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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Al meer dan een halve eeuw mag ik mijzelf
ingezetene van de provincie hoofdstad Haarlem
noemen. Ik ben er geboren en getogen en ik ben er niet uit weg te
slaan. Er zijn voor mij legio redenen aan te geven waarom ik het
hier zo naar mijn zin heb en in een gezellig onderonsje aan de bar
in het clubhuis wil ik daar best meer over vertellen, maar het is
toch niet zo dat Haarlem uitblinkt in vernieuwingsdrang. Er is ons
als burgers aan de boorden van het Spaarne veel aan gelegen om
dat zo te houden. We hoeven niet zo nodig voorop te lopen. Als de
notabelen van ons dorp het nodig achten om zo nu en dan een
spraakmakend plan te lanceren, fronsen we slechts onze
wenkbrauwen als dit met de nodige fouten vergeven is en volgen
we gniffelend de blunderfeuilleton onderuit gezakt op de
driezitsbank in de plaatselijke 'Oprechte'

In Schalkwijk blijkt dit verhaal niet op te gaan. Hoewel je geen
appelaers met pereleers met vergelijken, is het de notabelen gelukt
om met het project 'Schalkwijk 2000+' een meer dan gewone
aandacht van de inwoners van deze stads enclave te krijgen.
Schalkwijk als paradepaardje van de stad, het is even wennen maar
er zijn echt legio plannen m.b.t. wonen, werken en recreëren en als
we de plannenmakers mogen geloven is er voor de sport ook een
belangrijke plaats ingeruimd.
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Ge snapt natuurlijk wel dat rechtgeaarde DWT-ers de oren spitsen
bij het nieuws dat sport door bewegingsarme ambtenaren in
betondorp aan de Schalkwijkerweg als belangrijk gekenschetst
wordt! En precies in het gebied waar wij onze waterige diensten
aanbieden zijn sportvelden een sporthal en een heus voetbalstadion
gesitueerd. Nu maar hopen dat het Boerhaavebad en in haar
kielzog ook DWT aan dit sportgala kan aanschuiven. We zullen
met meer dan gewone belangstelling de inspraakrondes volgen en
de 'Oprechte' napluizen,

Schalkwijk als hot item op de politieke kalender betekent echter
-niet dat we lui achteroverleunend volgens de Haarlemse methode
de ontwikkelingen op een presenteerblad voorgeschoteld, zullen
afwachten. Om aan de tafel aan te kunnen schuiven zullen we zelf
met op de toekomst gerichte plannen bezig moeten zijn en daarmee
de beer op te gaan, wat in dit voormalig agrarisch gebied toch te
doen moet zijn. Met het beleidsplan kunnen we inspelen op de
ontwikkelingen.

Dat DWT nu reeds binnen de wijk in een sportieve behoefte
voorziet mag blijken uit de gestage aanmeldingen van nieuwe
leden in de diverse geledingen, Het elementair zwemen groeit
bijkans uit zijnjas, de brand in de Planeet ten spijt. Binnen de
sportsector doet men het niet voor minder. De groei bij het
minipolo is spraakmakend. Het gemis aan voldoende
trainingswater is daar duidelijk te voelen, wat dat betreft zijn de
smeekbeden van de trainers bij het wedstrijdzwemmen ook niet
van de lucht. Her zou helemaal mooi zijn als de sportieve
successen gelijke tred houdt met de ledenaanwas.

Laten we oppassen voor euforie. Per slot van rekening zijn we een
Haarlemse vereniging en het zou on Haarlems zijn om zo nodig
voorop te lopen. We moeten medeburgers niet de kans geven de
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wenkbrauwen te kunnen fronsenen gniffelend de blunderfeuilleton
onderuitgezakt op de driezitsbank te volgen in de waterdroppels.
Dat we een mooie toekomst tegemoet gaan, daar ben ik echter van
overtuigd.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Informatief.

- Nasleep Planeetbrand:
Het bestuur heeft de nasleep van de Planeetbrand geëvalueerd. De
acties voor de herindeling van het leszwemmen stond daarin
centraal. Bij verlies van beide baden in de Planeet zou het
leszwemmen geconcentreerd blijven in het Boerhaavebad. Toen de
mogelijkheid daar was heeft het bestuur gekozen voor een
gedeeltelijke terugkeer van het leszwemmen in de Planeet-2. De
binding met Haarlem Noord is daarmee gegarandeerd. De
toekomst blijft voor alle betrokken verenigingen tech enigszins
onzeker. Temeer daar gebleken is dat de Houtvaart als tijdelijk
alternatief duidelijke beperkingen kent en met name het CIOS op
grond daarvan haar rechten claimt op het gebruik van de Planeet-2.
DWT zal dan ook nauwlettend de tussentijdse ontwikkelingen
volgen. Als de situatie weer volledig genormaliseerd is zal DWT
haar oude rechten in de Planeet claimen. DWT zal haar clubhuis
beschikbaar stellen aan de gedupeerde verenigingen in Haarlem
Noord die voor hun wedstrijden moeten uitwijken naar het
Boerhaavebad.
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- Reiskostenvergoeding:
Het bestuur heeft een plan in voorbereiding voor een eenduidig
systeem betreffende de reiskostenvergoeding bij uitwedstrijden.
Hiertoe was op de laatste jaarvergadering een verzoek ingediend.
Dit plan ligt nu bij het TO. Zodra het plan definitief is vastgesteld,
zal dit kenbaar worden gemaakt in deze rubriek

- Beleidsplan 1998 - 2000:
Het bestuur heeft het beleidsplan vastgesteld. Het beleidsplan ligt
nu ter bespreking bij het TO. De sectoren gaan zich bezighouden
met de opdrachten die uit het plan voortkomen. Beleidsplan en
opdrachten vormen een samenhangend geheel.

- JREZ
In overleg met het bestuur heeft er een onderlinge taak/functie
wijziging plaats gehad. De belangrijkste taken zijn als volgt
verdeeld: Carola Wigman : voorzitter + secretariaat elementair
zwemmen Miranda de Ridder: Notulist bij
werkgroepvergaderingen. Siep Visser : penningmeester Marcel
Zwart : ondersteunend lid Cor Belles : zal tijdelijk de werkgroep
ondersteunen. De werkgroep zal zich nadrukkelijk richten op de
twee pijlers JR (dat staat voor ontspanningsactiviteiten)en EZ (dat
staat voor de kwalitatieve ontwikkeling van het leszwemmen.
Overigens kan de werkgroep best nog wat versterking gebruiken.
Dus ouders en leden met een creatieve geest, meldt u aan als werk
groep lid bij de JREZ. Het telefoonnummer van Carola Wigman
staat achter in het clubblad vermeld.

Namens het bestuur;
Guus Niehot, voorzitter.
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De Grote Club Actie.

Het gaat voorspoedig met de
lotenverkoop. Hoewel nog niet
alle gegevens binnen zijn, is nu
reeds duidelijk dat het eindbedrag
van 1996 ruimschoots wordt over
troffen. In het tussen klassement
hebben de meiden van het
synchroonzwemmen duidelijk afstand genomen van de rest van het
verkoperskorps. De winnaar van het individuele klassenent en die
van de lotenkopers wordt in de volgende editie van het clubblad
bekend gemaakt.

Het is overigens nog altijd mogelijk a loten te kopen, zodat u nog
verzekert kunt zijn mee te dingen near de vele fantastische prijzen.
Klamp dus een lotenverkoper aan, u weer wel die aliens met rode
koontjes, schichtige blik en ogen to groot als knaken, en verblijdt
hen met de aanschaf van vele loten.

TWIJFELAARS DIE NOG NIET HEBBEN
 BESLOTEN, GRIJP U KANS EN KOOP NOG

 LOTEN! ! !

Het petit comité DWT-GCA.
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Het afzwemmen.

Het uitzoeken voor het afzwemmen is 24 en 25 oktober.
Het afzwemmen voor het basiszwemdiploma, zwemvaardigheid 1,
2 en 3 is op vrijdag 14 november van 18.30 tot 19.30 uur in het
Boerhaavebad.
Het afzwemmen voor het A en B diploma is op vrijdag 21 oktober
van 18.30 tot 19.30 uur ook in het Boerhaavebad.
Hierdoor komen de lessen voor het basisdiploma,
zwemvaardigheid 1, 2 en 3 op die dagen te vervallen. Indien uw
kind mag afzwemmen dan moet het briefje plus het afzwemgeld (fl
12,50) uiterlijk 8 november zijn ingeleverd bij de
tafeldames/heren. Dit in verband met het doorgeven van de namen
aan de KNZB en het bestellen van de diploma's.

Namens de J-REZ,
Carola.

Oproep aan de ouders
uit de Planeet.

Zoals u als ouder weet is er na de zomervakantie een hoop
verandert voor het leszwemmen. Dit geldt voornamelijk voor de
kinderen die normaal in de Planeet zwommen. We hadden voor
deze kinderen gelukkig snel een oplossing zodat ze toch konden
zwemmen. Ze konden namelijk terecht in het Boerhaavebad van
18.25 tot 19.15 uur voor het A en B diploma.
Sinds 20 september zijn deze tijden weer verandert. De nieuwe
tijden heeft u allen per post ontvangen. Namelijk zaterdag van
11.15 tot 12.00 uur in de Planeet 2. Dit geldt voor het A en B
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diploma. Het basiszwemdiploma en zwemvaardigheid 1, 2 en 3
zwemmen nog wel in het Boerhaavebad van 18.30 tot 19.30 uur.
Ik doe een vriendelijk doch dringend verzoek aan de ouders die
normaal met hun kinderen naar de Planeet gingen maar nu toch in
het Boerhaavebad zijn blijven zwemmen, terug te gaan naar de
Planeet.
Want zoals u allen heeft gezien wordt er op het moment in het
Boerhaavebad niet de zwemles gegeven die normaal gegeven
wordt omdat de baden (groepjes) overvol zitten.
Bijvoorbeeld:
groep 1: water vrijmaken

normaal 8 kinderen
nu 16 kinderen

groep 2: aanleren drijven
normaal 10 kinderen
nu 25 kinderen

groep 3: aanleren beenslag
normaal 15 kinderen verdeelt over twee groepen
nu 20 kindren per groep

groep 4: de combinatie armen en benen
normaal 8 kinderen
nu 25 kinderen

We kunnen op het moment de kinderen niet de aandacht geven die
zij verdienen en ook nodig hebben. Hierdoor zal u kind niet de
goede basis krijgen. De kwaliteit loopt hier door erg hard terug.
Daarom vraag ik u nogmaals vriendelijk doch dringend terug te
keren naar de Planeet. Anders moeten we andere maatregelen
nemen.

Namens de J-REZ,
Carola.
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Het uur U.
(Het late uur.)

Bent u boven de 18 jaar, kan u nog niet zwemmen, mar wilt u het
nog wel leren?
Wilt u als ouder, die iedere week met uw kind(eren) naar het
zwembad gaat, zelf ook eens een baantje zwemmen.
Wilt u ook wat aan uw conditie gaan doen.
Moeten er bij u ook een paar pondjes af.

Dit kan allemaal namelijk iedere vrijdagavond van 21.00 tot 22.00
uur in het Boerhaavebad. Hierna kan u ook nog lekker wat drinken
of eten in het clubhuis.
U komt toch ook.

J-REZ.

Synchroon zwemmen.

Het is eigenlijk al te laat maar toch wil
nog even de uitslag vermelden van de
kringkampioenschappen van 8 juni jongst
lede en de einduitslag van de verenigings
competitie van het seizoen 96/97.

Kringkampioenschappen uitvoeringen.

Omdat er zoveel inschrijvingen waren werden de wedstrijden
gezwommen in de twee baden van de Planeet. De jongere meisjes
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zwommen in bad 2 en de grotere in bad 1. Dit was niet zo leuk.
Sommige coaches hadden tegelijkertijd meisjes in bad 1 en 2
zwemmen, waardoor er een aantal meisjes zonder begeleiding zich
moesten voorbereiden op hun uitvoering.
Hierdoor liep het allemaal een beetje rommelig, ook wat betreft de
muziek verzorging.
Dit was de laatste wedstrijd van het seizoen en het was bijna
vakantietijd. Dat was maar goed ook want een trainster was zo
ijverig geweest met het verzorgen van de bandjes dat er helaas toch
iets verkeerd was gegaan. Doordat een andere trainster nog ergens
een bandje had waarop het nummer ook stond is alles gelukkig
toch nog goed gekomen. Hierbij de uitslagen:

categorie 1: soli 1e Annette Knape
3e Gwen Leeuwe

duetten 1e Nicolette Knape
Simone Hendriks

groepen 1e DWT met Queen
4e DWT met Sound
5e DWT met Disney

categorie 2: soli 5e Tera Loerakker
6e Joyce Vollenga

duetten 4e Femke Zuidhoek
Tera Loerakker

groepen 2e DWT met Backstreet
categorie 3: soli 1e Dana Ungureanu

duetten 2e Dana Ungureanu
Mariska ter Horst

categorie 4: soli 4e Bianca Philippo
groepen 4e DWT met Surf City
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Uitslag van de verenigingscompetitie:

1e Zeeschuimers met 1771,870 punten
2e DWT met 1734,801 punten
3e Alliance met 1656,494 punten

Zoals jullie zien is het verschil met de Zeeschuimers niet zo groot.
We gaan dus dit seizoen hard ons best doen om dit kleine verschil
in te halen.

Fransica Knape-v/d Pot.

Talententraining.

Ik (Annette) ben samen met Joyce, Bianca Philippo en mijn
moeder op zondag 5 oktober naar Papendal geweest. We gingen
daar naar toe omdat daar een test was voor de Nederlandse
talentenploeg. We waren een half uur te vroeg, dus maar alvast in
gymmen. Tijdens het wachten kwam ik Celine ten Brink van
Alliance uit Zaandam nog tegen die ik goed ken uit de kring Noord
Holland.
Eindelijk, we mochten omkleden, maar in het zwembad moesten
we nog wel even wachten tot de waterpolo ploeg uitgezwommen
was.
Celine moest met de 50m benen op tijd beginnen (4 tellen
borstcrawlbenen, 4 tellen zij egg-beater, 4 tellen rugcrawlbenen en
4 tellen zij egg-beater 50 m lang). Dit ging allemaal op de tel van
een chronometer. Elke keer dat je uit de maat was kreeg je een
strafpunt. Ik moest met de spagaten beginnen. Daar had ik elke dag
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goed voor getraind. We moesten de split laten zien, de spagaat 

rechts en links. Er werd dan opgemeten hoeveel centimeter je nog
van de grond was.
Ondertussen was het erg heet op het balkon geworden, dus had ik
even m'n natte zeem omhoog gegooid.
Daarna moest Celine de spagaat en ik de 50m benen.
Toen hebben we een half uur zitten wachten op het volgende
onderdeel. Dit was lichaamsbeheersing.
We moesten laten zien dat we konden rollen in het water, 10
seconden met je armen wijd op de borst kon blijven liggen en 5
seconden lang verticaal in het water kon blijven staan meet een
hand op de buik en een hand op de rug. Dit was het moeilijkste
onderdeel, bijna niemand kon dit.
Daarna zijn Joyce, Celine en ik nog op het balkon naar de anderen
gaan kijken, wat niet zo interessant was. Dus Celine en ik zijn een
beetje het gebouw gaan verkennen.
Eerst kwamen we bij allemaal turnstertjes van ongeveer 6-8 jaar,
daarna kwamen we bij karate of judo of zoiets en daar stopten ze
net, we hoorden alleen maar osh, ush, osh, ush, enz.
Buiten was er ook nog heel veel te zien, want Papendal is groot.
We hebben nog de atletiekbaan, de golfbaan en de midgetgolfbaan
bekeken.
Toen was de uitslag er (he he).
Celine en ik zitten allebei in de ploeg: Celine was derde van '85 en
ik was tweede van '84.
Al met al was het een geslaagde dag.

Groetjes,
Annette Knape.
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Interkring figuren wedstrijd
 13 jaar en jonger.

Zaterdag 4 oktober hebben we eerst met z'n zevenen 's morgens
van 8.00 tot 9.00 uur de figuren geoefend in ons eigen zwembad.
Als er een figuren wedstrijd is, hoor je pas ongeveer twee dagen
van te voren welke figuren er geloot zijn. Tijden s de trainingen
oefenen we dan alle acht figuren omdat je nooit weet welke je op
de wedstrijd moet zwemmen. Daarom hebben we 's morgens eerst
nog alle vier gelote figuren goed geoefend. Dat kon ook wel want
er waren drie trainsters voor zeven meisjes. Helaas kon Wendy
Vollenga niet meedoen omdat ze met haar been in het gips zat.
Na de training zijn we met z'n allen gezellig naar het clubhuis
gegaan. Hebben lekker thee gedronken, spelletjes gedaan,
verhaaltjes in agenda's geschreven en lekker zitten kletsen tot de
ouders kwamen om ons naar Amsterdam te rijden. De wedstrijd
was dit keer in het Flora park bad dus we hoefden niet zo ver weg.
Een beetje ingezwommen, niet teveel want we hadden 's morgens
al geoefend. Er waren ongeveer 150 deelneemsters verdeeld over
vier groepen. Dit was voor onze begeleidster best een klus want
niemand zat vlak achter elkaar. Toch heeft ze ons allemaal zien
zwemmen, soms moest ze naar twee meisjes tegelijk kijken. Er
werd heel laag gejureerd en soms ook met hele grote verschillen
binnen een jurypanel. De jury ziet soms hele andere dingen dan wij
en zij hebben altijd gelijk. Om 15.30 uur was de wedstrijd
afgelopen maar we moesten toch nog wel lang wachten op de
uitslag.

17e Simone Hendriks met een limiet voor de NJK
33e Nicolette Knape met een limiet voor de NJK
50e Priscilla Deinum met een limiet voor de NJK en D diploma
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108e Marijke Laan
109e Johanna Nolet
119e Mariette Kol
Chantal van Ruiten deed ook mee, maar had geen plaats omdat zij
buiten mededinging meedeed.

Iedereen heeft goed gezwommen, vooral omdat het voor vier
meisjes de eerste keer was dat ze op dit niveau zwommen.

Nicolette Knape.

Van de Polocommisie. 

Door een technisch mankement is het
stukje van de polocommissie in het
clubblad van oktober wel heel erg kort
geworden. Daarom vind je deze maand behalve de
nieuwe informatie ook die van vorige maand. 

UITSLAGEN

Op vrijdag 26 september speelde Heren 1 de Bekerwedstrijd.
Tegenstander was Proface DAW dat onder leiding stond van Piet
Koning. Helaas bleek DWT niet sterk genoeg om mee te blijven
bekeren, de uitslag was 7 - 12. 

27 september 1997
ADS. onder 14
DWT - PROFACE DAW 12 - 9
Doelpunten: Marcel 6, Robbert 2, Freek, Marijke en Nik 1
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U20: Eric

Dames 1
DWT - DE MEEUWEN 5 - 4
Doelpunten: Carola en Sandra 2, winnende doelpunt door Ebelien
in de laatste 40 sec.  U20: Martine

Heren 3
DWT - PROFACE DAW 6 - 11
Doelpunten: Ronald 2, Jeroen, Ad, Arthur en Niels allen 1
U20: Ad en Ronald

Heren 6 
DWT - DE HAM 5 - 12
Doelpunten: Marcel 4, Patrick 1
U20: Wilfred, Marcel en Nik den Braven

Heren 5
DWT - DE HAM 12 - 7 
Doelpunten: Leon 6, Marcel J. 4, Patrick 2
U20: Piet en Ruud

4 oktober
Heren 6
DWT - ALLIANCE 12 - 11
Doelpunten: Patrick 6, Ramon 3, Rob 2, Josse 1
U20 + S: Nik 

Dames 2
DWT - NEREUS 7 - 11
Doelpunten: Marion 2, Carry en Mariska en Fransisca en Katja en
Marjo 1
U20: Carry
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Heren 1
DWT - AQUAFIT 14 - 6
Doelpunten: Ted en Marco 4, Hayo en Ed 2, Lodewijk en Michael
(zonder puntjes) allebei 1
U20: Marco en Marc 2, Ted en Lodewijk en Ed en Michael en
Hayo allemaal 1

Heren 4
DWT - EZV 14 - 5
Doelpunten: Bert en Herman 5, Dick 2, Pim en Jurgen 1
UMV: Frank

Heren 3
DWT - VZV 4 - 3
Doelpunten: Arthur 3, Ad 1
U20: Dick

Heren 2
DE OTTERS - DWT 7 - 6
Doelpunten: Paul T. 3, Frank 2, Marcel en Chris 1
U20: Maurice

11 oktober 
Adsp. Onder 14
DWT - AQUARIUS 11 - 4 
Doelpunten: Marcel 4, Patricia 3, Tim 2, Paul en Emiel 1

Heren 6
DWT - OUDE VEER 4 - 11
Doelpunten: Josse, Ramon, Patrick en Rob 1
U20: Patrick 3, Bart 2, Josse en Dennis 1. S: Nik

Heren 5 
DWT - PROFACE DAW 14- 1
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Doelpunten: Ton 6, Leon 5, Siep, Gé en Lex 1. S: Lex

Heren 2
DWT - RAPIDO ’82 11 - 8
Doelpunten: Paul S. 6, Raymond 2, Paul T. en Maurice en Marcel
1
U20: Maurice, Marcel en Chris 1

Heren 1
DE OTTERS - DWT 8 - 2
Doelpunten: Hayo en Ted
U20: Michael, Ted, Marco, Ed en Frank 1
S: Hayo en Lodewijk

zondag 12 oktober 
Dames 1
Doelpunten: Ebelien en Carola 2, Sabine 1
U20: Martine. S: Bianca

STANDEN
Sinds een paar weken stuurt Peter Rienstra - de competitieleider -
elke week de actuele standen op. Op het mededelingenbord  in het
clubhuis kun je dus van week tot week volgen hoe jouw team er
voor staat in de competitie !

VERSLAGEN UIT HET HAARLEMS DAGBLAD

DWT - AQUAFIT 14 - 6
Niet echt geweldig spelend hebben de DWT-mannen een simpele
zege behaald tegen het zwakke Aquafit. Trainer/coach André
Zandvliet zag zijn selectie groeien. Niet zozeer door de komst van
spelers van buitenaf, maar door de terugkeer van gestopte eerste-
teamspelers. “Zij hebben er weer zin in. Een goede zaak. Dat werkt
concurrentie bevorderend.” Marco Hendriks speelde aan DWT-
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zijde een puike partij. Hij scoorde tegen Aquafit net zoveel
doelpunten (vier) als vorig seizoen in het hele jaar. 

DE OTTERS - DWT 8 - 2
De Otters was niet sterker dan de tegenstander die DWT vorig
weekeinde trof. Toch verloren de Haarlemmers, tegen winst zeven
dagen geleden. André Zandvliet: “We speelden dramatisch. Het
had niets met polo te maken. De kansen die we kregen, werden
verknald. Dan verdien je niet te winnen.”

WEDSTRIJDWIJZIGINGEN !

Voor Dames 2 is er een wijziging in de vertrektijd en voor de
Meisjes Adspiranten is er een verandering in de speeldatum ! Let
erop en geef het door aan je teamgenoten.

Op 15 november was Dames 2:

Niveau Plaats en bad Vertrek Aanvang

K.D2 ORKANO ‘75 DWT 2 Bergen, De Beeck 17.30 18.45

maar dit wordt: 

Niveau Plaats en bad Vertrek Aanvang

K.D2 ORKANO ‘75 DWT 2 Bergen, De Beeck 15.30 16.45
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Voor de Meisjes Adspiranten verandert de speeldatum. De nu
volgende wedstrijd zou op 13 december gespeeld worden:

Niveau Plaats en bad Vertrek Aanvang

D.M1 DE ROBBEN DWT H’sum, De Lieberg 15.30 16.45

maar deze wedstrijd zal een week later, op 20 december dus,
gespeeld worden. De vertrek- en aanvangstijden blijven hetzelfde.

DE PLANEET EN WEDSTRIJDWIJZIGINGEN 

In verband met de brand in De Planeet zijn er de volgende
wijzigingen:

1 NOVEMBER

Niveau Plaats en bad Aanw. Aanvang

K.J2/G DWT Rapido ‘82 Haarlem, Boerhaavebad 17.45 18.30 

6 DECEMBER

Niveau Plaats en bad Aanw. Aanvang

K.J2/G DWT Rapido ‘82 Haarlem, Boerhaavebad 17.15 18.00

MINIPOLOTRAININGEN

Het Minipolo heeft voortaan vaste
trainingstijden. Elke vrijdagavond van
half acht tot kwart over acht kan het
jong talent van DWT zich bekwamen
in de waterpolosport. Dit zal gebeuren
onder leiding van Bart Wever.
Dit is nog niet alles ! Als je een
vriendje of vriendinnetje meeneemt
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naar de training, dan mag hij of zij de eerste twee trainingen gratis
meedoen !!

NOG MEER MINIPOLONIEUWS…

Op zondag 9 november is er een Minipolotoernooi in IJmuiden in
zwembad De Hoogeberg. We verzamelen bij het clubhuis in het
Boerhaavebad om half twee. Het toernooi zelf begint om half drie.
Om zeven uur ben je weer thuis.

Op zondag 7 december is er een Minipolotoernooi in Alkmaar in
zwembad de Hoornsche Vaart. Om kwart over drie verzamelen we
in het clubhuis en een uurtje later begint de eerste wedstrijd. Om
ongeveer half acht ben je weer thuis.

WIL JE MEEDOEN AAN DEZE TOERNOOIEN ? 
GEEF JE DAN MINSTENS EEN WEEK VAN TEVOREN OP

BIJ: 

SABINE ROOZEN    TEL. 023 - 537 33 73

WIE VAN DE OUDERS WIL RIJDEN ??? 
HEEL GRAAG !!!

KERSTMIS

Op zaterdag 27 december organiseert de polocommissie een
kerstfeest voor alle Minipoloërs en Adspiranten van DWT. Vanaf
17.00 uur ben je van harte welkom in het clubhuis. Na het eten is
er ook nog een disco ingericht. Die is om 22.30 uur afgelopen. 
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TSJECHIE !

Van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus 1998 is DWT
uitgenodigd voor een waterpolotoernooi in Tsjechië, om precies te
zijn in de plaats Strakonice. Het toernooi is bedoeld voor Dames 1
en Heren 1. De polocommissie wil nu alvast weten of jullie
belangstelling hebben om er heen te gaan. 
Heb je nu al zin om te spelen op dit vierdaagse toernooi of is je
Trabant aan een opknapbeurt toe of wil je gewoon je Tsjechisch
ophalen: bel 023 - 551 37 79
 
PLATTEGRONDJES

Het zoeken 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.

INTERNET !

In tegenstelling tot wat in het poloroosterboekje staat, is het
Internetadres van ‘de enige echte Haarlemse zwemvereniging’ (
DWT dus… ) :

www.dungeon.demon.nl

Laat je niet afschrikken door deze titel en bezoek de enige echte
DWT-pagina op Internet !!! Je kunt ook met het zoekprogramma 
Alta Vista naar ‘Haarlem’ zoeken. De DWT-site verschijnt dan als
vierde item op je scherm.
O.a staan het clubblad en de standen erop. Ook kan je voor Niels
Rohling  - de maker van deze homepage - een boodschap
achterlaten.
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HOERA !

De waterpolocommissie is versterkt met twee nieuwe leden:
Sandra Roosen en Dana Ungureanu Wat ze precies gaan doen, dat
weet op dit moment nog haast bijna niemand, maar waarschijnlijk
wordt het iets in de Jeugdzaken. 

WATERPOLOJARIGEN IN SEPTEMBER, OKTOBER EN
NOVEMBER

1   september Lodewijk v/d Heuvel H1
7   september Gé Luttikhuizen H5
10 september Martin Kamstra H3
12 september Fransisca Smit D2

Martine Rohling D1
17 september Tim Peekstok ADS.o.14

Eric Thoolen v.voorzitter polocie.
18 september Nicki ter Steege ADS.o.14
23 september Jurgen Kleinhout H4
24 september Marion van Cappelle D2

Merel Visser ADS.m.o.16
26 september Ronald Stricker H3

2  oktober Marc van Gaale H1
3  oktober Patrick Velthuis H6
6  oktober Emiel Kortens ADS.o.14
7  oktober Fokkelina Wiersma D1
13 oktober Ramon Overveld H6
14 oktober Carola Wigman D1
21 oktober Dana Ungureanu D1
23 oktober Patricia Breij ADS.o.14
24 oktober Marijke Laan ADS.o.14
25 oktober Marcel Jansen H6
29 oktober Daniëlle van der Bent ADS.o.14



  De Waterdroppels 23  

1 november Anton Hartog H6
8 november Maaike Woolthuis-StamD2
12 november Luuk Kalf H6
13 november Jeroen van Emmerik H3
16 november Chris Visser H2
22 november Remon van der Velde H3
24 november Lisette de Boer ADS.o.14

Allemaal  (nog) gefeliciteerd !!!

Namens de polocommissie, 
Thijs Weustink

De kunstzwemjarigen 
van November.

6-11 Marinka Bakker
10-11 Maurice Knape
11-11 Bianca Philippo

Allemaal van harte gefeliciteerd.

Ellen.
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1 4x50m wisselslag meisjes
DWT1:Fleur van Dusseldorp 2.34.8
Gwenda vd Veen
Eveline van Leeuwen
Annette Knape

DWT2:Aletta Smit 2.53.3
Sabrina Dessens
Nicolette Knape
Patricia ter Horst

2 4x100m vrije slag jongens
DWT:Ferry de Ruyter 4.32.9
Chris Visser
Koen Rooks
Eric Veen

3 400m vrije slag dames
Yvette Roozen 5.47.7
Danielle Kaptijn 5.50.3
Jennifer Bas 5.53.7

Nieuws van de
wedstrijdzwemploeg !!

Allereerst mijn excuses voor het
ontbreken van een verhaal in het
vorige clubblad, maar wegens
ziekte werd het verhaal niet
ingeleverd. Welnu, na twee
maanden is er heel wat gebeurd
en de wedstrijden zijn alweer begonnen. Het begon allemaal met
de eerste competitiewedstrijd. Die was in eigen bad en dus hadden
we PUBLIEK. Na al het trainen moesten we heel goed zwemmen,
maar het ging niet zo voortvarend als we hadden verwacht. Er
waren overbodige diskwalificaties, voor valse start weliswaar en
verder nog enkele andere. Vooral in de estafettes hebben we teveel
punten laten liggen. Helaas is er met de inschrijving van Esther
Schrijver iets misgegaan en mag ze pas vanaf 1 november voor
DWT zwemmen. Er waren enkele nieuwe zwemmertjes vandaag,
namelijk Ellen Oostenbrink en Anouk vd Weijden.
Hier volgen de uitslagen:
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3a 100m vrije slag meisjes/jongens
Diana Niehot 1.21.6 pr
Viki Boviatsis 1.21.8 pr
Laurence Smit 1.27.3 pr
Dennis de Graaf 1.29.2 pr
Sam Wutschke 1.29.4 pr
Valerie Bas 1.38.5
Denise Fokker 1.47.1 pr
Nick de Lange 1.55.4 pr
Ellen Oostenbrink 1.58.1 pr
Anouk vd Weijden 2.34.8 pr

4 100m schoolslag heren
Colin Liem 1.09.6
Michiel Veen 1.19.7
Ramon Overveld 1.25.3

5 100m vlinderslag meisjes1980
Eveline v Leeuwen 1.17.9 pr
Danielle Kaptijn 1.24.8
Mariska ter Horst 1.36.9 pr

6 50m vrije slag jongens1980
Casper Teeuwen 27.4
Dennis van Weel 28.0
Koen Rooks 29.4
Chris Visser 29.6 pr
Eric Veen 29.9 pr

7 100m wisselslag meisjes1984
Annette Knape 1.26.5 pr
Eveline v Leeuwen 1.26.5
Nicolette Knape 1.27.5 pr
Patricia ter Horst 1.35.7 pr
Sabrina Dessens vc 1.50.8 pr

9 200m vrije slag jongens1984
Michiel v Dusseldorp 3.03.8 pr
Erik Rooks 3.10.4 pr

10 200m vrije slag meisjes1982
Gwenda vd Veen 2.44.3 pr
Fleur v Dusseldorp 2.50.5 pr

11 100m schoolslag jongens1982
Paul de Jong 1.22.3 pr
Martin Niehot 1.23.7 pr
Ferry de Ruyter 1.37.0 pr

12 100m rugslag dames
Jennifer Bas rd 1.24.7
Bianca ter Horst 1.26.4
Antonette Wigmwan 1.30.6 pr
Danielle Kaptijn 1.33.8

13 200m wisselslag heren
Colin Liem 2.24.5
Michiel Veen 2.28.6
Ramon Overveld 2.56.2

13a 100m schoolslag meisjes/jongens
Dennis de Graaf 1.51.0 pr
Viki Boviatsis 1.51.2 pr
Diana Niehot 1.51.3 pr
Laurence Smit 1.53.4
Ellen Oostenbrink 1.54.8 pr
Sam Wutschke 1.55.9 pr
Nick de Lange 1.56.8 pr
Valerie Bas 2.01.4
Denise Fokker 2.01.8
Anouk vd Weijden 2.29.4 pr

14 100m schoolslag meisjes1980
Yvette Roozen 1.27.0
Gwenda vd Veen 1.32.4 pr
Jennifer Bas 1.35.4
Mariska ter Horst 1.43.0
Fleur v Dusseldorp 1.47.6
Aletta Smit 1.49.6 pr
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15 100m rugslag jongens1980
Dennis van Weel 1.11.2
Casper Teeuwen 1.13.1
Erivc Veen 1.17.9
Chris Visser 1.21.2
Koen Rooks 1.23.5 pr

16 100m schoolslag meisjes1984
Nicolette Knape 1.35.5 pr
Annette Knape 1.40.4 pr
Sabrina Dessens 1.47.1

18 50m vlinderslag jongens1984
Erik Rooks vc 50.2
Michiel v Dusseldorp vc 56.1 pr

19 100m rugslag meisjes1982
Gwenda vd Veen 1.25.2
Fleur v Dusselsorp 1.35.1
Aletta Smit 1.52.7 pr

20 100m wisselslag jongens1982
Paul de Jong 1.12.7 pr
Martin Niehot 1.13.4 pr
Ferry de Ruyter rf 1.22.7 pr

21 4x100m wisselslag dames
DWT1:Jennifer Bas 5.31.6
Yvette Roozen
Danielle Kaptijn
Esther Schrijver

DWT2:Gwenda vd Veen 5.40.3
Bianca ter Horst
Eveline v Leeuwen
Antonette Wigman

22 4x50m vrije slag heren
DWT1:Michiel Veen 1.47.0
Colin Liem
Dennis V Weel
Casper Teeuwen

DWT2:Chris Visser 2.00.0
Martin Niehot
Eric Veen
Ramon Overveld

Zo, dat was de eerste van dit jaar. Dan moet ik tussendoor nog
even iets kwijt. In het Clubblad van september stond een stukje
over de zeemijl van Bloemendaal, maar daar ben ik iemand
vergeten te vermelden die ook de halve zeemijl uitgezwommen
heeft, namelijk de "nummer 13" van Dames 2, Mirjam Otten.

De eerste Speedo-wedstrijd van dit jaar was in Den Helder. Er
waren heel veel afmeldingen en dus gingen we met drie zwemmers
erheen. Hier een bijdrage van die drie:
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Speedo Den Helder

Op zondag 28 september gingen we met drie zwemmers naar Den
Helder voor onze eerste wedstrijd: Dennis de Graaf, Laurence Smit
en Viki Boviatsis. Meneer de Graaf reed ons en Yvette ging mee
als coach.
Eerst zwom Laurence de 100m rugslag.....1.41.2 en een nieuw pr.
Dennis heeft twee afstanden gezwommen, de 100m vrije slag in
een nieuw pr, namelijk 1.30.9 en de 200m wisselslag in 3.48.7,
wederom een nieuw pr. Viki zwom de 200m wisselslag in een tijd
van 3.17.4, een nieuw pr en de 100m vrije slag in een tijd van
1.17.6 en dat is een nieuw pr van 6 seconde.
In de auto hebben we heel erg zitten klieren en dat vonden ze
voorin geloven we niet zo leuk. Laurence viel bijna in slaap, omdat
we zeker drie kwartier in de file hebben gestaan.

Viki Boviatsis, Dennis de Graaf en Laurence Smit.

Even nog iets toevoegen over de prestatie van Viki. Viki heeft op
de 100m vrije slag een 3de tijd neergezet en heeft een medaille
gewonnen, maar belangrijker is dat ze in totaal, dus over alle
Speedowedstijden de 15de tijd neergezet heeft en dus mag
uitkomen in de Speedo-finale. GEFELICITEERD!!!!!!!

Dan hadden we nog een wedstrijd en wel op zondag 5 oktober. Het
was een estafette-wedstrijd en helaas zijn de uitslagen weggegooid,
maar niet helemaal per ongeluk. Deze uitslagen zijn niet geschikt
voor publicatie.

Dan rest mij nog de verjaardagen van de afgelopen maand en van
de komende maand:
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OKTOBER:
Jennifer Bas 05-10
Koen Rooks 10-10
Ramon Overveld 13-10
Gwenda vd Veen 27-10
Dennis van Weel 28-10

NOVEMBER:
Corine Kalbfleisch 10-11
Maurice Knape 10-11
Chris Visser 16-11
Michiel v Dusseldorp 24-11
Renee Bosse 29-11
Esther Schrijver 29-11

YVETTE ROOZEN 

Open water zwemmen.

Spaarnwoude, zondag 15 juni 1997.
De eerste lange baan wedstrijd van dit zomerseizoen gaat door.

Twee weken geleden zag het daar nog niet naar uit. De winter was
lang, erg koud en het voorjaar was ook niet zo, om in een hoera
stemming te komen voor een duik in het buitenwater.
Echter, plotseling slaat het weer om en goed ook: veel zon. Het
water wordt daardoor flink opgewarmd. Vandaag, bij meting van
de watertemperatuur, blijkt deze rond de 18 graden te liggen,
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bovendien is het  zonnig en staat er een rustig windje. Vorig jaar
was de temperatuur beneden de 16 graden en werd de wedstrijd
afgelast.

De wedstrijden en prestatie tochten worden gehouden in de
kanobaan, die ongeveer 100m breed is. In het midden ligt over een
lengte van 1000m een lijn, die op enkele punten onderbroken is
voor de kortere afstanden. De start is bij het Buitenhuis, een soort
restaurant met verkleed gelegenheid en waar de jury ook onderdak
vindt. In de onmiddellijke omgeving van dit gebouw zitten
zwemmers/sters met begeleiders in groepjes bij elkaar op het gras,
vaak stoeltjes erbij en soms een tentje of iets dergelijks.
Via een loop en fietspad kun je om het begin van de kanobaan
heen aan de voorkant komen om daar over het zelfde pad een
wedstrijd of tocht te volgen.

Het Haarlemse Rapido organiseert deze wedstrijd en is met een
groot aantal deelnemers aanwezig. Maar hoe staat het met de
deelname van de zwemverenigingen uit onze omgeving?
Rapido Haarlem 44 deelnemers
NVA/HHC Haarlem 0 deelnemers
DWT Haarlem 0 deelnemers
HPC Heemstede 1 deelnemers
OEZA Heemstede 8 deelnemers
KZC Beverwijk 7 deelnemers
VZV Velsen 0 deelnemers
AZV Assendelft 0 deelnemers
Eigenaardig dat van de acht verenigingen uit de directe omgeving
er vijf het laten afweten, waaronder DWT.
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Voor liefhebbers/sters van aan-één-stuk-door-willen-zwemmen in
schoon water, zonder chloorluchtje en onder de blote hemel,
inschrijven voor een lange baan wedstrijd kan tot een week van te
voren, voor een prestatie tocht kan dat ook op de dag zelf,
minimaal één uur voor de tocht verzwommen wordt.
De afstanden zijn voor wedstrijden afhankelijk van de leeftijd over
500, 1000 en 2000 meter vrije slag en schoolslag, voor de prestatie
tochten 250, 500 of 1000 meter. Keuze genoeg dus.

G. Luttikhuizen.

15  
e

Open Nederlandse Masters
zwemkampioenschappen  
te Zwolle.

Het is mijn gewoonte als ik aan een belangrijke masterwedstrijd
deelneem, om daarna in de pen te kruipen om een verslag te
schrijven.
Op 28 september 1997 ben ik met het openbaar vervoer naar
Zwolle gereisd om aan bovengenoemd kampioenschap deel te
nemen. Om half elf arriveerde ik bij het Hanzebad (25m bad). Na
het aanmelden ben ik gaan inzwemmen.
Het deelnemers veld was groot net als bij de wedstrijden in
Apeldoorn. Er was zelfs deelname uit België en Duitsland.
Ik moest drie keer aantreden in deze wedstrijden.
In de middag was er een masterlunch, welke goed verzorgd was.
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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

Mijn zwemresultaten waren als volgt:
100m wisselslag 1.38.1 goud
50m rugslag 0.41.7 zilver
50m schoolslag 0.44.4 brons
in de categorie D45+ (geb. 1952-1948).

De medailles werden in de hal uitgereikt.
De wedstrijden waren even na vijf uur afgelopen en ik kon met Ok
van Batenburg (trainer) met de auto meerijden naar Haarlem.
Voldaan en blij kwam ik thuis.

C. Kalbfleisch. 
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Verbazingwekkend!!!

Kijkt u wel eens naar de kabelkrant ? Ja, ik bedoel die TV-zender
met louter en alleen reclame,  oud nieuws in beeld, reclame en eens
in het uur een nieuwsuitzending met onderwerpen die u zelfs op
een dag dat u zich helemaal een slag in de rondte verveeld nog
geen seconde kunnen boeien. Twee voorbeelden van onderwerpen
op een verloren zondagavond: boer Janssen heeft vorige week twee
mollen gevangen op zijn overigens geheel betegelde dakterras en
morgen is het de internationale dag van het naar binnen
opengaande tuinhekje.

“Nee !!!, naar deze zender kijk ik nooit”, zult u zeggen. En gelijk
had u. Want was er voorheen inderdaad werkelijk helemaal niets te
beleven op de kabelkrant, dit seizoen zijn er al de meest
verbazingwekkende dingen te zien geweest. En dan doel ik vooral
op het onderdeel Kabeltekst, pagina 582/3.
Een beschrijving van de daar ten toon gespreide informatie:

Waterpolo Heren Bond Derde klasse C.

Stand per 6 oktober 1997.
1. DWT 7. De Otters/het Gooi
2. De futen 8. WZPC
3. Oceanus 9. Proface DAW
4. Shell 10. De Meeuwen
5. Woerden 11. Alkemade
6. Dolfijn 12. Aquafit

Deze spectaculaire berichtgeving was voor menige betrokkene
aanleiding om een belangwekkende proef te doen. Kan je teletekst
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opnemen op video? Voor degenen die het interesseren : Ja, het
kan!!
Deze banden met de enkele seconden van de zo schrikbarende
informatie zullen zorgvuldig worden bewaard en bij genoeg animo
als voorprogramma gaan fungeren bij eventuele filmavonden. Ook
voor feesten en partijen kan deze band worden gehuurd.

Ja, het is natuurlijk niet niks om zomaar tegen alle voorspellingen
en verwachtingen in op de eerste plaats te komen. Er wordt al
gesproken over de bouw van een nieuwe tribune en een schuifdak
over het Boerhaavebad zodat er meer mensen kunnen genieten van
het
schouwspel en er ook bij hevige regen en/of zonneschijn gewoon
doorgespeeld kan worden.

Dan de pers. Nadat onze eigenzinnige coach Andre' Zandvliet
tijdens de persconferentie na het cruciale duel tegen hekkesluiter
Aquafit de pers tegen zich in het harnas heeft gejaagd (“Ben ik nou
zo slim of zijn jullie nou zo dom”) is de druk bij de spelersgroep er
gegroeid. We moeten maar hopen dat onze jongens daar tegen
kunnen. Of zoals ons aller Hans Mus tijdens de vierde
nabeschouwing opmerkte “ Zo gaat dat nu eenmaal in de
waterpololelarij en ik moet nog zien of ze daar mee om kunnen
gaan”. 

In ieder geval is het zo dat we dit resultaat alvast in onze zak
kunnen steken. De concurrenten kunnen iedere partij hevige
tegenstand verwachten en als we met name ook tijdens de
trainingen dezelfde opkomst en inzet kunnen volhouden kunnen er
misschien nog verrassende dingen gaan gebeuren. Het kan gaan
spoken aan het Boerhaavepad.     

Ed



  De Waterdroppels 35  

Bardienstrooster vrijdagavond 
(November-December)

Datum Openen Bardienst
7   november Fokkelina Bart
14 november Bart Dennis
21 november Dennis Hayo
28 november Fokkelina Eddy
12 december Dennis Martine
19 december Fokkelina Michael

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! (en alle donaties in de kassa)
De barcommissie.

Oplossing NIKS puzzel.

In het midden komt een T te staan. De woorden, die daarbij horen
zijn : 1 kort, 2 ambt, 3 zoet, 4 eelt, 5 test, 6 cent, 7 echt, 8 erwt.
Vervolgens verschijnt aan de omtrek KAZETCEE, en te schrijven
als KZC.
Dit is de afkorting voor de Kennemer Zwemclub uit Beverwijk, de
club die DWT ontmoet bij zwem en polo wedstrijden.
De titel NIKS betekent niet dat de puzzel niks voorstelt. Het
vinden van de letter middenin ging nog wel, maar de vereniging
aan de omtrek was een groot struikelblok, doordat een woord uit
de
spreektaal is gebruikt.

G. Luttikhuizen.
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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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1 Joop van Osch 9618
2 Ibo Gulen 9615
3 Bas Blom 9585
4 Irene van Osch 9463
5 Peter Samson 9350
6 Ineke Rohling 9310
7 Miriam Samson 9271
8 Jonette Blom 9187
9 Mevr. Samson 9186
10 Kees Bergman 9125
11 Henny Hooischuur 9092
12 Carla Korzelius 9059
13 Marius Bakker 8996
14 Karin Nijemanting 8992
15 Martin Hendriks 8991
16 Nel Nijemanting 8845
17 Nico Hooischuur 8675
18 Corrie Bergman 8634
19 Jan Nijemanting 8529
20 Hans Korzelius 8441
21 Ko Zwaneveld 8278
22 Leida Scholten 4539 na 1x

1 Joop van Osch 4994
2 Jonette Blom 4850
3 Carla Korzelius 4784
4 Ineke Rohling 4733
5 Ibo Gulen 4714
6 Mevr. Samson 4705
7 Miriam Samson 4697
8 Irene van Osch 4670
9 Nel Nijemanting 4604
10 Kees Bergman 4547
11 Henny Hooischuur 4573
12 Corrie Bergman 4463
13 Ko Zwaneveld 4389
14 Bas Blom 4347
15 Martin Hendriks 4254
16 Karin Nijemanting 4243
17 Marius Bakker 4243
18 Hans Korzelius 4236
19 Peter Samson 4123
20 Nico Hooischuur 4061
21 Jan Nijemanting 3953

Jan Nijemanting

Klaverjassen.

Zoals u ziet zijn de eerste twee
klaverjasavonden achter de rug en dat
met nog steeds ongeveer de zelfde
groep waarmee we ongeveer tien jaar
geleden zijn begonnen. Een duidelijk teken
dat het reuze gezellig is. Daarom deze oproep.
Er nog plaats voor ongeveer tien kaartende DWT-ers.
Dus als u zin heeft om eens in de 4 weken gezellig een
avondje te klaverjassen kom dan ook op de eerst volgende avond,
op 4 november.
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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



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
voorz. 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
In de Planeet 2 op zaterdag
11.15 - 12.00 uur A en B

Zwemmen voor volwassenen(Het uur U):
vrijdag 21.00 - 22.00 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 19.15 - 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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