halen vrachtwagens voor enkele chauffeurs weer iets te hoog lag,
doorkruisten we al gauw met rasse wielen het oogverblindende
zuidoost Groningse landschap. Dat de mensen die in dat gebied
proberen te wonen de Nederlandse taal nauwelijks machtig zijn,
merkten we aan richtingaanwijzers met kreten als Erm, Sleen en
Jipsingboermussel erop. We waren er dus bijna, en toen we er echt
waren, bleek dat er in een jaar niets veranderd was. Alleen de
feesttent bleek i.p.v. in een aardappelveld midden tussen de maïs
gepoot te zijn. 
Toen we eenmaal onze tent hadden opgezet, was het meer dan tijd
voor een paar goudgele rakkers. Hierna werd iedereen bekropen
door een onbestemd gevoel dat collectief als honger vertaald werd.
Dus we haalden onze tractors weer uit de schuur en baanden ons een
weg dwars door bieten- en graanvelden heen. Het uiteindelijke doel
was het Chinees-Indische restaurant Hong Fong dat op slechts
enkele meters van stil zwaarbewaakt grensgebied gelegen was. 
Om dit etablissement te vinden moest er echter nog wel in het
Gronings de weg worden gevraagd in café De Grensstreek in
Munnekemoer. Maar na het passeren van de tippelzone van
Burgemeester Beinsdorp en het verlaten van de rondweg om
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Emmer Compascuum, kon er dan eindelijk gegeten worden. Het
onbeperkte buffet was helemaal niet onbeperkt, want na vijf borden
zat iedereen best wel vol. Het taaie, dampende flensje dat als toetje
geserveerd werd, kon dat ook niet meer goedmaken. Toen we met
deze witte vlag nog even hadden overgegeven in Duitsland,
ploegden we terug naar onze tent waar de voorbereidingen voor de
wedstrijden begonnen. Hier bleek dat enkele Brabanders hun stepje
midden in ons kamp hadden geparkeerd, maar dat kon de pret niet
drukken; integendeel. Tegen half
vijf waren de laatste
besprekingen afgelopen en
natuurlijk spreekt het voor zich
dat iedereen na zo’n intensieve
bespreking stond te trappelen om
te beginnen met de eerste
wedstrijd.
Met behulp van flink wat koffie
op asfaltsterkte en de nodige
tosti’s met sandwichspread plus
een dozijn gebakken eieren ging het spelen best lekker. Enige
spelbreker was de dode vis die onze man-meer verziekte, zodat er
van winnen geen sprake was.
De rest van de dag lagen en zaten we in de zon die niet scheen en
werkten we braaf het wedstrijdschema af. Eindelijk was het tijd om
te eten bij de plaatselijke shoarmaboer die zijn jaaromzet in één klap
verdubbeld zag. Eten maakt dorstig, dus het was hoog tijd om de
feesttent met een bezoek te vereren. Vorig jaar hadden we al
gemerkt dat ze in Ter Apel best leuke feestjes kunnen bouwen en
dat was dit jaar gelukkig niet anders. Nadat er stevig ‘gecrowdsurfd’
was op Toni Braxton en nadat ook bekende Hollandse meezingers
de revue waren gepasseerd, konden de kuitspieren ook nog getraind
worden op wat hardere muziek. Intussen had het bier echter
tropische temperaturen aangenomen en was het
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volgens onze bierdokter beter om het gelijk over je T-shirt te gieten
omdat het anders maar weer door al die poriën uitgezweet moest
worden. Na deze onthutsende diagnose kwam het feest tot een eind.
Op de terugweg naar de tent werd aan sommige mensen nog even de
juiste weg gewezen wat resulteerde in het ontstaan van een nieuwe
sport; het zogenaamde ‘bushdiven’. 
Heel even later begon de zon alweer heel lafjes door de wolken heen
te schijnen en was het dus tijd voor het ontbijt. Sommige mensen
presteerden het om zo lang naar hun broodje kaas te staren, dat die
er vanzelf afliep. Omdat het zondag was, hebben we met spelen toch
nog enkele punten gepakt. Toen ‘s middags de finales begonnen en
het ook nog eens begon te regenen (terwijl het in gewoon Nederland
prachtig weer was), werd het echt tijd om naar huis te gaan, maar dit
gebeurde niet voordat de plaatselijke ijskraam was leeggekocht. Op
deze energiekick haalden we net het AC-restaurant in ‘t Harde. Hier
werd het voor ons Tweede Ter Apeliaanse toernooi geëvalueerd en
geconcludeerd dat het even goed was als vorig jaar, zo niet
beter. 

Hasselt,
29-30-31 augustus 1997

Bijna hetzelfde als Ter Apel, maar dan in N.O. België. I.p.v. tosti
met sandwichspread tosti met pindakaas en vlokken. En de zuurkool
hadden ze dit jaar ook maar achterwege gelaten. Meer weet ik niet
meer. 

Jan 
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Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Grill Bar

Geopend:

dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

maandag gesloten

keuken tot 01.00 uur geopend

verwarmd terras en openhaard

Ged. Oude gracht 34 - Haarlem

telefoon 023-5312760
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KOMT ALLEN!!!

-Dinsdag 21 oktober is er weer een barmedewerkersavond
gepland, voor ieder die interesse heeft in het bargebeuren
of weleens achter de bar heeft gestaan.
Op die bewuste, uiterst gezellige avond kunt u (ja, u)
onder het genot van een drankje en/of hapje alle vragen,
opmerkingen en vooral ideeën bespreken met ons.
Deze avond is voor heel DWT dus ook ouders en niet-polo’ers
U bent welkom vanaf ±20:30 uur in het clubhuis.

TEAM-SCHOONMAAK...

-Ja, na lange tijd is de team-schoonmaak weer in ere hersteld.
Vier keer per seizoen worden er twee team’s 
aangewezen om het clubhuis eens goed en grondig te
reinigen (erg hé). Uiteindelijk komt iedereen aan de
beurt (wees maar niet bang). De eerste
gelukkigen zijn Heren1 en Heren2 en wel op
maandagavond 27 oktober vanaf 19:00 uur
tot de training.
Wij verwachten een hoge opkomst van
onze selectie. De volgende schoonmaak
zal zijn na het 
nieuwjaarsfeest.

Tot ziens op 21 en 27 oktober.
De barcommissie
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Bardienstrooster
vrijdag/zaterdag avond Oktober-November

Datum Openen Bardienst
3   oktober Bart Marjolijn
4 oktober Michael + Marco
10 oktober Dennis Carola
11 oktober Robin + Paul T.
17 oktober Fokkelina Niels
18 oktober Eddy + Teun
24 oktober Bart Dennis
25 oktober Rozelijn + Ingrid
31 oktober Dennis Rob G.
7   november Fokkelina Bart
14 november Bart Dennis
21 november Dennis Hayo
28 november Fokkelina Eddy

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 (met alle
bonnen)
- bar schoonmaken
- vloer vegen
- koelkasten bijvullen
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- vuilniszakken vervangen en deponeren naast de containers achter het
hek bij de hoofdingang
- afwassen (ook de asbakken)
- het clubhuis verlaten en afsluiten.
Alvast bedankt voor de inzet!

De barcommissie.

Polotoernooi in Wormerveer.

Zaterdag 7 juni 1997.
Na een week van hoge temperatuur is het vandaag ook nog erg
benauwd. Er komt meer bewolking, de wind neemt toe en draait van
zuidoost naar zuidwest. Allemaal aanwijzingen dat we van de
weergoden wat spektakel kunnen verwachten. Het polotoernooi is
binnen, dus we hebben geen last van wat er eventueel uit de hemel
komt vallen.

Aan het toernooi doen zes ploegen mee, dit betekent 15 wedstrijden,
waarvan wij er 5 spelen.
We beginnen voortvarend aan onze eerste wedstrijd tegen een ploeg
van het vroegere AZ uit Amsterdam. Ze noemen zich oud AZ, maar
in de ploeg zitten een paar lieden die deze ploegnaam onderuit
halen. Het gevolg daarvan is dat we enkele tegen doelpunten
krijgen. De speelduur van 12 minuten is te kort om dat nog weg te
werken.
De volgende wedstrijd is van een ander niveau. We spelen tegen een
DAW ploeg uit Alkmaar. Na tweederde van de speeltijd staan we 1-
1. Daar we van plan zijn om als eerste te eindigen nemen we
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teveel risico en dat wordt ons fataal.
Vrij snel daarna een wedstrijd tegen De Ham 1, een samenraapsel
van spelers uit hun competitie ploegen 5 en 8. Tegen deze ploeg zijn
we te aardig. De scheidsrechter reageert daarop door onze
voorspelers te weinig vrije worpen toe te kennen. Deze wedstrijd
eindigt in een kleine nederlaag.
Pauze.
De derde en nu wat langer, die gebruikt wordt om onze mentale
wonden te likken en te bekijken wat er nog te redden valt. Driemaal
verloren en nog twee keer te spelen, de taart kunnen we wel
vergeten.
Vervolgens valt onze blik op het buitengebeuren en dat is niet mis .
. . . !

het loopt tegen zessen, we naderen de langste dag en buiten is het
donker. Het gaat regenen en dit regenen gaat over in nog erger dan
plenzen. Nu zien we iets dat zelden voorkomt, er vallen bakken met
water. Het grasveld is binnen de kortst mogelijke tijd een zwembad,
jonge boompjes en struiken buigen door de ontzettend harde wind
tot in  het water. Van de in aan bouw zijnde  flats aan de overkant
van de Watering zien we een aantal dakplaten omlaag zeilen. Door
de dubbele ramen gebeurt dit merkwaardig genoeg geluidloos,
bovendien is er een wedstrijd aan de gang met gefluit en geroep.

Bij de eerste wedstrijd na de pauze treden we aan tegen De Ham 2,
ook een combinatie ploeg. Na het uitzwemmen gaat één van ons
voor liggen, wachtend op een fout van de tegenpartij, die massaal
naar voren gaat. Helaas, de fout komt niet. We doen wel iets terug
maar te weinig.
De laatste wedstrijd is tegen onze oude tegenstander VZV, die
probleemloos verloopt, maar geen winst oplevert.
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De eerst prijs, een taart, is dit jaar een niet te bereiken ideaal voor
ons gebleken. Heel spijtig voor onze medespeler, Dick Vink, uit het
vierde. Als reden voor zijn meespelen met heren 5 zegt hij na de
laatste wedstrijd: "jullie winnen toch altijd?!".
Resultaat na vijf wedstrijden:
nul wedstrijdpunten, zes voordoelpunten en zeventien
tegendoelpunten in 5 maal 12 minuten.
Uitslagen:
Oud AZ - DWT 2-1
DAW - DWT 4-1
DWT - De Ham 1 1-3
DWT - De Ham 2 2-4
VZV - DWT 4-1

Na afloop de loterij en de prijsuitreiking bij het clubhuis: de
openslaande deuren open, tafels en stoelen buiten, zon en geen
wind. De tegels zijn droog en het gras alleen wat vochtig, niets wijst
erop dat er een ander weertype geweest is.
De spelers die tijdens de storm een wedstrijd speelden geloven niet
dat er een storm gewoed heeft . . . ja . . . ja . .  .ha . ha . ha.
De loterij heeft veel geluksvogels maar nog meer pechvogels. Van
de eerste soort zijn ook een aantal DWT-ers die opgezadeld worden
met prijzen, zoals een blauwachtige handdoek, een washandje in een
soort spekhes kleur, een set koffie glazen, een beertje, enz, enz.
De toernooi hoofdprijs is voor DAW en (niet te geloven zo klein) de
troostprijs is voor ons.

G. Luttikhuizen.
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Niks puzzel.

De puzzel bestaat uit het zoeken naar de letter, die in het midden
moet staan. Alle woorden van 1 t/m 8 eindigen dus op de zelfde
letter. Indien dat goed gedaan is, ontstaat aan de omtrek de naam
van een vereniging in de omgeving.

1 niet lang
2 functie
3 lief
4 verharde huid
5 proef
6 muntstuk
7 waar
8 peulvrucht
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Speurtocht voor de jeugd

Op zondag 19 oktober organiseert de
waterpolocommissie van DWT een

speurtocht voor de jeugd van DWT.

Voor de speurtocht gaan we eerst eten. 

Vanaf 13.00 uur ben je welkom in het
clubhuis in het Boerhaavebad. Om 18.30 is
het afgelopen.

De kosten voor deze middag zijn ƒ 5,-

Schrijf je in bij Sabine Roozen.
Tel. 023 - 537 33 73
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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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 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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De kunstzwemjarigen.
September/Oktober

6-9 Femke Zuidhoek
29-9 Afra v. Lunenburd
8-10 Maaike v/d Weijden
14-10 Sanne Heerens
17-10 Anouk Bottelier
18-10 Marleen Gorgels
21-10 Dana Ungureanu
23-10 Patricia Breij
24-10 Marijke Laan
30-10 Jenni Roubies
kinderen die in de vakantie jarig zijn geweest, Romana, Wouter, en
Ilse en onze trainster Franciska nog van harte gefeliciteerd.

Ellen.

MiniPolo toernooi.

Op 5 oktober wordt er weer een minipolo toernooi gehouden en wel
in het Boerhaavebad. Er worden dan drie wedstrijden gespeeld.
Iedereen die mee wil doen moet aanwezig zijn om 16.30 uur. Het is
allemaal weer afgelopen omstreeks 19.00 uur.
Je mag zoveel vriendjes en vriendinnetjes meenemen als je wilt.
Elke speler of speelster krijgt een verrassing.

De minipolocommisie.
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Klaverjassen.

De eerste klaverjas avond is alweer voorbij.
De op die avond behaalde punten aantallen
zijn als volgt:
1e klaverjasavond

1 Bas Blom 5238
2 Peter Samson 5227
3 Ibo Gülen 4901
4 Irene van Osch 4793
5 Marius Bakker 4753
6 Karin Nijemanting 4749
7 Martin Hendriks 4739
8 Joop van Osch 4624
9 Nico Hooischuur 4614
10 Ineke Rohling 4577
11 Jan Nijemanting 4576
12 Miriam Samson 4574
13 Cees Bergman 4551
14 Leida Scholten 4539
15 Henny Hooischuur 4519
16 Mevr. Samson 4481
17 Jonette Blom 4337
18 Carla Korzelius 4275
19 Nel Nijemanting 4241
20 Hans Korzelius 4205
21 Corrie Bergman 4171
22 Ko Zwaneveld 3889

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 49 21 12

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 49 21 12

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

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 Boer-
haavebad
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 19.15 - 20.15 uur Boerhaavebad
Heren-Jeugd (16 t/m 20 jaar)
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4 en 5
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 20.15 - 21.15 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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