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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Traditioneel begint het nieuwe jaar op 1-januari
om vervolgens 365-dagen later op 31-december
weer te eindigen. Er wordt niet geschrikkeld,
zodat 1998 geen uitzondering vormt. Ik weet wel dat deze
eenvoudige constatering geen opzienbarende reacties te weeg zal
brengen, hooguit wordt getwijfeld aan het verstandelijk vermogen
van de schrijver van dit epistel, maar het geeft wel aan hoe zeer wij
afhankelijk zijn van vaste patronen, waarden en tradities dat
kalenderjaar na kalenderjaar aan ons wordt opgelegd. Januari is
zo'n maand waarin ons richtingsgevoel hapert. In een relatief kort
tijdsbestek hebben veel vaste patronen ons dagelijks leven
beïnvloed en vervolgens zijn we in afwachting van de vracht aan
tradities, waarden en vaste patronen dat ons maand na maand
gevangen zal houden in de keurslijf van het leven.

Er zijn gelukkig ook nog mensen die wars zijn van tradities, het
keurslijf ver van zich houden en hun eigen plan trekken om het
leven inhoud te geven. Het avontuur en de spanning van het nog
nimmer ervaren hebben in samenspraak met het 'pluk de dag'
gevoel geeft hen een gelukzaligheid mee dat aanstekelijk werkt op
de fantasieën, dromen en wensen van het keurslijfvolkje. Mogelijk
is er een middenweg waar velen dankbaar gebruik van kunnen
maken, die traditie en avontuur tot een verbond samensmelt. Op de
markt van de gulden middenweg zijn vele aanbieders die het
traditionele keurslijfvolkje op weg kunnen helpen. Let wel, er zit
ook kaf tussen het koren, doch dat mag geen beletsel zijn om te
pogen de grauwe middelmaat te ontstijgen.
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Op die markt van welzijn en geluk waarin vraag en aanbod een
constante verbintenis aan gaan, heeft de sport en alles wat daarmee
samenhangt een vaste waarde gekregen. Sport, actief of passief
bedreven, is een welkome onderbreking van het keurslijf en,
hoewel het vaak vergeven is van tradities. geeft het de hang naar
spanning en avontuur wezenlijk inhoud. Bovendien geeft sport en
sportbeleving op een welhaast vanzelfsprekende manier inhoud
aan het 'wij gevoel', waarin het kameraadschap en het iets kunnen
betekenen voor de ander een voorname plek inneemt. Sport als de
belangrijkste bijzaak in het leven. we moe ten er aan wennen, maar
het kan ons leven toch dat stukje extra geven dat zo broodnodig is
voor de kleur van het bestaan.

Er hoeft dus blijkbaar niets mis te zijn met vaste tradities, vaste
waarden en vaste patronen, zeker niet als je het lardeert met
spanning en avontuur en de belangrijkste bijzaak in het leven. Als
sportvereniging kunnen wij aan deze toegevoegde waarde mede
inhoud geven. Traditie en vaste patronen daar is DWT vergeven
van. Edoch wat is daar mis mee. Het is toch prettig te weten dat er
vaste trainingstijden zijn, dat er een vooraf bekokstoofd
wedstrijdschema is en dat er winnaars/verliezers en
kampioenen/degradanten zijn.

De meerwaarde van DWT is dat de wil om (naar vermogen)te
presteren als vanzelf sprekend samengaat met kameraadschap en
sociale interacties en dat generaties lang wordt doorgegeven.
Traditie wordt daarin elk jaar als nieuw en anders beleefd. De
tweede helft van dit seizoen zien we dan ook weer met vertrouwen
tegemoet, waarin we weer kunnen uitzien naar vaste waarden als
de nieuwjaarsreceptie, de jaarvergadering, het Paas- en
pinkstertoernooi, het zoemerkamp en al de andere traditioneel
aandoende activiteiten die het verblijf bij DWT zo gelukzalig
maken!
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Als laatste wil ik u op een traditionele manier wensen waar ik 1997
mee afsloot en dat is veel voorspoed, geluk en menselijke warmte
in het nieuwe jaar met als toegevoegde waarde veel sportieve
spanning en avontuur.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Informatief.

- Openstelling De Houtvaart:
Na de brand in De Planeet is de Gemeente net de SSH (= Stichting
Sportaccommodaties Haarlem) overeengekomen om De Houtvaart
tijdelijk te overkappen om de gedupeerde verenigingen en het
CIOS een bruikbaar alternatief te bieden voor het verlies aan
zwemwater. Doordat toezeggingen over de af te nemen uren niet
zijn omgezet in harde afspraken, dreigt de overkapping voor de
SSH een financieel debacle te worden en wordt sterk overwogen
om De Houtvaart voor dit doel te sluiten.

Inmiddels heeft de BHZ (= stichting Belangen Haarlemse
Zwemverenigingen) harde garanties afgegeven om het toegezegde
gebruik van 25-uur per week daadwerkelijk af te nemen. DWT
neemt hiervan 2 uur per week voor haar rekening te weten
Dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur en Donderdagavond van
17.30 tot 18.30 uur. Overigens is daarmee de dreiging van sluiting
voor dit doel van De Houtvaart nog niet uit de lucht.

- Overlast in het Boerhaavebad:
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Vanaf de opening van het Boerhaavebad heeft het bestuur van
DWT een goede relatie met de bedrijfsleiding en medewerkers van
dit zwembad opgebouwd. Wederzijdse verplichtingen en
mogelijke spanningsvelden warden in goed overleg doorgesproken
en opgelost. Zo nu en dan doet zich een incident voor dat extra
aandacht vereist, zoals het volgende voorbeeld aan geeft;

De laatste weken doet een groep DWT-ers op dinsdagavond rond
20.00 uur op onparlementaire luidruchtige wijze (= schuttingtaal
met de volumeknop op 10) van zich horen. Dit zorgt voor overlast
en irritatie bij medewerkers en andere bezoekers van het zwembad.
(Half) waar of niet waar, overtrokken of pure realiteit, laten we er
met z'n allen voor zorgen dat dergelijke incidenten niet (meer) voor
komen. Overlast kan uiteindelijk leiden tot ontzegging van de
toegang in het Boerhaavebad!

- Huurcontract 1998 Boerhaavebad/De Planeet
Elk jaar wordt medio december het concept contract voor het
komende kalenderjaar door de SSH aan DWT toegezonden. Na
eventuele wijzigingen door het bestuur aangebracht volgt een
definitief contract. Door als maar stijgende kosten wordt er
nadrukkelijker gekeken of bepaalde uren en/of data niet en/of
beperkt afgenomen zullen worden. Dit zijn onder meer data rond
feestdagen en vakantieperioden. Zo zal vanaf dit jaar de hele
zomervakantie geen water gehuurd worden.

Het contract voor De Planeet geldt tot en met september 1998. Dit
heeft te maken met de onzekere situatie over het al dan niet in
gebruik nemen na l-oktober van het herbouwde zwembad.

- Dag van DWT:
De “dag van DWT” was jarenlang een begrip in DWT-kringen. Na
stuiptrekkingen in de vorm van 'de dag van Siep' (waar de
naamgever dood ongelukkig mee leek) is deze traditie ter ziele
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gegaan. Het goede nieuws is dat de 'dag van DWT' weer in ere
hersteld gaat worden. Het zal voortaan een feest worden dat de
opening van het nieuwe seizoen inluidt. Dus geachte leden,
reserveer vast de tweede zaterdag in september, want dan staat de
dag te gebeuren.

Namens het bestuur,
Guus Niehot, voorzitter.

Het zwem-ABC bij DWT.

Inleiding 
In 1998 worden de nieuwe zwemdiploma's van de Nationale Raad
Zwemdiploma's ingevoerd. Deze diploma's zijn sterk afwijkend
van de huidige diploma's A en B. Het Basiszwemdiploma komt te
vervallen en wordt vervangen door het diploma C. De belangrijkste
reden om de diploma's te vervangen zijn de veranderde eisen die
aan het zwemmende kind worden gesteld. Men vindt dat een kind
beter moet zijn toegerust om in voorkomende situaties als
buitenwater, normale zwembaden en de z.g. zwemparadijzen zich
goed moeten kunnen redden. Daarnaast moeten de diploma's beter
op elkaar aansluiten. In de huidige diploma-structuur is het verschil
tussen het A en B-diploma erg klein en het gat tussen het B-
diploma en het Basiszwemdiploma juist erg groot.

Waarom nieuwe diploma’s
Voor de nieuwe diploma’s zijn een aantal uitgangspunten
geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn bij het formuleren van de
diplomavereisten en bij de verschillende discussiegroepen naar
voren gekomen en beschrijven de essentie van de nieuwe
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opleidingsweg. Deze uitgangspunten zijn:
< De nieuwe diploma’s dienen voor iedereen helder te zijn
< De doelstelling die wordt nagestreefd is zwemveiligheid en

toerusting
< Deze bovenstaande doelstelling kan alleen door een ongedeelde

opleidingsweg gehaald worden 
< De opleidingsweg dient logisch en helder te zijn
< De inhoud en de logische opbouw van de opleidingsweg wordt

weergegeven aan de hand van de volgende basiselementen: te
water gaan, onder water, drijven, draaien, voortbewegen,
watertrappen, kleding en survival

< De opleidingsweg bestaat niet standaard uit drie fasen
(watergewenning, drijven en voortbewegingsvormen). Dit
betekent dat de bovengenoemde basiselementen tijdens de
gehele opleidingsweg gelijktijdig en geïntegreerd een plaats
krijgen

< Het zwemonderwijs wordt gezien als een proces waarbij het
veelzijdig bewegen van het kind centraal staat

< De eisen van het A-diploma zijn afgestemd op het
ontwikkelingsniveau van 5-jarigen

< In de diploma-eisen zijn de basiselementen ondergebracht in
geïntegreerde opdrachten.

Wat merk je in de les
Wat is nu het verschil tussen die oude en die nieuwe diploma's en
wat merk je daarvan in een gewone zwemles? In de nieuwe A, B
en C-diploma's zijn meer survival-oefeningen te vinden. Dit zal
meer oefeningen met kleding tot gevolg hebben. In plaats van
duiken en onder water zwemmen bij het B-diploma, worden deze
twee oefeningen al bij het A-diploma geïntroduceerd. Er zal dus
meer geoefend worden in de diepere gedeeltes van de baden.
Daarbij komen ook nog de borst- en rugcrawl. Deze slagen moeten
op een 'aardige' manier getoond worden voor het A-diploma.
Bij de introductie van het nieuwe stelsel van zwemdiploma's zullen
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er ook wat veranderingen plaatsvinden in het systeem van toezicht
houden op het diplomazwemmen. Het diplomazwemmen wordt
een nog groter feest voor ouders en kinderen dan dat het nu is...
Tenslotte zal in de nieuwe opleidingsweg(en) meer ruimte is voor
plezier. De ouders die hun kind op de aller snelste manier aan een
zwemdiploma willen helpen, zullen op sommige momenten in de
nieuwe opleidingsweg wat extra vertragingen zien. Plezier en vrij
(kunnen) bewegen staan voorop in het nieuwe
zwem(diploma)beleid.

Tijdschema
Vanaf oktober 1998 zijn de onderstaande diploma-eisen van kracht
en vanaf die datum zullen ook de diploma’s volgens die nieuwe
eisen afgenomen worden. De diploma’s worden door de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goedgekeurd en voor alle
zweminstanties verplicht.
Vanaf januari 1998 zullen de zwemlessen bij DWT rekening gaan
houden met deze nieuwe eisen en zult u veranderingen in de
zwemlessen zien verschijnen. Vanaf deze datum zal ook met vaste
lesprogramma’s gedraaid worden. Deze lesprogramma’s hebben
een lesopbouw over 6 weken heen. Het is voor de kinderen dan
ook van belang zo weinig mogelijk lessen te missen daar zij anders
een deel van de lesopbouw missen! Om deze veranderingen in
goede banen te leiden zullen de lesgevers door een aantal mensen
begeleid worden.
Tot oktober 1998 zal er nog twee keer volgens de oude diploma-
eisen afgezwommen worden. De nieuwe lesopbouw  zal voor deze
examens geen belemmering zijn; de nieuwe eisen zijn immers een
uitbreiding op de oude eisen. Bekeken wordt nog om de extra
vaardigheden die de kinderen tijdens diploma-zwemmen volgens
de oude eisen machtig zijn apart te beoordelen en in een aparte
certificaten vast te leggen. Deze certificaten worden
Pluscertificaten genoemd en zijn er voor het A, B en C diploma. 
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(Concept) examenprogramma’s nieuwe Zwem-ABC

Examenprogramma zwem-A

Gekleed zwemmen.
1. 1. Van een startblok of 1-meter springplank te water gaan met een

voetsprong voorwaarts (helemaal onder water gaan), na het
bovenkomen aansluitend

2. 15 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen,
gevolgd door 

3. 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken, ½ draai om de
lengte-as en

4. 12,5 meter rugslag (armen mogen actief worden gebruikt), proef
afronden met

5. zelfstandig (eventueel via trapje) uit het water op de kant
klimmen.

In badkleding.
2. 1. Van de kant of startblok te water gaan met een sprong (een

kopsprong heeft de voorkeur), direct gevolgd door (zonder boven
te komen)

2. onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in
een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 3 meter van de
(start-)kant bevindt, na het bovenkomen, aansluitend

3. 50 meter schoolslag, proef afmaken met
4. 50 meter enkelvoudige rugslag (armen passief).

3. 1. Naar keuze te water gaan van de kant met kopsprong of in het
water afzetten van de wand, direct gevolgd door

2. 10 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters
schoolslag, waarna

3. 5 seconden drijven op de borst, waarna enkele meters schoolslag.

4. 1. Afzetten van de wand en 10 seconden uitdrijven op de rug,
waarna

2. enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna 10 seconden drijven
op de rug, proef afmaken met enkele meters enkelvoudige rugslag.
De proeven 3 en 4 mogen worden gekoppeld.
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5. 1. Van de kant of startblok te water gaan met een sprong (een
kopsprong heeft de voorkeur), aansluitend 8 meter beginners-
borstcrawl.

6. 1. In het water, afzetten van de wand, aansluitend 8 meter beginners-
rugcrawl.
De proeven 5 en 6 mogen worden gekoppeld.

7. 1. Van de kant gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door
2. 60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen,

waarin tevens 2 keer, al watertrappend, een hele draai om de
lengte-as voor komt.

Examenprogramma zwem-B

Gekleed zwemmen.
1. 1. Van een startblok of 1-meter springplank te water gaan met een

voetsprong voorwaarts (helemaal onder water gaan), onder water
(minimaal) een halve draai om de lengte-as maken, na het
bovenkomen, aansluitend

2. 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen,
gevolgd door 

3. 25 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door
zwemmen en 1 keer hele draai om de lengte-as en

4. 25 meter enkelvoudige rugslag (armen mogen actief worden
gebruikt), proef afronden met

5. bij voorkeur zelfstandig (niet via trapje) uit het water op de kant
klimmen.

In badkleding.
2. 1. Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong, direct

gevolgd door (zonder boven te komen)
2. onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in

een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 meter van de
(start-)kant bevindt, na het bovenkomen, aansluitend

3. 75 meter schoolslag, onderbroken door 3 keer voetwaarts richting
de bodem zakken met gestrekte armen boven het hoofd, tot de
vingertoppen onder water zijn, proef afmaken met
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4. 75 meter enkelvoudige rugslag (armen passief).

3. 1. Naar keuze te water gaan van de kant met kopsprong of in het
water afzetten van de wand, direct gevolgd door

2. 10 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters
schoolslag, waarna

3. 7 seconden drijven op de borst, waarna enkele meters schoolslag.

4. 1. Afzetten van de wand en 10 seconden uitdrijven op de rug,
waarna

2. enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna 15 seconden drijven
op de rug, proef afmaken met enkele meters enkelvoudige rugslag.
De proeven 3 en 4 mogen worden gekoppeld.

5. 1. Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong,
aansluitend 10 meter borstcrawl.

6. 1. In het water, afzetten van de wand, aansluitend 10 meter rugcrawl.
De proeven 5 en 6 mogen worden gekoppeld.

7. 1. Van de kant gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door
2. 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen,

aansluitend 30 seconden watertrappen met de benen, armen

passief (in de zij).

Examenprogramma zwem-C.

Gekleed zwemmen.
1. 1. Van de kant of van een startblok te water gaan met een rol

voorover (uitgangshouding vrij), aansluitend
2. 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen en 30

seconden blijven drijven (HELP-houding) met gebruik van
hulpmiddel (bal of lesplank), gevolgd door 

3. 50 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door
zwemmen en 1 keer over een vlot heen klimmen en

4. 50 meter enkelvoudige rugslag (armen mogen actief worden
gebruikt), proef afronden met
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5. bij voorkeur zelfstandig (niet via trapje) uit het water op de kant
klimmen.

In badkleding.
2. 1. Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong, direct

gevolgd door (zonder boven te komen)
2. onder water oriënteren en onder water zwemmen door een gat in

een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de
(start-)kant bevindt, na het bovenkomen, aansluitend

3. 125 meter schoolslag, onderbroken door 2 keer een koprol
voorover en 2 keer hoofdwaarts recht naar  beneden richting de
bodem duiken, met de benen gestrektnaar boven, tot de benen
helemaal onder water zijn, proef afmaken met

4. 100 meter enkelvoudige rugslag (armen passief).

3. 1. Naar keuze te water gaan van de kant met kopsprong of in het
water afzetten van de wand, direct gevolgd door 10 seconden
uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag,
waarna

2. 10 seconden drijven op de borst, waarna enkele meters schoolslag.

4. 1. Afzetten van de wand en 10 seconden uitdrijven op de rug,
waarna enkele meters enkelvoudige rugslag, daarna

2. 20 seconden drijven op de rug, aansluitend enkele meters
enkelvoudige rugslag, gevolgd door

3. 5 meter wrikken in de richting van het hoofd, proef afmaken met
enkele slagen enkelvoudige rugslag.
De proeven 3 en 4 mogen worden gekoppeld.

5. 1. Van de kant of startblok te water gaan met een kopsprong
(starsprong heeft de voorkeur), aansluitend 15 meter borstcrawl.

6. 1. In het water, afzetten van de wand, aansluitend 15 meter rugcrawl.
De proeven 5 en 6 mogen worden gekoppeld.

7. 1. Van de kant gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door
2. 30 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen,

met gebruik van armen en benen,
3. 30 seconden (verticaal) blijven drijven met gebruik van armen

(benen passief).
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Vragen 
Voor vragen kunt u terecht bij Ko Zwaneveld, Carola Wigman of
Walter Bakker. Zij kunnen toelichting geven op de nieuwe
lesopbouw en de overgang naar de nieuwe diploma’s.

Namens de werkgroep Jeugd en REZ (Recreatief & Elementair
Zwemmen) zaken,
Walter Bakker

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van ‘Eindtermen en examenprogramma’s Zwem-ABC’ van de
Nationale Raad Zwemdiploma’s en van de Internet-site ‘Het natte plekje’
(http://www.xs4all.nl/~schapers/zwemmen.htm).

Synchroonzwemmen.

Zondag 30 november 1997 hadden
we de competitie wedstrijd voor de
categorieën 5, 6 en 7. Categorie 5 is
het oude B-niveau en nu het C-niveau,
cat. 6 zijn nu de junioren en cat. 7 zijn
de meisjes van ongeveer 18 jaar en
ouder.
We moesten dit keer naar Grootebroek. Ellen dacht dat ze achter
de witte auto van de vader van Simone reed. Maar het bleek een
verkeerde auto te zijn, ze was ons al voorbij gereden zonder dat dat
ze het gemerkt had. Gelukkig had ze op tijd in de gaten dat die
auto niet de juiste richting op ging. Na ongeveer één uur rijden
waren we er al. We moesten nog drie kwartier wachten voor we
ons om mochten kleden om in te zwemmen. Om 14.30 uur begon
de wedstrijd. Het was voor Marinka, Gwen, Ilse, Simone en mij de
eerste wedstrijd in deze categorie, dus best wel spannend. Ik geloof
dat het ook voor Femke de eerste keer op categorie 6 was. We
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moesten eerst allemaal met de Eiffeltoren beginnen, daarna werden
we gespitst over drie jurypanels. Bij elk jurypanel moesten we een
figuur doen. Nadat wij klaar waren moesten de meisjes uit
categorie 6 en 7 ook nog zwemmen. We hebben nog wel even
gekeken naar onze meisjes. Onze trainster Bianca was dit keer mee
als zwemster en als coach. Zij moest invallen voor de andere
Bianca. De uitslag was in het restaurant en het duurde nog heel
lang voor die kwam, maar het was voor ons een goede uitslag dus
dat maakte weer veel goed.
De uitslag was als volgt:

Categorie 5
3e Annette met 55.562 punten en een limiet
9e Joyce met 50.708 punten
11e Marinka met 50.651 punten en het C-diploma
17e Patricia B. met 50.038 punten en het C-diploma
19e Ilse met 49.911 punten en het C-diploma
28e Sanne met 46.007 punten

Buiten mededinging (dus niet voor de punten omdat wij nog in een
lagere categorie meedoen voor de punten):

Nicolette met 54.078 punten en een limiet en het C-
diploma

Simone met 52.727 punten en een limiet en het C-
diploma

Categorie 6
6e Dana met 54.203 punten
9e Femke met 52.430 punten en het (nieuwe) B-diploma

Categorie 7
11e Bianca Ph. met 56.476 punten en een limiet
13e Ingrid met 55.270 punten en een limiet
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Als Simone en ik voor "echt" meegedaan hadden was ik 4e en
Simone 7e geweest en dat vinden wij heel goed voor de eerste
keer.

Groetjes Nicolette.

Nieuws van de wedstrijd-
zwemploeg

Allereerst wens ik u namens de gehele
wedstrijdzwemploeg een GELUKKIG 1998!!!!!!
Deze maand begon goed, toen we hoorden dat drie ouders van
kinderen van de ploeg hun examen tijdwaarneming goed hebben
afgelegd. Namens de ploeg de felicitaties voor: Dhr vd Weijden,
Mevr. vd Brink en Dhr de Graaf. Zij zijn reeds in het zonnetje
gezet door Anneke.
Velen van jullie zullen de uitslagen van de competitie missen,
maar die zijn zoekgeraakt. Helaas dus geen Competitie uitslagen.
Voor alle duidelijkheid één mededeling: Vanaf donderdag 8
januari is er op de donderdag training van 17.30 tot 18.30 in de
HOUTVAART! Dus kom lekker trainen op die donderdag.

SPEEDO ZO-BEEMSTER

Voor de derde wedstrijd van de Speedo gingen we met 7 kinderen
naar ZO-Beemster. Aldaar is zeer goed gezwommen. Yoni en Nick
hebben in hun leeftijdsgroep allebei twee dikke pr's gezwommen.
Met Denise en Valerie ging het ook heel goed. Valerie haalde net
geen pr, maar Denise wel. Sam en Maurice hebben ook zeer goed
gezwommen, Maurice vooral op de vlinderslag. Ja en dan komen
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we bij Viki. Zij heeft het weer voor elkaar gekregen, om een plaats
te halen voor de Speedo-finale. Zij werd op de 400m vrije slag 1ste
en was 8ste van alle zwemsters elders, dus mag ook op deze slag
uitkomen in de finale. Viki, Gefeliciteerd en eindelijk heb je
Yvonne dan een keer verslagen. Hier volgen de uitslagen:

100m vrije slag j 400m vrije slag m

Yoni vd Brink 1.44.0 pr Viki Boviatsis 5.41.4 pr 1

Nick de Lange 1.36.8 pr

100m rugslag j

100m schoolslag m Yoni vd Brink 2.02.7 pr

Valerie Basn 1.59.6 Nick de Lange 2.00.1 pr 

Denise Fokker 1.56.9 pr

100m vlinderslag j

100m schoolslag j Maurice Knape 1.45.5 pr 

Sam Wutschke 1.53.1 pr

Maurice Knape 1.45.9

SPEEDO ZAANDAM

Na twee weken was er alweer een speedowedstrijd, nu in
Zaandam.
Voor Thirza Weber was het haar eerste wedstrijd. Zij en alle
anderen hebben zeer goed gezwommen, een pr-regen, acht stuks:

50m vlinderslag m/j 1988e1 100m schoolslag m/j 1988e1

Anouk vd Weijden 1.09.5 pr Anouk vd Weijden 2.14.7

Nick de Lange 1.03.0 Nick de Lange 1.49.3 pr

100m rugslag m 1986 400m vrije slag m 1986

Thirza Weber 1.44.1 pr Diana Niehot 6.48.7 pr

Diana Niehot 1.40.5

100m vlinderslag m/j 1987. 

200m wisselslag mij 1987 Renee Bossc 1.53.1 pr

Viki Boviatsis 3.08.2 pr Viki Boviatsis 1.38.7 pr

Dennis de Graaf 3.48.7 Dennis de Graaf 1.58.6 pr
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KRINGWINTERKAMPIOENSCHAPPEN ALKMAAR

In Alkmaar werd gezwommen voor de kringkampioenschappen.
Voor DWT kwamen 7 zwemmers uit. Ze hebben goed tot zeer
goed gezwommen. Zowel Sam als Danielle hebben op allebei de
afstanden een persoonlijk record gezwommen. Hier volgen de
andere uitslagen:

100m wisselslag 100m vrije slag

Sam Wutschke 1.36.4 pr Sam Wutschke 1.22.9

Diana Niehot 1.38.6 Diana Niehot 1.26.2 pr

Eveline v Leeuwen 1.21.4 pr Eveline v Leeuwen 1.14.0

Danielle Kaptijn 1.15.5 pr Danielle Kaptijn 1.06.5 pr

Dennis v Weel 1.16.6 Dennis v Weel 1.03.6

Martin Niehot 1.15.6 Martin Niehot 1.05.1

Casper Teeuwen 1.09.8 Casper Teeuwen 59.8

Cor Augustijn- Memorial te Heemskerk

Als u deze naam laat vallen bij iemand van de
wedstrijdzwemploeg, zal diegene ongetwijfeld direct de 10x10x50
estafette noemen, want dat is elk jaar weer het hoogtepunt van deze
wedstrijd. Wederom mochten we er dit jaar weer aan deelnemen.
Er was vandaag een nieuwe zwemmer bij onze ploeg, namelijk
Bart Elenga. Hij zal zwemmen bij de heren. Het was wederom
zwaar, maar we hebben het tot een goed einde gebracht, namelijk
een tweede plaats. Ook individueel is er goed gezwommen en ook
velen hebben een medaille kunnen pakken.

100m wisselslag 1984e1 100m schoolslag 1982e1

Patricia t Horst 1.33.9 pr Sabrina Dessens 1.43.9

Eveline v Leeuwen 1.23.8 3 Gwenda vd Veen 1.29.4 pr 3

Michiel v Dusseldorp 1.35.8 pr Ferry de Ruyter 1.37.7

Martin Niehot 1.26.6
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100m vlinderslag 1980e1 Mariska t Horst 1.21.7

Bianca Dessens 1.28.5 Danielle Kaptijn 1.06.8 pr 2

Danielle Kaptijn 1.12.1 pr 1 Dennis v Weel 1.03.1

Eric Veen 1.10.8 pr 3 Casper Teeuwen 1.00.1 1

Casper Teeuwen 1.10.8 pr 2 Yvette Roozen 1.14.0

Ramon Overveld 1.05.7

100m rugslag dames/heren Colin Liem 55.2 1

Mariska t Horst 1.30.1 pr

Yvette Roozen 1.18.6 pr 10x10x50m vrije slag estafette

Michiel Veen 1.07.6 3 Bianca Dessens 53.21.9

Bart Elenga 1.10.6 pr Michiel Veen

Gwenda vd Veen

100m vrije slag iedereen Casper Teeuwen

Patricia t Horst 1.25.0 pr Danielle Kaptijn

Eveline v Leeuwen 1.16.3 Dennis v Weel

Michiel v Dusseldorp1.21.8 pr Mariska t Horst (Eveline v Leeuwen)

Bianca Dessens 1.12.6 3 Eric Veen (Ramon Overveld)

Gwenda vd Veen 1.14.2 Yvette Roozen

Ferry de Ruyter 1.07.4 pr Colin Liem

Martin Niehot 1.02.0 2

JARIGEN VAN DE MAAND      JANUARI!!

Annette Knape      07-01
Sam Wutschke       07-01
Paul de Jong       16-01
Suzanne vd Velde   11-01
Leon Knape         19-01
Anouk vd Weijden  26-01
Nick de Lange      30-01

Yvette Roozen
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Van de
polocommissie.

Ik mag mij nu al een jaar voorzitter noemen van
de waterpolocommissie van DWT. Er is nog geen coup gepleegd
en elke motie van wantrouwen heb ik overleefd. Zo’n voorzitter-
schap brengt een hoop taken en verplichtingen met zich mee, zoals
het maandelijks schrijven van een stukje in het clubblad. Als
adspirant-technieker valt deze verplichting mij telkens weer zwaar
en treedt vaak het waarschijnlijk welbekende uitstelmechanisme in
werking, dat niet zelden tot afstel leidt.
 Het probleem is telkens weer, waar haal ik de inspiratie vandaan,
waar moet het  over gaan. Ik vraag me ook wel eens af of er
überhaupt iemand is die op mijn stukje zit te wachten of dat het
wel gelezen wordt. Ik hoop nu een overweldigende reactie via de
welbekende kanalen te horen, dat men uit zit te kijken naar het
volgende clubblad en vooral naar wat voor zinnigs de
polovoorzitter nu weer te vertellen heeft.

Buiten is het koud. De wind beukt tegen het dak, dat staat te
kreunen en te zuchten onder de talloze ijzige windstoten. Binnen is
het lekker warm en ik zit achter mijn bureau te werken. Voor mij
ligt een grote stapel hand beschreven velletjes papier, die
ongeordend  zijn gerangschikt. Uit deze hoop aantekening, in de
loop van dit jaar verzameld, moet het beleidsplan van de waterpolo
ontstaan. Dit plan moet een leidraad zijn voor de komende jaren,
het iets waar we met zijn allen aan, maar ook naar toe, moeten
werken. 
Het valt niet mee om  de route in de toekomst van DWT uit te
stippelen, maar na lang denken en werken rolt er naar mijn inziens
iets moois uit. Er staan geen zaken in die nimmer te realiseren zijn
of vele malen te hoog zijn gegrepen, maar dat wil niet zeggen dat
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het niet ambitieus is.  Ik heb er alle vertrouwen in dat dit plan niet
in het ronde archief of in de diepste la zal verdwijnen.
Benieuwd geworden naar de inhoud ? Als alles volgens plan
verloopt zal de officiële presentatie van het complete beleidsplan,
dus ook die van de andere disciplines op de jaarvergadering
plaatsvinden.

Laten we van 1998 een mooi sportief, maar ook gezellig jaar
maken.

DE EERSTE WEDSTRIJDEN NA DE WINTERSTOP
(ONDER VOORBEHOUD)

K.J2/G: Adspiranten o 14 Alliance DWT 14.45 10 januari

D.M1: Adspiranten meisjes West Friesland - DWT 19.15 17 januari

D.D2: Dames 1 De Kwakel 1 - DWT 1 17.45 17 januari

K.D2: Dames 2 ZWV/Nereus 6 - DWT2 19.45 17 januari

B.H3C: Heren 1 De Dolfijn 1 - DWT 1 16.00 18 januari

D.HR1: Heren 2 DWT 2 - Aquarijn 2 19.30 17 januari

K.H1: Heren 3 DWT 3 - Noordkop 2 19.30 10 januari

K.H2: Heren 4 Alliance 5 - DWT 4 17.00 17 januari

K.H3C: Heren 5 DWT 5 - Aquafit 4 18.00 17 januari

K.H3B: Heren 6 DWT 6 - De Reuring 2 18.45 17 januari

Eerste Minipoiotoernooi op zondag 25 januari in De Planeet

VERSLAGEN UIT HET HAARLEMS DAGBLAD

De Futen  -  DWT 16 - 1 24 november
In een dramatisch slechte partij werd DWT weggespeeld. Coach
André Zandvliet: “We kwamen er niet aan te pas. Alles ging mis.
We konden geen vuist maken en de verdediging van De Futen zat
goed in elkaar.”

* De wedstrijd van zaterdag 29 november tegen De Meeuwen
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werd afgelast. Het team had zich voortijdig uit de competitie
teruggetrokken.

Proface  DAW  -  DWT 15 - 9 8 december
In de eerste drie kwarten waren beide ploegen gelijkwaardig. Pas
eind derde part liep koploper Proface DAW in de derde klasse C
uit naar 8 - 3. De arbiters in Alkmaar floten strak en lieten geen
fysieke confrontaties toe, waardoor het een faire partij waterpolo
werd.

DWT  -  Alkemade 6 - 7 15 december
DWT had maar de beschikking over zeven spelers, zodat coach
André Zandvliet zelf ook te water moest. De Haarlemmers stonden
de hele wedstrijd op voorsprong. Ingecalculeerd was het fysiek
harde spel van de mannen uit Roelofarendsveen. In de eindfase
baande Alkemade met hakken en trappen zich een weg naar de
winst. De Haarlemmers voelden zich vern…. eh, bestolen.

JARIG IN JANUARI

1 Dick Vink H4e

3 Bart Visser H5e

4 Marcel Zwart H6e

12 Bart Wever H6 en barcommisiee

Bert Loerakker H4
14 George Westerman H5e

15 André Zandvliet H2 en coach / trainere

16 Mirjam Otten D2e

Piet Meijer H5

Stefan Woolthuis20 H3 / H6 en barcommisiee

22  Ebelien Brander D1 en PR functionarise

Marjolijn Verbruggen penningmeesteres polocie
26 Pim Meijer H4e

H.M. de Koningin31 ?e
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OUDE CAPS

Welke waterpoloër heeft er nog ergens caps liggen die hij / zij niet
meer gebruikt ? Het Minipolo wil deze graag hebben, want het
dragen van caps wordt bij deze piepjonge sport steeds meer
noodzaak. Het maakt niet uit of de caps stuk zijn, als er maar wel
oordoppen aanzitten. Bel 537 33 73 ( Sabine ) of anders 551 37 79,
of neem ze op vrijdag / zaterdagavond mee naar de trainingen /
wedstrijden. Er is altijd wel iemand van de polocommissie die de
caps in ontvangst wil nemen.

MINIPOLONIEUWS

TRAININGSTIJDEN MINIPOLO
dinsdagavond  van 19.00 tot 19.45 uur
vrijdagavond van 19.30 tot 20.15 uur 

VERSLAG VAN 7 DECEMBER 
Aan het Minipolotoernooi van 7 december jl. namen 5 minipoloërs
mee. 

MINIPOLOTOERNOOI 
Op zondag 25 januari is er een Minipolotoernooi in bij Rapido ’82
in De Planeet. Waarschijnlijk heb je hier al bericht van gehad. We
verzamelen om 14.00 uur bij De Planeet. Om 14.30 uur begint het
toernooi. 

Als je mee wilt doen, vul dan het strookje op blz. 26  van  dit
clubblad in, knip het uit en geef het uiterlijk 10 januari a.s. aan je
trainer.
HEB JE NOG VRAGEN ? Dan bel je Sabine Roozen:
023 - 537 33 73
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TIENDE POLOROOSTERBOEKJE

Ja, ja, begin januari is - als alles goed is - DWT’s TIENDE
Poloroosterboekje uitgekomen !!! Het tweede lustrum is vol, en
daar moet op gedr… gewonnen worden…  Als inhoud heeft deze
jubileumuitgave natuurlijk de tweede competitiehelft van het
seizoen ’97 / ’98, de W-officialroosters, de baddienstroosters en
nog veel meer ! 
Heb je dit boekje nog niet ontvangen ? Bel dan: 551 37 79

UITSLAGEN

22 november
Heren 5
DWT-VZV 3-10
Doelpunten: Gé 1, Piet 1, Leon 1 
Heren 2
DWT - Proface DAW 5 - 7
Doelpunten: Paul S. 2, Raymond 1, Pieter-Paul 1, Frank 1
Adspiranten o.14
DWT - Aquafit 7 - 6 
Doelpunten: Marcel 5, Robbert 1, Paul 1
Dames 1
DWT - De Robben 5 - 9
Doelpunten: Ebelien 2, Carola 1, Roselijn 1, Sabine 1

23 november
Heren 1
De Futen - DWT 16 - 1 
Doelpunt: Marc

29 november
Adspiranten o.14
DWT - Alliance 6 - 6 
Doelpunten: Marcel 3, Tim 3
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Meisjes Adspiranten
DWT - De Snippen 0 - 32 
Doelpunten: -
Heren 5
DWT - St. Pantras 6 - 10 
Doelpunten: Ton 3, Marius 2, Lex 1 Dames 2
DWT - Rapido '82 7 - 3
Doelpunten: Cal-ril 2, Fransisca 1, Marjo 2, Anje 2

6 december
Dames 1
De Vuursche - DWT 7 - 8
Doelpunten: Carola 4, Sabine 2, Dana 1, Roos 1
Heren 1
Proface DAW - DWT 15 - 9
Doelpunten: Paul S. 4, Hayo 2, Ted 1, Michael 1, Marc 1

13 december
Heren 3
DWT - Orkano '75 4 - 2
Doelpunten: Ad, Martijn, Peter en Remon
Dames 1
DWT - ZWV / Nereus 1 - 9
Doelpunt: Sabine
Heren 1
DWT - Alkemade 6 - 7
Doelpunten: Michael 2, Marco, Eddy, Hayo en Marc 1Heren 4
DWT - Alliance 4 - 3
Doelpunten: Herman 3, Pim 1

Namens de polocommissie,
T. Weustink
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 Geboren!

 Jesse

Haarlem
 27 november 1997

Luc Zandvliet 
Bianca Koenhorst Bel even als je
Saturnusstraat 22 langs wilt komen
2024 GJ Haarlem 023-5251319
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Minipolotoernooi

BESTE MINIPOLO-er !
Op zondag 25 januari is er weer een

Minipolotoernooi !

Hou deze dag dus alvast vrij. . .

Waar is het?

  Het toernooi wordt gehouden in het zwembad

  De Planeet in Haarlem

Waar verzamelen we?

  Om 14.00 uur verzamelen we bij de Planeet

  Om 14.30 uur begint het toernooi

WIL JE JE OPGEVEN?

Als je mee wilt doen aan dit toernooi, vul dan voor zaterdag 10
januari het onderstaande andwoordstrookje in en lever het in bij je
trainer.

Heb je nog vragen?
Bel dan Sabine Roozen Tel. 023-537 3373

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ja, ik doe mee aan het toernooi op 25 januari !
Naam : .............................................
Leeftijd : .............................................



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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Het vijfde tegen NVA/HHC.

Onze doelverdediger Bart Visser is nog steeds geblesseerd en
daarom ligt nu in het doel: Wilfred Zwart uit het zesde. Volgens
Roel van Hal schijnt hij goed te keepen, want enkele zaterdagen
geleden tijdens een thuiswedstrijd viel hij op . . . . . NU OOK.
Binnen twee minuten krijgt hij twee schoten te verwerken en staan
we 2-0 achter. Bij het laatste schot beweegt Wilfred even z'n
hoofd, nieuwsgierig als hij is naar wat er toch wel voorbij gaat.
En wij? Mochten we in het begin praatjes hebben gehad, dan zijn
die nu in de kiem gesmoord. Tot voor enkele jaren terug speelden
we regelmatig tegen deze ploeg. Het is een stugge tegenstander
waar we afwisselend van wonnen of verloren, maar nooit met grote
cijfers.
Deze NVA/HHC-ers spelen intussen opgeruimd verder en je voelt
ze denken: eitje. . . . 
Door een betere mandekking zorgen we ervoor dat ze niet te snel
en ongehinderd kunnen schieten. Dit eerste kwart komen ze aan
doelpunten maken niet meer toe tot. . .DWT nr 9 te zwaar afgedekt
en daardoor een strafworp veroorzaakt; we wachten nu op het
derde doelpunt.
De scheidsrechter maant Wilfred en de NVA schutter tot goed
klaarliggen, fluitje en   KNAL, met een snelle reactie ramt Wilfred
de bal over het doel tegen een stuk muur: mooi zo.

Tweede kwart. Lex Schelvis weet met een snelle eenmans actie de
verdediging te omzeilen: 2-1. Helaas is aan het einde het verschil
wee twee doelpunten: 3-1.

Derde kwart. We hebben van doel gewisseld en spelen richting
diepe.
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Halverwege dit kwart komt George Westerman erin, zwemt van
achter naar het midden, krijgt de bal, stoomt door, geeft de bal aan
Leon, van deze naar Ton, weer Leon. George is intussen door
gezwommen en krijgt weer de bal, wordt behoorlijk op z'n huid
gezeten en verdwijnt bijna onder het wateroppervlak, maar heeft de
bal goed vast. Dit ronde voorwerp zien we vervolgens vlak boven
het water een halve cirkel
beschrijven en onverwachts
: VWAP . . . 4-2.

We krijgen meer greep op
het spel en even later door
Leon: 4-3.
De NVA-ers merken dat het
tij keert en proberen veel
om te scoren, daarbij pakt
Roel van Hal z'n tegenstander iets te hard aan: strafworp.
Niet leuk, maar . . . eens kijken of Wilfred z'n kunststukje van
daarnet gaat herhalen. De NVA ploeg brengt z'n beste schutter in
stelling, fluitje en . . . WHAM, het net achter het doel buigt meters
door.
OO - KEE - WIL - FRED.

Vierde kwart. Meteen is het weer Lex Schelvis die de verdediging
van NVA te pakken neemt: 4-4.
Van beide partijen moet een speler naar de kant om te boeten voor
het één of andere. Leon maakt van de lichte verwarring gebruik en
scoort: 4-5. Vrij snel daarna: 5-5.
Dan een vreemde situatie.
Lex Schelvis wordt zwaar gehinderd, vrije worp. Nu gebeurt er iets
dat niet duidelijk is, gevolg: Lex maakt een doelpunt. Groot tumult
bij NVA/HHC en ze gaan een uitgebreide discussie aan met de
scheidsrechter, dat wij gelaten aanhoren. Resultaat: doelpunt telt
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niet.
Dit vinden wij niet terecht, dus Leon doelpunt: 5-6.
De tijd dringt en NVA rukt op. Bij een aanval moet DWT nr 9 de
kant op wegens "vasthouden". NVA buit de meerderheid uit: 6-6.
Ze halen weer opgelucht adem, want het is bijna tijd. En terwijl de
NVA doelman de zwembad tegeltjes aan het tellen is, schiet DWT-
er nr 9 de bal, van achter het midden via onderkant doellat, in het
net: 6-7.
De klus is geklaard, met dank aan Wilfred.

G. Luttikhuizen.

Masternieuws.
Tiende winter langebaan te Apeldoorn.

In de allereerste plaats wil ik het bestuur en alle DWT leden een
heel gezond en sportief 1998 toewensen. Wanneer u dit leest,
zitten wij al weer in januari 1998.
De wedstrijd waarover ik dit verslagje heb geschreven, vond plaats
op zaterdag 29 november 1997 in het sportfondsenbad (25m
baanlengte) te Apeldoorn. De deelnemers kwamen behalve uit
Nederland ook uit Duitsland en Luxemburg. Het nummer dat ik
gezwommen heb, was 1500m vrije slag (=60 banen). Mijn tijd : 27
minuten en 47 seconden.
Vorig jaar (21-12-1996) was mijn tijd 29 minuten en 6 seconden.
Ik was de enige deelneemster in mijn leeftijdsgroep (dames 45+).
Over de gehele wedstrijd op deze afstand deden 30 deelnemers
mee, waaronder 11 dames.
Een mooie oorkonde met de eindtijd kreeg ik als beloning.
Dit weekend heb ik gelogeerd in pension Abbekerk, ongeveer 5
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minuten lopen vanaf dit zwembad. Ik blijf druk trainen voor de
volgende wedstrijden.

Met sportieve groeten,
Corine Kalbfleisch.

Het verhaal van sneeuwwitje
en de zeven dwergen.
Het was een koude, regenachtige, sombere, zaterdagnamiddag. Er
woei een wrede westerwinterwind, (je weet wel, zo een die
niemand leuk vind). Kortom: de winter komt er weer aan , en de
spruitenboer trekt zijn schaatsen weer aan.
De 7 dwergen werden dan ook erg nat,
Maar dit gebeurde in een zwembad.
Een zwembad gelegen te Baarn,
Door de regen kon je er bijna heen varen.
De dwergen namen niet de afslag noord-,
Want dat is maar een onguur oord.
De 7 dwergen hadden de Trits snel gevonden,
Ondanks dat ze in de file stonden.

De 7 dwergen waren binnen,
Dus de wedstrijd kon beginnen.
Op het score-bord verscheen 0-1
Dus de dwergen dachten: we gaan winnen, NU METEEN 1!!
Gelukkig was wisselen niet nodig,
En dus ook kibbelen overbodig.
Iedereen zwom zich helemaal rot,
Dus aan het eind was iedereen kapot.
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De eindstand werd 7-8,
Dus de dwergen sleepten mooi weer 2 punten in de wacht.

Hierna nuttigden zij nog wat bier,
En hadden de rest van de avond veel plezier.
Sneeuwwitje moest helaas vroeg naar Alkmaar,
Vanwege een wedstrijd aldaar.

Hum, hum, hum,
En 5 dwergen gingen stappen in Hilversum.

In Baarn heb je geen bergen,
Maar toch de groeten van de 7 dwergen.... (en natuurlijk sneeuw-
witje) 

Oplossing woordomzetter.
De woord omzetter: water naar hotel heeft heel wat oplossingen
zoals:
a water-later-loten-moten-motel-hotel (6 stappen)
b water-kater-koper-kopen-lopen-loten-moten-motel-hotel (9

stappen)
Een rijtje maken met vijf of zelfs vier stappen is niet mogelijk,
maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Mocht iemand een
vijf of vier stappen rijtje toch vinden dan graag even melden via
het bekende toestel van de heer A. Bell.

G. Luttikhuizen
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Klaverjassen.
De vierde klaverjas avond is alweer voorbij.
De op die avond behaalde puntenaantallen
staan hieronder. De volgende avonden zijn
op 6 januari, 3 februari, 3 maart, 3 1 maart,
28 april en 26 mei.

Vierde avond. Totaalstand.
1 Jonette 131om 5100 1 Bas Blom 19190
2 Bas Blom 5027 2 Marius Bakker 18955
3 Karin Nijemanting 4998 3 Mevr. Samson 18812
4 Marius Bakker 4961 4 Karin Nijemanting 18752
5 Martin Hendriks 4953 5 Nel Nijemanting 18534
6 Nico Hooischuur 4932 6 Corrie Bergman 18424
7 Ko Zwaneveld 4869 7 Martin Hendriks 18240
8 McVr. Samson 4849 8 Nico Hooischuur 18013
9 Nel Nijemanting 4809 9 Kees Bergman 17965
10 Corrie Bergman 4691 10 Ibo Gillen 17704
11 Kees Bergman 4429 11 Ko Zwaneveld 16999
12 Wim Roozen 4425 12 Jan Nijemanting 16837
13 Ibo Gillen 3885 13 Peter Samson 14762na 3x
14 Jan Nijemanting 3762 14 Jonette Blom 14287

15 Carla Korzelius 13959
16 Ineke Rohling 13717
17 I Lans Korzelius 13687
18 Miriam Samson 13683
19 I lennv I h ischuur 13110
20 Joop van Osch 9618na 2x
21 I.eido Scholten 9519
22 Irene van Osch 9463
23 Wim Roozen 4425na I x

Jan Nijemanting
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Verdriet of reactie?
Vaak lees je in de krant,
of beleef jet het langs de kant.
De meest grote vormen van onbehagen
van het publiek of "pers", die  zich niet wil of kan gedragen.
Bij winst lachen ze allemaal,
bij verlies worden de meesten a-sociaal.
Waarom eigenlijk, je doet toch immers an sport,
of het winnen of verliezen wordt.
Zulk een houding is te laken
echt verlies heeft niets met sport te maken.
Dat verlies heeft met de mens van doen,
je beleeft het in je hart, als in een visioen.
Zulk verlies geeft innerlijk verdriet,
zoiets gebeurt bij sport echt niet.
Jaren van trainen,
vreugde en wenen,
alles op zetten zonder te treuren,
alleen maar voor dat grote gebeuren!
Weinig feesten of parade,
alles gericht op die cup of olympiade.
Je hebt er jarenlang voor geknokt.
Of alles overwonnen of volledig misgegokt.
Het is niet zomaar, om het even,
maar denk er wel aan, je moet nog volwaardig

verder kunnen
leven.

K.J. Seijner.
Zwem-Pedagoog/ -Therapeut.
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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.

Vragen naar Anneke Veen of Carola Wigman.
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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. A. Veen
Zonnebloemstr 45
2014 VV  HAARLEM
tel. 023 – 5 31 39 65

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
Voorz. M. Hendriks (jr)

Rijksstraatweg 275rd

2024 DH  Haarlem
tel. 023 – 5 265 265

Clubhuis. 023 - 5 400 777
Clubhuis Agenda:

M. Hendriks (sr)
Bulgarijepad 14
Haarlem
tel. 023 - 5 330 664

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. M. Verbruggen

Raamsingel 2 App. 1.2
2012 DS Haarlem
tel. 023 – 5 31 41 20

Zwemwerkgroep
secr. Marjon Rooks

Synchroonzwemmen
secr.  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.023-5625656
18.30 - 19.30 uur: overige diploma's
o.l.v. P. Hoenderdos tel.:0255-537400
In de Planeet 2 op zaterdag
11.15 - 12.00 uur A en B
o.l.v. T. V. Giezen tel 023-5370099

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 07.45-08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:
Pupillen  en Minipolo
dinsdag 19.00 - 19.45 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 19.45 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 20.00 - 21.00 uurBoerhaavebad

Synchroonzwemmen:
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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