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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Nog even, en het jaar 1997 zal voor eeuwig
historie zijn. Voor de één was het een jaar dat
zonder noemenswaardige gebeurtenissen voorbij kabbelde, voor de
ander zal dit jaar door bijzondere ervaringen voor altijd in het
geheugen gegrift zijn. Het lijkt wel of er hoe dan ook in de maand
december een collectief gevoel van bezinning plaats heeft dat zich
uit in gemeenschappelijke vormen van gezelligheid op
sinterklaasavond en de melancholieke sfeer rond de kerstdis
uitmondend in een climax van kleuren en decibellen rond de
jaarwisseling, waarbij de geluidsoverlast van Schiphol kinderspel
is. Vervolgens storten we ons weer in de hectiek van alledag alsof
er nooit een 1997 is geweest!

De tijdgeest slokt ons op en we worden automatisch meegezogen
in het spel van snel, sneller, snelst en hoog, hoger, hoogst en ver,
verder, verst. Wie niet presteert plaatst zichzelf buiten de boot en
zal mogelijk een steunpunt zoeken om weer aan te klampen. Wie
door het presteren het zicht op het gewoon 'mens' zijn dreigt te
verliezen zal mogelijk een rustpunt zoeken om het juiste evenwicht
te herstellen. Er zijn keuzes te over om aan steun- en rustpunt
gestalte te geven, variërend van kerk en kroeg als tegenhanger van
kapitaal, tot sport en spel als remedie tegen stress. Van alles een
beetje proeven tot selectieve keuzes behoort tot de mogelijkheden.
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We zijn dus blijkbaar naarstig op zoek naar de ideale uitlaatklep
om de grote boze wereld te kunnen weerstaan om onze behoeften
aan gemeenschappelijke sociale uitingen uit te baten. In lang
vervlogen tijden zo lijkt het, voldeed de wijk waarin men woonde
met alle facetten van het nabuurschap aan deze wensen. Het
verdwijnen van onder meer de buurtwinkels en onze toenemende
drang aan mobiliteit luidde een tijd in waar individualisering
centraal staat. En toch blijven we op zoek naar mogelijkheden om
mens te kunnen zijn onder de mensen, Naast familie, vrienden en
kennissen om aan het sociaal samen zijn vorm te geven neemt het
verenigingsleven een uitermate belangrijke plaats in.

In de sport ligt volgens mij het bewijs dat prestaties en het gewoon
mens mogen zijn, samen kunnen gaan. Het extatisch aandoende
gevoel van de winnaar kan geluk geven aan velen en die daaruit de
kracht vinden om de eigen prestaties naar vermogen te leren
waarderen. Het verschil tussen winnen en verliezen hoeft niets te
zeggen over de geleverde inzet, maar geeft wel alles aan over de
betrekkelijkheid van prestaties. Het is belangrijker of we onze
menselijke waarden hebben behouden en of anderen die met ons
kunnen blijven delen. Op een welhaast natuurlijke wijze kunnen
kinderen ons daarin het voorbeeld geven. Zonder behept te zijn
met rancunes en vooroordelen kunnen kinderen vreugde en
verdriet met elkaar delen. De spanning bij het diplomazwemmen
en de haast vanzelfsprekende collectieve non-verbale
aanmoedigingen uitmondend in een gedeeld gevoel van trots en
blijdschap als het felbegeerde diploma gehaald is, is daar een
prachtig voorbeeld van.

Niets menselijks is ons vreemd, dus ook onze minder positieve
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eigenschappen zullen we bij tijd en wijle etaleren. We zijn die we
zijn waar we ook zullen zijn, of dat nu de school, het werk en de
sportclub is. Als we van de ander mogen zijn die we zijn kunnen
we als vanzelfsprekend rekening met elkaar houden en elkaar
corrigeren waar nodig is. Als we deze boodschap ter harte nemen,
kan DWT als ons eigen cluppie het steun en rustpunt zijn die we
onszelf wensen.

Maak er wat moois van deze maand en hebt allen een heerlijk
ouderwetse sinterklaasavond, de kerst die u zichzelf toewenst en
de jaarwisseling die de aanzet zal zijn tot voorspoed, geluk en
menselijke warmte in het nieuwe jaar.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot

Informatief.

- Bestuursvergadering:
De vergadering van oktober was gepland midden in de
herfstvakantie en dat bleek achteraf geen goede keuze te zijn. De
een voor de ander meldde zich keurig af. Het spreekt voor zich dat
deze vergadering geen doorgang kon vinden.

-Bestuursvacatures:
Voor een aantal bestuursleden beëindigd het komende voorjaar de
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zittingsperiode. Los van het feit of zij zich al of niet herkiesbaar
stellen doet het bestuur een dringende oproep aan leden van de
vereniging om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.
Als u nog nader geïnformeerd wil worden, dan kunt u zich wenden
tot leden van het dagelijks Bestuur waarvan adres gegevens achter
in het clubblad vermeldt staan. De secretaris ziet uw schriftelijke
kandidaat stelling met belangstelling tegemoet.

- Beleidsplan:
Het bestuur zal de komende periode zich nadrukkelijk bezig
houden met de volgende aandachtsgebieden uit het beleidsplan:
- De positionering van DWT als Haarlemse zwemvereniging, met
daarin onder meer aandacht voor de uitwerking van de
doelstellingen, de doelgroepen waarop DWT  zich wil gaan richten
en de woonwijk waarin DWT domicilie houdt.
- Vaststellen financiële doelstellingen, waarbij het vaststellen van
voorwaar den van een blijvend financieel gezonde vereniging
centraal staat.
- Kwaliteitsontwikkeling PR beleid, waarin o.m. de contacten net
de regionale media en de rol van de diverse werkgroepen.
- Vaststellen gedragscode. Wat vinden we als vereniging
waardevol, welke regels en richtlijnen hanteren we in het sociale
verkeer en hoe profileren we ons.
- Nieuwjaarsreceptie:
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de
nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op zondag 4 januari 1998
van 16.30 tot 18.00 uur in het DWT clubhuis.

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

De GCA mag voor DWT dit jaar
gerust een groot succes genoemd
worden. De gehanteerde formule
bleek een schot in de roos te zijn.
Vele loten zijn aan de man/vrouw
gebracht. Het succes is
voornamelijk te danken aan de inzet van de werkgroep
Coördinators en niet in de laatste plaats aan al die leden die met de
GCA de boer zijn opgegaan.
Nogmaals GIGANTISCH BEDANKT voor jullie enthousiasme en
inzet. DWT kan trots
op deze leden zijn.

Er zijn ruim 500 loten verkocht, wat betekent dat de
penningmeester na aftrek van de kosten een bedrag van c.a. f
2.000.-- tegemoet kon zien!

De diverse sectoren hebben als volgt hun aandeel geleverd:
- Synchroonzwemmen 201 loten
- Water/minipolo 150 loten
- Wedstrijdzwemmen 107 loten
- JREZ 42 loten
- Bestuur 7 loten     
-Totaal 507 loten

De trekking heeft 13 november plaatsgevonden en de
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trekkingsuitslag is vanaf 17 november gepubliceerd in de regionale
weekbladen. De trekkingsuitslag (lijst) hangt vanaf nu in het
clubhuis.

Hier volgt de uitslag van de loterij die DWT aan de GCA
verbonden heeft:
* De lotenverkoper met de meest verkochte loten is Chantal Roose.
Zij is actief bij het synchroonzweormen en ze heeft 59 loten
verkocht!

* De winnaar bij DWT leden en/of aanverwanten met 5 -of meer
gekochte loten is
 Ko Zwaneveld.

* De winnaar bij DWT leden en/of aanverwanten met 1 -of meer
gekochte loten is
Nick de Lange.

Alle prijswinnaars van harte proficiat! De prijs, een bioscoopbon
van f 25.- zal aan jullie binnenkort op gepaste wijze uitgereikt
worden.

Het petit commitee DWT-GCA
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Van de polocommisie.

Er was eens een zwemvereniging met
een Archief en een paar waterpoloërs die
het zitten achter de geraniums en
knolbegonia’s zat waren. Nu was het
zo dat het Archief voornamelijk bestond
uit kartonnen dozen met daarin enorme stapels papieren,
clubbladen, receptieboeken en een heleboel andere zaken waar
liever niet meer aan gedacht wordt. 
Maar toch besloten de poloërs om het hele Archief naar hun knusse
zolderwoning op drie hoog te transporteren om daar alle losse
vellen netjes te ordenen en in mappen te stoppen. Dit kostte twee
ruggen, drie trapleuningen en de onderbuurvrouw een nieuw
plafond. 
Omdat het Archief zo groot was, moesten de poloërs het zelfs een
tijdje zonder schemerlamp, tv en video, hangbank en al die andere
zaken stellen die het leven van de moderne mens zo prettig maken.
Gelukkig bleven wel de frituurpan en de koelkast bereikbaar zodat
er tijdens het sorteerwerk geen hongers en dorsten weerstaan
hoefden te worden. Nadat bij de plaatselijke kantoorboekhandel
alle ordners waren gekocht, kon het sorteerwerk beginnen. Van elk
jaar - vanaf 1930, het begin van DWT - werd een stapel gemaakt
en in een ordner gestopt. Na een week lag er zevenenzestig jaar
historie keurig netjes in mappen te wachten en had snackbar Het
Trefpunt nog nooit zo’n goeie weekomzet gehad (ondanks de
frituurpan). 
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Het verleden was uitgezocht, met een schone lei kan er aan het
achtenzestigste verenigingsjaar begonnen worden.

De waterpolocommissie van DWT wenst jullie allemaal een
opgeruimd en succesvol 1998 toe !

Wedstrijdverslagen van HEREN 1   - uit het HAARLEMS
DAGBLAD

Otters - DWT 8 - 2 13 oktober
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.”

DWT - Woerden 4 - 1020 oktober
DWT heeft tot de helft van de wedstrijd uitzicht gehad op een goed
resultaat. Met goede pressing en goede tegenaanvallen namen de
Haarlemmers een 4 -2 voorsprong. Toen was de koek echter
wonderlijk genoeg op. DWT had aan de lopende band man-
minder-situaties en leed veel balverlies, waardoor woerden in het
derde part al naar 7 - 4 uit kon lopen. De vierde periode was er nog
louter een voor de statistiek.

Shell - DWT 6 - 8 27 oktober
DWT kwam tegen het fysiek zware Shell goed voor de dag. En dat
terwijl de Haarlemmers halverwege nog met 4 -2 achter stonden.
Vorig weekeinde was dat na twee periodes ook het geval en liep
het verkeerd af. Nu ging het goed en drukte DWT op tijd door.
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Vooral de twee laatste punten van Hayo Stam waren twee
beauty’s.

WZ & PC - DWT 7 - 7 3 november
DWT heeft tegen WZ & PC geheel onnodig een punt verspeeld.
De Haarlemmers spelen nog steeds erg onregelmatig. Dat bleek
ook nu weer. Na een snelle 2 - 0 achterstand draaide DWT de stand
middels een uitstekend tweede part in zijn voordeel om: 4 - 2. De
Haarlemmers verzuimden echter om door te drukken, waardoor
WZ & PC terug kon komen in de wedstrijd. Pas in de vierde
periode nam DWT weer een voorsprong: 7 - 6. De winst werd op
slag van tijd toch nog verspeeld. De thuisploeg wist een man-
minder-situatie van DWT goed uit te buiten en bepaalde de
eindstand op 7 - 7.

DWT - OCEANUS 4 - 8 17 november
Een wedstrijd van gemiste kansen en overtalsituaties. Aldus de
toelichting van coach André Zandvliet. De hele wedstrijd kreeg
DWT de meeste kansen, alleen benutten ze ze niet terwijl de
tegenstander ze wel afmaakte. Door blessures van een aantal
basisspelers speelden twee jeugdspelers Chris Visser en
Raymond Velthuis mee. De jeugd was nog niet opgewassen tegen
het fysiek zware spel. Tot het derde part hielden beide teams elkaar
in evenwicht: 3 - 3. In het vierde part werden de Haarlemmers er
achter elkaar uitgestuurd. OCEANUS won daardoor met 8 - 4.

KERSTFEEST VOOR DE ADSPIRANTEN EN MINIPOLO
Op zaterdag 27 december wordt er voor de Adspiranten en
Minipoloërs een kerstfeest georganiseerd. Net als vorig jaar wordt
het gehouden in het clubhuis. Vanaf 17.00 uur ben je van harte
welkom. Eerst gaan we eten, na dit diner zal er ook nog gepaste
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muziek gedraaid worden. Om 22.30 uur is het afgelopen. Houd de
27 dus alvast vrij !!! Op het mededelingenbord in het clubhuis kane 

je je opgeven.

NIEUWE TRAININGSTIJDEN !

De nieuwe tijden voor de Dames zijn:
dinsdag 19.45 - 21.00 uur
vrijdag 20.00 - 21.00 uur

De nieuwe tijden voor het Minipolo zijn:
dinsdag 19.00 - 19.45 uur
vrijdag 19.30 - 20.15 uur

MINIPOLONIEUWS

Zoals je hierboven al kunt zien, kan je nu ook op dinsdag trainen.
Van zeven uur tot kwart voor acht op dinsdag staat Bart voor je
klaar om training te geven. De vrijdagtraining blijft op dezelfde,
van half acht tot kwart over acht. En natuurlijk zijn al je vriendjes
en vriendinnetjes nog steeds welkom ! De eerste twee keer mogen
ze gratis trainen.

Op zondag 7 december is er een Minipolotoernooi in Alkmaar in
zwembad De Hoornsche Vaart. Als het goed is, heb je hier al
bericht van gehad. We verzamelen om kwart over drie in het
clubhuis van DWT en een uurtje later begint de eerste wedstrijd.
Om ongeveer half acht ben je weer thuis.



 12 De Waterdroppels  

WIL JE MEEDOEN AAN DIT TOERNOOI ?
GEEF JE DAN MINIMAAL EEN WEEK VAN TEVOREN OP

BIJ:

SABINE ROOZEN     TEL. 023 - 537 33 73

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

VERJARENDE POLOËRS IN DECEMBER

1 december Sandra Roosen D1
3 december Josse Heijmen H6
4 december Ad Walter H3

Arthur Stricker H3
Eric Lesterhuis ADS.o.14

5 december Frank Moison H4
Siep Visser H5

6 december Sinterklaas Reserve Veteranen
8 december Tera Loerakker Ads.o.16
15 december Herman Lanfermeijer H4
25 december Me Broer ?

GEFELICITEERD !!!

STANDEN

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

ATTENTIE W-OFFICIALS  !!!

De bezetting van het jurytafeltje laat nog steeds zéér te wensen
over. Er zitten heel vaak dezelfde mensen achter. Gezien de
geringe animo en onwetendheid die er heerst, vragen we eenieder
die in het bezit is van een W-tje achter in het Poloroosterboekje
te kijken bij de baddiensten om te zien of jij soms achter het
tafeltje moet. 
Het is misschien niet het leukste werk om te doen na een wedstrijd,
maar dat is het zeker niet voor degenen die vijf wedstrijden achter
elkaar moeten klokken of schrijven. Let erop !!! En als je niet kan,
eerst een vervanger zoeken en als dat niet lukt pas afbellen bij
degene die die dag baddienst heeft.

DE ROAC-CURSUS

Op vier avonden heeft Rob Heemskerk , ex-bondscoach van het
Nederlandse waterpoloteam, de ROAC-cursus gegeven in het
clubhuis van DWT. De cursus heeft Bart, Mieke, Fokkelina,
Ingrid, Dana, Kitty, Chris en Raymond opgeleid tot assistent-
waterpolotrainer voor adspiranten en minipoloërs. 
Aan de hand van theorie en praktijk heeft Rob Heemskerk de
beginselen van het waterpolo uiteengezet en geleerd hoe je de
tactiek moet overbrengen. Volgens Bart was de cursus geslaagd en
hebben de deelnemers er veel van geleerd. 
Meneer Heemskerk komt zelfs nog een keer terug om te kijken hoe
zijn kennis in praktijk wordt gebracht. Voorlopig wordt er op
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dinsdag en vrijdag per toerbeurt training gegeven aan de jonge
DWT-ers.

UITSLAGEN

18 oktober
Heren 1  DWT - Woerden  4 - 10
D: Lodewijk, Marco, Hayo en Thijs 1
U20: Ted 3, Marco 2, Lodewijk Michael en Hayo 1
Dames 1DWT - AZ & PC /Anova 5-5
D: Roos en Sabine 2, Martine 1, U20: Dana en Bianca 1, S: Dana
Meisjes Ads.  DWT - Alliance 3 - 22
D: Joyce 2, Esther 1, U20: Esther en Joyce 1, S: Patricia
Dames 2  DWT - KZC  21 - 0
D: Anje 5, Katja 4, Antoinette 3,  Marjo en Carry 2, Marion,
Mariska, Anita, Maaike en Yvette 1
Heren 4  DWT - ZWV / Nereus   5 - 11
D: Herman en Bert 2, Dick 1, U20: Frank

25 oktober
Dames 1 DWT - Alliance   16 - 4 
D: Sabine en Bianca 4, Carola, Martine, Ebelien en Roos 2
U20: Martine, Dana en Roos 1
Dames 2   DWT - WZ & PC   8 -2 
D: Katja 3, Anita en Anje 2, Jolande 1, U20: Jolande en Anje 1
Heren 2   DWT - De Robben   10 -11
D: Paul S. 4, Frank 3, André, Raymond en Bert 1
U20: Maurice 3, Paul S. en Raymond 2, Paul T., Frank en André 1
Adspiranten DWT - H’Hwaard   10 - 9 
D: Tim 3, Marcel 7  Winnende doelpunt in het signaal van het
laatste part!!
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Adspiranten Meisjes DWT - De Robben 2 - 18
D: Joyce en Tera 1, U20: Joyce en Daniëlle 1

26 oktober
Heren 1 Shell - DWT 6 - 8
D: Eddy 3, Hayo 2, Marco, Thijs, Marc 1, U20: Ted, Thijs,
Michael, Eddy

1 november
Heren 1 WZ&PC - DWT 7 -7
D: Michael en Marco en Eddy 2, Hayo 1 , U20: Ted 3, Eddy en
Michael 1

15 november
Meisjes AdspirantenDWT - W.Friesland 0 - 24
U20: Esther 
Dames 1DWT - Woerden 2 - 3 
D: Carola en Sabine
U20: Roos en Antonette 2
Heren 2 DWT - De Futen 15 - 7
D: André 6, Paul T. 3, Frank en Paul S. 2, Chris en Raymond 1
U20: Marcel 2, Raymond, Paul en Chris 1
Heren 1 DWT - OCEANUS 4 - 8 
D: Marc, Lodewijk, Ted en Thijs 1
U20: Ted en Thijs 3, Ed en Marc 2, Marco en Lodewijk 1
Heren 6 DWT - ZWV / Nereus 8 - 12 
D: Anton 4, Rob, Bart, Ramon en Patrick 1
U20: Bart en Anton

Namens de polocommisie,
Thijs.
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Nieuws van de wedstrijd
zwemploeg!

Meerkamp Almere-stad!

Dit jaar worden twee meerkampen
gezwommen. De eerste is met de verenigingen: het Y-mere,
Torpedo en Nereus. In deze meerkamp wordt er een individuele
tijdstrijd gezwommen. In elke leeftijds-
categorie gaan de snelste naar de finale-wedstrijd aan het eind van
het jaar in ons eigen bad. De eerste wedstrijd verliep voor enkele
zeer goed. Het zwembad, waar we nog nooit eerder geweest waren,
was vies warm en dat viel tegen, vooral op de 200 meters.
Voor vier dames was de eerste meerkamp een kwelling, want dit
jaar moet iedereen, om mee te doen aan de individuele tijdstrijd,
alle slagen zwemmen en wel de 100m en de 200m, dus inclusief de
200m vlinderslag en dat was dus al meteen de eerste wedstrijd het
geval. Er zijn in totaal 30 persoonlijke records gezwommen en er
zijn vele zwemmers die een goede plaats hebben gehaald in hun
leeftijdscategorie en zullen nog twee wedstrijden goed moeten
zwemmen om een finaleplaats te halen. Hier volgen de uitslagen:
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1. 100m rugslag dames
Suzanne vd Velde 1.52.9
Aletta Smit 1.46.5 pr
Patricia t Horst 1.38.8 pr
Corine Kalbfleisch 1.35.7
Mariska t Horst 1.31.0 pr
Fleur v Dusseldorp 1.29.3 pr
Eveline v Leeuwen 1.28.3
Gwenda vd Veen 1.25.4
Bianca Dessens 1.27.2
Yvette Roozen 1.21.8 3

2. 100m rugslag heren
Michiel v Dusseldorp 1.40.8
Leon Boviatsis 1.35.4
Eric Veen 1.17.7
Casper Teeuwen 1.11.8 b
Dennis v Weel 1.11.8 a

3. 100m schoolslag m/j
Anouk vd Weijden 2.10.1 pr
Nick de Lange 1.55.1 pr 2
Laurence Smit 1.52.8

4. 100m schoolslag dames
Suzanne vd Velde 1.49.9 pr
Sabrina Dessens 1.43.6 pr
Mariska t Horst 1.40.1
Bianca t Horst 1.39.8
Gwenda vd Veen 1.37.4
Danielle Kaptijn 1.30.3 3
Yvette Roozen 1.28.8 2

5. 100m schoolslag heren
Martin Niehot 1.28.2
Koen Rooks 1.27.8
Eric Veen 1.22.5 pr

6. 200m vrije slag dames
Sabrina Dessens 3.45.2 pr
Patricia t Horst 3.25.4 pr
Corine Kalbfleisch 3.14.6 pr
Fleur v Dusseldorp 2.55.2
Bianca Dessens 2.48.8

7. 200m vrije slag
Michiel v Dusseldorp 3.09.2
Leon Boviatsis 3.05.1
Erik Rooks 3.00.0 pr
Koen Rooks 2.35.9 pr
Ferry de Ruyter 2.35.6 pr
Martin Niehot 2.26.6
Dennis v Weel 2.25.0
Casper Teeuwen 2.17.4

8. 100m rugslag m/j
Anouk vd Weijden 2.49.4 pr
Nick de Lange 2.06.3 pr
Laurence Smit 1.40.6 pr 1

9. 100m vlinderslag dames
Patricia t Horst 1.55.1 pr
Fleur v Dusseldorp 1.39.8
Bianca Dessens 1.31.1 2
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10. 100m vlinderslag heren
Erik Rooks 2.06.2
Michiel v Dusseldorp 2.02.7 pr
Leon Boviatsis 1.59.8 pr
Koen Rooks 1.30.7 pr
Ferry de Ruyter 1.29.4 pr
Dennis v Weel 1.22.0
Martin Niehot 1.20.9
Casper Teeuwen 1.13.6

12. 100m vrije slag dames
Sabrina Dessens 1.51.3
Aletta Smit 1.35.9 pr
Suzanne vd Velde 1.29.8
Corine Kalbfleisch 1.25.5
Eveline v Leeuwen 1.13.8
Danielle Kaptijn 1.11.0

13. 100m vrije slag heren
Erik Rooks 1.32.4
Ferry de Ruyter 1.12.4

15. 200m vlinderslag dames
Bianca t Horst 3.36.1 pr
Mariska t Horst 3.35.6 pr
Gwenda vd Veen 3.34.2 pr
Yvette Roozen 3.25.5 pr
Eveline v Leeuwen 3.04.8 pr 3
Danielle Kaptijn 3.01.2 2

16. 200m vlinderslag heren
Eric Veen 2.57.3 pr

SPEEDO ZAANDAM

Doordat de speedo in Zaandam tegelijkertijd was met de
meerkamp in Almere, weet ik geen tijden van de jongens en
meisjes die de speedo gezwommen hebben, maar ik weet wel dat
iedereen zijn tijd verbeterd heeft.

COMPETITIE IJMUIDEN

Op 27 oktober gingen we naar IJmuiden voor de tweede
competitiewedstrijd, dus terwijl heel Nederland zat te kijken naar
de inhaalmanoeuvre van Villeneuve, die daarmee de wereldtitel
binnenhaalde, of naar de finale van het tennistoernooi in Stuttgart,
die Richard Krajicek verloor, zaten wij onszelf te vermaken in een
zwembad en moesten we ons nog inspannen ook. Het ging
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gelukkig iets beter dan de eerste wedstrijd, maar we hebben onze
vorm nog niet helemaal gevonden. Dat komt onder andere doordat
velen minder zijn gaan trainen, vanwege school en andere zaken.
Hier volgen de uitslagen:

1. 4x50m wisselslag estafette jongens
DWT: Ferry de Ruyter 2.22.9 3
Leon Knape
Martin Niehot
Paul de Jong

2. 4x100m vrije slag meisjes
DWT2:Jennifer Bas 5.22.9
Annette Knape
Mariska t Horst
Suzanne vd Velde

DWT1:Bianca Dessens
Eveline v Leeuwen 4.44.0 2
Yvette Roozen
Danielle Kaptijn

3. 400m vrije slag heren
Colin Liem 4.42.7 2
Michiel Veen 4.42.5 1

3b. 100m wisselslag m/j
Nick de Lange 2.03.4
Yoni v.d. Brink vc 2.01.2 pr
Denise Fokker 1.54.0 pr
Valerie Bas vc 1.51.2
Renee Bosse 1.44.2 pr
Laurence Smit rc 1.43.8 pr
Sam Wutschke vc 1.39.4 pr
Diana Niehot 1.34.7 pr
Viki Boviatsis 1.33.1 pr 3

4. 100m schoolslag dames
Jennifer Bas 1.39.3
Bianca t Horst 1.35.0
Yvette Roozen 1.27.5 2

5. 100m vlinderslag j 1980el
Koen Rooks 1.24.5 pr
Dennis v Weel 1.21.8
Eric Veen 1.15.6
Casper Teeuwen 1.12.4 pr 2

6. 50m vrije slag m 1980el
Aletta Smit 0.39.8 pr
Mariska t Horst 0.36.5
Bianca Dessens 0.33.9
Yvette Roozen 0.32.8
Danielle Kaptijn 0.31.4 3

7. 100m wisselslag j 1984/85
Erik Rooks 1.42.0 pr
Leon Boviatsis vc 1.37.0 pr

9. 50m vlinderslag m 1984/85
Sabrina Dessens vc 1.00.6 pr
Suzanne vd Velde vc 0.57.7 pr
Patricia t Horst 0.49.4 pr
Annette Knape 0.41.0 pr
Nicolette Knape 0.39.8 pr
Eveline v Leeuwen 0.36.0 2

10. 100m vrije slag j 1982el
Leon Knape 1.12.3 pr
Ferry de Ruyter 1.10.3

Martin Niehot 1.02.8 2
Paul de Jong 1.00.7 pr 1

11. 100m schoolslag m 1982el
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Aletta Smit 1.48.3 pr
Suzanne v.d. Velde sm 1.48.3 pr
Sabrina Dessens 1.45.8
Nicolette Knape 1.38.1

12. 100m rugslag heren
Koen Rooks 1.22.5 pr
Michiel Veen 1.10.3 3
Colin Liem 1.06.1 1

13. 200m wisselslag dames
Jennifer Bas 3.11.6
Bianca t Horst 3.05.8
Danielle Kaptijn 2.53.7

13b. 50m vrije slag m/j
Nick de Lange 0.47.3 pr
Yoni v.d. Brink 0.47.3 pr
Denise Fokker 0.47.3 pr
Valerie Bas 0.45.3 pr
Renee Bosse 0.44.5 pr
Laurence Smit 0.41.5 pr
Sam Wutschke 0.39.8 pr
Diana Niehot 0.37.4 pr
Viki Boviatsis 0.35.6 pr 3

14. 100m schoolslag j 1980el
Koen Rooks 1.30.5
Dennis v Weel 1.27.8
Eric Veen 1.24.8 pr
Casper Teeuwen 1.17.9 1

15. 100m rugslag m 1980el
Mariska t Horst rd 1.34.8
Jennifer Bas 1.33.5
Bianca Dessens 1.29.7
Yvette Roozen 1.23.4 2

16. 100m schoolslag j 1984/85
Erik Rooks 2.02.0 pr
Leon Boviatsis 1.47.5

17. 200m vrije slag m 1984/85
Sabrina Dessens 3.50.5 pr
Patricia t Horst 3.23.6 pr
Suzanne vd Velde 3.22.0
Nicolette Knape 2.55.9 pr
Annette Knape 2.49.8 pr
Eveline v Leeuwen 2.47.7

19. 100m rugslag j 1982el
Ferry de Ruyter 1.26.6
Leon Knape 1.24.2 pr
Martin Niehot 1.17.1 pr
Paul de Jong 1.16.2 pr

20. 100m wisselslag m 1982el
Annette Knape 1.30.9
Bianca Dessens 1.29.4
Eveline v Leeuwen 1.26.4

21. 4x100m wisselslag heren
DWT2:Ferry de Ruyter 5.26.4
Koen Rooks
Eric Veen
Martin Niehot

DWT1:Dennis v Weel 4.32.7 1
Colin Liem
Michiel Veen
Casper Teeuwen

22. 4x50m vrije slag dames
DWT1:Bianca Dessens 2.12.4 3
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Jennifer Bas
Yvette Roozen
Danielle Kaptijn

MEERKAMP ALMERE-HAVEN

Op zondag 9 november zwommen we de eerste wedstrijd in onze
tweede meerkamp met de verenigingen: ZPCH en het Y-mere.
Ik was er helaas niet bij, vanwege een blessure, dus kan ik u niet
zoveel vertellen over de wedstrijd. Ik moet in ieder geval wel even
mijn excuses aanbieden aan Danielle Kaptijn, want aangezien ik er
niet was, moest zij helemaal alleen 400m wisselslag zwemmen;
Danielle, het spijt me (het bloemetje komt nog wel).
Hier volgen de uitslagen:

1. 100m vrije slag m/j
Anouk vd Weijden 2.28.3 pr
Yoni v.d. Brink 1.48.2 pr
Nick de Lange 1.45.3 pr
Renee Bosse 1.39.1 pr
Dennis de Graaf 1.30.9
Laurence Smit 1.25.7 pr
Diana Niehot 1.24.5 3
Viki Boviatsis 1.16.9 pr 1

2. 50m rugslag dames
Suzanne vd Velde 0.56.4 pr
Sabrina Dessens 0.50.3 pr
Aletta Smit 0.46.7
Patricia t Horst 0.43.7 pr
Mariska t Horst 0.41.8 pr
Fleur v Dusseldorp 0.42.7
Gwenda vd Veen 0.37.7
Danielle Kaptijn 0.38.1 pr

3. 50m rugslag heren
Erik Rooks 0.46.7 pr
Michiel v Dusseldorp 0.45.5 pr
Leon Knape 0.39.4 pr
Koen Rooks 0.37.5 pr
Ferry de Ruyter 0.37.5 pr
Martin Niehot 0.36.3 pr
Eric Veen 0.36.0 pr
Casper Teeuwen 0.33.3 3
Dennis v Weel 0.34.6
Michiel Veen 0.31.4 pr 1

7. 400m wisselslag dames
Mariska t Horst 6.54.0 pr
Fleur v Dusseldorp 7.13.0 pr
Gwenda vd Veen 6.26.9 pr 2
Danielle Kaptijn 6.07.0 pr 1

8. 400m wisselslag heren
Leon Knape 6.18.7 pr
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Koen Rooks 6.22.9 pr
Ferry de Ruyter sm 6.16.9 pr
Martin Niehot 5.49.9 pr
Eric Veen 5.38.6 pr
Casper Teeuwen vh 5.36.3 pr
Dennis v Weel 5.59.9
Michiel Veen 5.22.3 1

10. 100m wisselslag m/j
Yoni v.d. Brink 2.03.6
Nick de Lange 2.00.3 pr
Dennis de Graaf 1.44.5 pr
Renee Bosse 1.47.6
Laurence Smit sm 1.46.2
Diana Niehot 1.45.5
Sam Wutschke rh 1.41.9
Viki Boviatsis 1.33.3 2

11. 50m schoolslag meisjes
Anouk v.d. weijden 1.01.2 pr

12. 200m vrije slag dames
Suzanne vd Velde 3.28.7
Aletta Smit 3.35.6 pr
Patricia t Horst 3.13.1 pr

13. 200m vrije slag heren
Erik Rooks 3.13.6

14. 50m schoolslag dames
Sabrina Dessens 0.49.8 pr
Mariska t Horst 0.48.2
Gwenda vd Veen 0.44.0 pr
Danielle Kaptijn 0.40.2 pr 3

15. 50m schoolslag heren
Michiel v Dusseldorp 0.51.0 pr
Ferry de Ruyter 0.45.4 pr
Martin Niehot 0.42.0
Eric Veen 0.37.9 pr
Casper Teeuwen 0.35.1 2
Michiel Veen 0.34.9 1

16. 4x100m wisselslag estafette dames
DWT1:Fleur v Dusseldorp 5.48.7 3
Gwenda vd Veen
Danielle Kaptijn
Mariska t Horst

17. 4x100m wisselslag estafette heren
DWT1:Dennis v Weel 4.47.7 2
Martin Niehot
Michiel Veen
Casper Teeuwen

ENKELE REGELS TER HERINNERING

Iedereen heeft een brief gehad over de nieuwe regels in het zwem-
team. Hier een herinnering daaraan:

- vanaf zaterdag 1 november vindt de ZATERDAGochtendtraining
plaats van 7.45 tot 8.45 uur.
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- er is een klacht binnengekomen over het gedrag van de
zwemploeg tijdens de afgelopen competitiewedstrijd. We zetten
daarom nog even een aantal "regels" op een rijtje:

* Iedereen zit tijdens de wedstrijd bij zijn/haar ploeggenoten.
* Stilte bij de start is nodig en bij iedereen bekend. Wanneer een
speaker daarom vraagt, hou je dus je mond.
* Lege blikjes, chocoladewikkels of broodzakjes horen in je tas of
in de prullenbak, dus niet tussen de banken of op de grond. Eten
tijdens de wedstrijd is trouwens heel ongezond als je nog moet
zwemmen.
* Achtergebleven spullen die door ons mee terug genomen worden
zijn vanaf nu tegen betaling van een boete terug te krijgen bij
Anneke Veen. De oogst van afgelopen zondag is:
-t-shirt beige met opdruk
-handdoek met "zij" erop geborduurd
-paar donkerblauwe badslippers merk "hawks" maat 38/39
* afmeldingen die NIET bij Anneke Veen zijn gedaan worden niet
meer geaccepteerd.

Met vriendelijke groet
De werkgroep wedstrijdzwemmen
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JARIGEN VAN DE MAAND............DECEMBER!!
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Aletta Smit 01-12
Yoni v.d. Brink 22-12
Ferry de Ruyter 23-12
Colin Liem 25-12

Yvette Roozen

Synchroon zwemmen.

Verenigingscompetitie 
Noord Holland 9 november.

Zondag 9 november verzamelden wij
om kwart over 12 op het parkeerterrein
van het Boerhaavebad. We gingen met 21 deelnemers en met 9
auto's om half 1 naar het zwembad "De Wilgenhoek" in
Z.O.Beemster. na ongeveer 45 minuten rijden (sommigen reden via
de toeristische route ongeveer 15 minuten langer) kwamen we toch
uiteindelijk allemaal aan. Omdat we met zo'n grote groep waren
hadden onze begeleiders stiekem onze tassen in één van de vier
kleedhokken kunnen smokkelen, zodat we lekker onder elkaar
konden blijven. Om ongeveer 2 uur mochten we gaan inzwemmen.
Om half 3 begon de wedstrijd en om ongeveer kwart over 5 was
iedereen klaar met de wedstrijd, tijd om te gaan omkleden en in de
hal te wachten op de uitslag. Om ongeveer kwart over 6 kregen we
de uitslag. We hebben allemaal goed gezwommen, en veel
medailles gehaald.
Wendy Vollenga.
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Uitslag verenigings competitie
Z.O. Beemster.

Synchroon zwemmen zondag 9 november.

Categorie 1a zeilboot b./salto/ inhoeken/ balletbeen.
3. Brons Chantal Roose
4. Jonna Duut
5. Wouter Kol
6. Larissa van Lunnenburg
7. Romana Prins
15. Ellen Oostenbrink
17. Afra van Lunnenburg

Categorie 1b zeilboot b/salto/ inhoeken/ balletbeen.
2. Zilver Linda Breij
3. Brons Wendy t. Bookum
4. Marleen Gorgels
8. Amber Diephuis
12. Maurice Knape

Categorie 2a balletbeen/ kraanhouding/ spagaathoud./ salto v.
Gehoekt.
2. Zilver Jennie Roubies
6. Maaike v.d. Weijden
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Categorie 3a balletbeen beurtelings/ salto v. Gehoekt./ neptunes/
overslag achterover.
1. Goud Priscilla Deinum
5. Wendy Vollenga
6. Johanna Nolet

Categorie 4a zwaardvis overslag/ flamingo gebogen knie/ overslag
achterover/ bruinvis spin down 180.
2. Zilver+Limiet Nicolette Knape
3. Brons+Limiet Simone Hendrik
8. Limiet Priscilla Deinum
11. Mariette Kol
23. Johanna Nolet
25. Wendy Vollenga

Categorie 4b zwaardvis overslag/ flamingo gebogen knie/ overslag
achterover/ bruinvis spin down 180.
1. Goud Chantal van Ruiten

Nicolette, Simone en Priscilla hebben nu 2 limieten of meer en
mogen dus meedoen met de Nederlandse jeugd kampioenschappen
in hun categorie.
Allemaal van harte gefeliciteerd en de trainers zijn trots op jullie.

Ellen Vollenga.
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Kunstzwemjarigen
van december

2-12 Wendy ten Bookum
8-12 Tera Loerakker
26-12 Tamara van Es
28-12 Nicole Dijkman
31-12 Maaike Raar

Allemaal van harte gefeliciteerd.

Wij wensen iedereen een prettige
kerst en een sportief 1998.

Ellen V.

Leszwemmen in de Planeet 2.

Zoals u ongetwijfeld hebt gemerkt, hebben bestuur en kader van
DWT na de brand in de Planeet heel wat moeten improviseren en
experimenteren.
Voor de regio Noord lessen we al weer enige tijd in Planeet 2 op
zaterdagmorgen van 11.15 tot 12.00 uur en hebben we wat
leszwemmen betreft de meest logische indeling inmiddels
gevonden.
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Moeilijke punten zijn nog de kleedgelegenheid en het feit dat
ouders niet bij het leszwemmen aanwezig kunnen zijn.
-Met Rapido, die voor DWT in het bad lesgeeft, is afgesproken dat
iedere vereniging de beschikking heeft over 2 kleedkamers
namelijk één voor dames en één voor heren. We zullen daar goed
op blijven letten.
- uiteraard vinden de ouders het niet leuk dat zij niet bij het
leszwemmen aanwezig kunnen zijn. We hebben daar begrip voor,
vooral als uw kind pas is begonnen.
We hebben daarvoor de volgende oplossing gevonden.
We kunnen, bij toerbeurt, iedere zaterdag een 10 tal ouders in de
zwemzaal toelaten,
zodat zij ons en
hun kinderen aan
het werk kunnen
zien.
Het "bewijs van
toegang" dat u van
de tafeldames krijgt, moet u in de zwemzaal weer afgeven, zodat
de week daarna weer 10 andere ouders een kans krijgen. Als u
bijtijds komt heeft u grote kans.
Verder staan wij altijd open voor goede suggesties.

Namens het kader,
Theo van Giezen.



 30 De Waterdroppels  

De waterpolo wedstrijd.

DWT-H.H.Waard'92

25-10-97

We kwamen op 0-1 achter maar al snel kwamen we, door een
fraaie treffer, op 1-1. Daarna kwamen we op 2-1 voor maar toen
kwamen hun terug op 2-2. Maar toen kwamen we op 3-2 voor en
vlak daarna op 4-2. Maar ze kwamen terug eerst op 4-3 en daarna
op 4-4. Zo ging het gelijk op, toen kwamen we op 5-4 en daarna op
6-4. Maar daarna op 6-5. Toen kwamen we op 7-5. Na lang spelen
kwam het op 7-6 vlak daarna op 7-7 weer gelijk. Het kwam op 8-7
en op 9-7. Tim was in het veld toen het op 9-8 en 3 seconden
voortijd 9-9 kwam. Maar toen kwam Marcel en die scoorde 10-9.
Afgelopen.
Het was superspannend.

Einde.

Tim scoorde : 1-1; 3-2; 4-2 en 9-7.
Marcel scoorde : 2-1; 5-4; 6-4; 7-5; 8-7 en 10-9.
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Minipolotoernooi.
Beste mini poloër !

Op zondag 7 december is er weer een

minipolotoernooi.

Hou deze dag dus vrij.

Waar is het?

Het toernooi wordt gehouden

in zwembad De Hoornsevaart in Alkmaar.

Hoe laat vertrekken we?

Om 15.15 uur vertrekken we bij het clubhuis in

het Boerhaave bad.

Om ongeveer 19.30 uur ben je daar weer terug.

Wil je je opgeven?
Doe dat dan bij Sabine Roozen, tel. 023-5373373.
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De heren 1 perikelen (deel 2).

De hooggespannen verwachtingen die ik via deze weg de vorige
maand heb uitgesproken hebben we niet helemaal waar kunnen
maken. Na de eerste glorieuze overwinning met als gevolg ook nog
de eerste plaats in de competitie hebben we onze volgende
tegenstanders enigszins onderschat, ze stonden immers toch onder
ons. De wedstrijden tegen de Otters uit het Gooi en tegen Woerden
gingen dan ook verloren met als gevolg dat we flink kelderden op
de ranglijst, zelfs terug naar het rechterrijtje op pagina 582 van
kabeltekst.
Gelukkig pakten we daarna de draad weer goed op tegen onze
volgende tegenstander het Amsterdamse Shell, ja ja van de
benzinepomp en de boortorens. Deze zwemmende
benzinepomphouders hebben normaal gesproken de zeer
vervelende gewoonte om hun thuiswedstrijden te spelen in een of
andere opgeblazen luchtballon. Deze afschuwelijk lelijke ballon is
aan de buitenkant prachtig versierd met de meest mooie kleurrijke
graffiti-werkjes.
Maar ja, dat is de buitenkant en ik woon gelukkig niet in de
troosteloze Tuinkruidenbuurt waarin dit gevaarte is opgetrokken.
De binnenkant is zo mogelijk nog erger; als je door de buitendeur
naar binnen bent gekomen wordt je door een soort  stalen kooi met
grote punten aan de bovenkant naar een soort zeehondencentrum
Pieterburen geleidt. Hierna trapje op, trapje af, trapje op, gangetje
door, derde links, trappetje af, links aanhouden en dan naar boven.
Als je nu goed bent gegaan kom je bij een grote deur die toegang
geeft tot de eigenlijke zwemzaal. 
Het openen van deze deur veroorzaakt een enorme druk op de
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oren, ten eerste door de heersende luchtdruk waarmee het gevaarte
rechtop wordt gehouden en ten tweede door het helse kabaal dat
continu langs de wanden weerkaatst. Omkleden in deze hal heeft
wel een extra dimensie want de bespreking van de tegenstander
kan op ongeveer 50 meter afstand perfect worden verstaan. Maar
na het omkleden komt het vervelendste, de temperatuur van het
water. Deze is zeer klein, bij sommigen, vooral keepers, haast
negatief.
Maar om niet teveel van de eigenlijke lijn van het verhaal af te
wijken, hier moesten we deze keer dus niet spelen.
Deze keer mochten we in het binnenbad van het Sloterparkbad, een
ongekende luxe!
Het spreekt voor zich dat we meteen wonnen en dat we onze plaats
in het linkerrijtje weer terug hebben veroverd.
De volgende wedstrijd was tegen WZ&PC. Dit team pleegt hun
thuiswedstrijden te spelen deep down in de polder in Zuid-Oost-
Beemster. We gingen vol goede moed op weg richting Purmerend
want daar zou het ergens in de buurt moeten zijn.
Na ongeveer 50 meter rijden viel het ons op dat de ramen erg
beslagen waren, wij poetsen maar dat hielp geen moer. Het bleek
dat er een dikke mistsoep was neergedaald over Noord-Holland.
Dit zou het vinden van Zuid-Oost-Beemster er niet gemakkelijker
op gaan maken. Maar gelukkig viel het allemaal nog wel mee,
bordjes leidden ons richting Zuid-Oost-Beemster alwaar we op
zoek gingen naar de Wilgenhoek. Wij het hele dorp door (100
meter) tot we uitkwamen bij een tunneltje waarin criminele
afrekening absoluut tot de mogelijkheden behoord. Unaniem
besloten we dat het niet hier was en we gingen terug, dijkje over
eerste links nog eens links (de wet van links) vervolgens helemaal
rechtdoor naar de benzinepomp, twee rondjes om de benzinepomp
en weer terug, eerste oprit van de boerderij aan de linkerkant op via
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de derde varkensstal rechts dijkje op en helemaal uitrijden en daar
was het eindelijk.
We speelden in een geheel uit zijn verband gerukt zwembad maar
desalniettemin speelden we geheel onnodig gelijk 7 -7. 
We zijn nu dus uitgekomen op 5 punten uit vijf wedstrijden, een
gemiddelde van een op een, dit moet beter kunnen!!! Of dit ook
daadwerkelijk gaat lukken kunt u een volgende keer lezen in uw
clubblad.

Ed.

Onlangs kwam vanuit Engeland het droeve bericht van het, ten
gevolge van een ongeval, overlijden van Anthony Price.
Anthony was ondermeer waterpolospeler in het eerste team
van Monson uit Tunbridge Wells. In deze hoedanigheid is hij
ook te gast geweest op ons Pinkstertoernooi. 
Hij is slecht 24 jaar geworden.
Ter nagedachtenis van Antony zal een toernooi trofee naar
hem vernoemd worden; 
‘The Antony Price Memorial Trophy’. Men is in Tunbridge
Wells voornemens, zodra het toernooi vormgegeven is, DWT
voor deelname hieraan uit te nodigen. 
We worden op de hoogte gehouden.
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Aankondiging.

Op zaterdag 3 januari wordt de

DWT 

nieuwjaarsreceptie
gehouden.

Het begint om 16.30 uur en
eindigt omstreeks 18.00 uur.

 Komt allen
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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

Bardienst Rooster.

Vrijdag 12 december Dennis en Martine.
Zaterdag 13 december Ed en Hayo.

Vrijdag 19 december Fokkelina en Michael.
Zaterdag 20 december Paul en Robin.

De barcommisie.
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Kopje onder.

Zaterdag vier oktober moesten wij, heren 5, tegen KZC 3 spelen in
Beverwijk. We zijn met zeven man, dus zonder wisselspelers (de
tegenpartij heeft twaalf spelers). In zo'n geval volgen wij een soort
natuurwet: in de eerste partjes niet te veel uitsloven om voor het
laatste part voldoende "lucht" over te houden.
Na drie partjes staat het 7-1 voor KZC en heeft dat niet te hard van
stapel lopen in de eerste partjes slecht gewerkt. Nu kijken of het
tweede deel van de wet wat op levert, uitgeput zijn we niet.
Ruud Muijlaert heeft een aantal keren aan de noodrem moeten
hangen, waardoor hij drie persoonlijke fouten (p-tjes) heeft
verzameld. De spelregels zeggen, dat je deze wedstrijd niet meer
mee mag doen en gaan wij het vierde part in met zes spelers. We
zijn nog vol goede moed: zes doelpunten verschil is nog te
overbruggen.
Want:
de KZC coach weet dat we met een man minder spelen en reageert
gunstig voor ons. Hij ziet z'n kans schoon om een aantal jongeren
onder de 18, te gelijk, in de wedstrijd uit te proberen. Hij, de
coach, werpt ze dus in het strijdperk. Wij maken daar dankbaar
gebruik van en doelpunten. Toch kunnen we niet verhinderen dat
na elk DWT doelpunt zij een tegen doelpunt maken. De eindstand
blijft daardoor op zes doelpunten verschil hangen: 10-4, een bittere
pil voor ons tegen deze zwak geachte ploeg.

G. Luttikhuizen.
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Woordomzetter.

Het Boerhaave bad met z'n zwemwater ligt in de schaduw van een
groot hotel, waarin veel gasten hun dag doorbrengen. Onder deze
mensen bevinden zich liefhebbers van het zwemmen, want
regelmatig zie je bezoekers van het bad terug naar het hotel gaan.
Het is een klein stukje lopen en met een kleine tweehonderd
stappen ben je er wel; sommigen hebben daar uiteraard meer
stappen voor nodig en anderen doen het met minder.
Iets dergelijks is ook bij deze puzzel het geval. Het woord water

moet omgezet worden in het
woord hotel en dat hoort als
volgt te gaan:
één letter van water vervangen
door een andere letter, zodat er
een bestaand Nederlands
woord ontstaat (eerste stap),
dan weer één letter vervangen
(tweede stap), enz.
Voorbeeld: water-kater-kaper-
kapen enz.
De meesten zullen in acht tot
tien stappen  het woord hotel
kunnen bereiken. Ben je wat
handiger met woorden dan kan
het in zes stappen of mis-
schien wel vier ! ! 

G. Luttikhuizen.
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Klaverjassen.

Op 28 oktober is alweer de derde klaverjas avond
gehouden. De op die avond behaalde puntenaantallen staan
hieronder. De volgende avonden zijn op 6 januari, 3 februari, 3
maart, 31 maart, 28 april en 26 mei. 

Jan Nijemanting.

1 Peter Samson 5417
2 Hans Korzelius 5196
3 Marius Bakker 4998
4 Leida Scholten 4980
5 Carla Korzelius 4900
6 Nel Nijemanting 4880
7 Mevr Samson 4777
8 Karin Nijemanting 4762
9 Bas Blom 4678
10 Jan Nijemanting 4549
11 Nico Hooischuur 4416
12 Miriam Samson 4412
13 Kees Bergman 4411
14 Ineke Rohling 4407
15 Martin Hendriks 4295
16 Ibo Gülen 4114
17 Corrie Bergman 4099
18 Henny Hooischuur 4024
19 Ko Zwaneveld 3852

1 Peter Samson 14764
2 Bas Blom 14163
3 Marius Bakker 13994
4 Mevr. Samson 13963
5 Carla Korzelius 13959
6 Ibo Gülen 13819
7 Karin Nijemanting 13754
8 Nel Nijemanting 13752
9 Ineke Rohling 13717
10 Miriam Samson 13683
11 Hans Korzelius 13637
12 Kees Bergman 13536
13 Martin Hendriks 13287
14 Henny Hooischuur 13116
15 Nico Hooischuur 13081
16 Jan Nijemanting 13075
17 Corrie Bergman 12733
18 Ko Zwaneveld 12130
19 Joop van Osch 9618na 2x
20 Leida Scholten 9519
21 Irene van Osch 9463
22 Jonette Blom 9187
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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
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 uurBoerhaavebad
dinsdag 06.00 - 07.00 uurBoerhaavebad

17.30 - 18.30 uurBoerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 uurBoerhaavebad
donderdag 06.00 - 07.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
zaterdag 08.00 - 09.00 uurBoerhaavebad

Waterpolo:
Pupillen (jongens en meisjes van 8 t/m 12 jaar)
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
vrijdag 19.30 - 20.15 uurBoerhaavebad
Adspiranten (jongens en meisjes van 12 t/m 16)
dinsdag 18.30 - 19.30 uur 
Boerhaavebad
vrijdag 19.15 - 20.15 uurBoerhaavebad
Heren-Jeugd (16 t/m 20 jaar)
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren 3, 4 en 5
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Dames
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 20.15 - 21.15 uurBoerhaavebad

Kunstzwemmen:
dinsdag: 17.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
zaterdag: 
droogtraining:13.00 - 14.00 uur Clubhuis
zwemmen:     14.00 - 16.00 uur
Boerhaavebad
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