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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

In toenemende mate vinden ouders en zij die
zich daar beroepsmatig mee bezig houden dat
sportbeoefening een belangrijke factor is in de
fysieke, rnentale en sociale ontwikkeling van het kind. De
sportkeuze wordt echter nog voornamelijk ingegeven door
ervaringen met een bepaalde tak van sport van ouders. Pa zit op
voetbal en vindt dit voor zoonlief ook een prachtige sport, daarmee
de eigen voorkeur en de rolbevesteging (on)bewust in stand
houdend.
Het blijkt dat bij zwenmen en judo bewuster andere maatstaven
gehanteerd worden omdat deze takken van sport op een welhaast
natuurlijke wijze de drie eenheid 'fysiek, mentaal, sociaal' in zich
verenigd hebben. Bovendien is zwemvaardigheid van levensbelang
in ons waterig landje.

Sport zou zich moeten evolueren aan wat voor de tak van sport
wenselijk is. De praktijk wijst uit dat de sport zich aanpast aan
maatschappelijke tendensen en wensen van de consument, Het
principe van 'de klant is koning' en het product past zich daarbij
aan vindt ook bij de uitbaters van sport steeds meer navolging,
anders mist men de boot voordat men er erg in heeft.
Zonder een oordeel te vormen over de wenselijkheid van de vrije
markt in de sport, moet er denk ik geen concessies worden gedaan
aan de elementaire principes van de sportbeoefening. De verleiding
is voor sportverenigingen echter wel enorm groot om concessies te
doen aan de beginselen, gezien het succes van commerciële
instellingen als fitnesscentra.

Je kunt je ogen niet sluiten voor de werkelijkheid, wat betekent dat
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aanpassing aan maatschappelijke ontwikkelingen binnen de eigen
identiteit niet (bij voorbaat) uitgesloten moet worden. Bij DWT
vindt dit z'n vertaalslag in het nieuwe beleidsplan dat op 1 april aan
de algemene ledenvergadering gepresenteerd wordt.
Met de introductie van het minipolo binnen DWT door de
polowerkgroep en de landelijke introductie van de nieuwe
regelgeving bij het leszwenrmen is daarmee reeds een schot voor
de boeg gegeven.

Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede! Voor DWT houdt
dit in dat veranderingen en vernieuwingen nauw moeten aansluiten
bij haar grondbeginselen waarin een gezonde fysieke, mentale en
sociale ontwikkeling van de sportbeoefenaar centraal staat. DWT
wil daarbij een gedragscode hanteren waarin respectvolle waarden
en normen de gewoonste zaak van de wereld zijn. Met dit
uitgangspunt wordt tevens tegemoet gekomen aan de wensen uit de
samenleving om de verloedering van de maatschappij een halt toe
te roepen door gezamenlijk te werken als ouders, school,
hermandad en sportverenigingen aan een leefbare samenleving!

Sport wordt dus in de ontwikkeling van het individu en diens
positie en rol met betrekking tot een leefbare sanenleving, een
belangrijke plaats toebedeeld. Wij zijn ons als vereniging de
impact van die verantwoordelijkheid terdege bewust. Juist omdat
we een sportvereniging zijn die haar bestaansrecht voornamelijk
ontleend aan de inzet van gemotiveerde vrijwilligers kunnen we
enerzijds voldoen aan de formuleringen van een leefbare
samenleving te beginnen bij DWT, doch is het anderzijds tevens de
achilleshiel van de vereniging omdat het hebben van vrijwilligers
een schaarser goed wordt dat bepalend kan zijn voor het
voortbestaan van de vereniging.
Ter wille van de algemene ontwikkeling van onze kinderen binnen
de sportvereniging is het te hopen dat we ook in de toekomst
kunnen beschikken over voldoende gemotiveerd kader dat meestal
uit ouders gerekruteerd wordt. Alleen op deze wijze kunnen we de
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voort denderende commercie op een verantwoorde manier
tegemoet treden, zonder inbreuk te hoeven doen op onze basis
principes!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot

 informatief.

-Algemene ledenvergadering:
Noteer woensdag 1 april alvast in uw agenda, want op die dag
wordt om 20.00 uur in ons clubhuis de 67e algemene
ledenvergadering gehouden. In de volgende editie van het clubblad
kunt u daar alles over lezen.

-Bestuursvacatures:
In navolging van de berichtgeving hierover in het clubblad van
december 97, kan ik u melden dat de volgende bestuursleden zich
niet herverkiesbaar zullen stellen; Rene van Weel (secretaris),
Greet Vink (vice voorzitter) en Stefan Woolthuis. Ebelien Brander
(PR) is ook aftredend, maar stelt zich wel herverkiesbaar. Zoals u
kunt lezen betekent een uitval van 3 bestuursleden een grote
aderlating die het funnetioneren van het bestuur ernstig kan
beïnvloeden. Wij zijn dan ook naarstig op zoek naar kandidaat
bestuursleden. Draagt u DWT een warm hart toe, meldt u dan aan
bij het secretariaat. Wie weet, worden het weer eens ouderwetse
verkiezingen.
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- Systeem reiskostenvergoeding :
Even uw geheugen opfrissen. Op de laatste jaarvergadering is het
verzoek gedaan om voor de gehele sportsector te komen tot
eenduidige afspraken omtrent de reiskostenvergoeding bij
uitwedstrijden. In het afgelopen jaar heeft dit geleid tot felle
discussies met name in het T.O. Het uiteindelijke bestuursvoorstel
(f 0,25 per kilometer per auto) had ook in afgeslankte vorm grote
financiële consequenties voor meerijdende leden. Uiteindelijk
hebben alle werkgroepen het Bestuur nadrukkelijk verzocht om de
bestaande regelingen per werkgroep te handhaven. Het bestuur
heeft besloten dit verzoek te honoreren.

Namens het bestuur,
Guus Niehot, voorzitter.

Nieuws van de
wedstrijdzwemploeg.

Op zondag 14 december
vorig jaar was er tijdens
de Cor-Augustijn
memorial nog een
wedstrijd, namelijk een
Speedo-wedstrijd in
Zaandam. Helaas hebben
we daar geen uitslagen van, omdat er iets is misgegaan bij het
overschrijven ervan, maar misschien heb ik ze volgende maand
wel.
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DAMES WINNEN, HEREN NIET ! ! ! ! !

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar begonnen we met een
meerkampwedstrijd samen met ZPCH en het Y-mere. In ons eigen
bad hoopten we het jaar goed te beginnen. En dat gebeurden ook.
Voor velen was de eerste wedstrijd een kwelling, want ze
begonnen met een lange afstand, namelijk een 800m of een 1500m
vrije slag. Voor twee ouders was het hun eerste wedstrijd die ze
moesten klokken. En dan het laatste programmanummer, de
estafettes. Het is normaal, dat de heren winnen en de dames altijd
maar tweede of zelfs derde worden, maar vandaag hadden de
dames een beetje geluk. Doordat er bij ZPCH twee ziek waren,
konden de dames eindelijk eens winnen. De heren lieten de
overwinning dit keer aan het Y-mere over met meer dan één baan
voorsprong. Al met al dus een leuke wedstrijd.

1 100m schoolslag m/j 1987el
Shawn Bosman  2.21.5 pr
Anouk vd Weijden 2.10.8
Tim Kuyt  1.51.1 pr
Renee Bosse  1.46.1 pr
Nick de Lange 1.48.4 pr
Viki Boviatsis 1.45.3 pr
Dennis de Graaf 1.45.3 pr

2 100m vrije slag dames
Denise Fokker 1.37.4 pr
Sabrina Dessens 1.41.4 pr
Thirza Weber  1.33.2 pr
Corine Kalbfleisch 1.23.4
Diana Niehot  1.23.0
Fleur v Dusseldorp 1.19.1
Annette Knape 1.19.0 pr
Eveline v Leeuwen 1.16.0

Gwenda vd Veen 1.15.8
Bianca t Horst 1.14.1
Bianca Dessens 1.14.1
Yvette Roozen 1.11.7
Danielle Kaptijn 1.06.4 3

3 100m vrije slag heren
Maurice Knape 1.25.9 pr
Ferry de Ruyter 1.07.1 pr
Bart Elenga  1.01.0
Michiel Veen 57.8 2
Colin Liem  55.5 1
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5 50m vlinderslag dames
Sabrina Dessens 1.02.3
Diana Niehot 47.0 pt
Patricia t Horst 45.7 pr
Aletta Smit  44.2 pr
Bianca t Horst  42.2 pr
Bianca Dessens  42.1
Mariska t Horst  42.0 pr
Eveline v Leeuwen 37.2 3
Danielle Kaptijn 32.9 1

6 50m vlinderslag heren
Michiel v Dusseldorp 55.4 pr
Sam Wutschke 54.3
Leon Boviatsis  49.0 pr
Erik Rooks  48.3
Michiel Veen 29.9

7 100m wisselslag dames
Denise Fokker  1.45.1 pr
Corine Kalbfleisch 1.37.8 pr
Bianca Dessens 1.33.1
Fleur v Dusseldorp 1.31.3 pr
Annette Knape  1.26.8
Gwenda vd Veen 1.25.6 pr
Yvette Roozen  1.20.1

8 100m wisselslag heren
Sam Wutschke  1.40.2
Michiel v Dusseldorp 1.38.0
Maurice Knape  1.37.5 pr
Erik Rooks 1.35.9 pr
Leon Boviatsis 1.35.3 pr
Michiel Veen  1.13.6
Bart Elenga 1.10.3 pr
Colin Liem 1.07.3 1

10 800m vrije slag heren
Leon Knape 11.53.9
Koen Rooks 11.30.7 pr
Chris Visser  11.15.7 pr
Ferry de Ruyter 11.15.4 pr 3
Dennis v Weel  10.55.7 2

11 1500m vrije slag heren
Martin Niehot  20.50.6
Eric Veen  19.54.5 2

12 100m rugslag m/j 1987el
Anouk vd Weijden 2.23.4 pr
Shawn Bosman  2.19.4 pr
Nick de Lange  1.57.6 pr
Tim Kuyt  1.50.4 pr
Dennis de Graaf 1.45.4 2
Renee Bosse 1.45.4
Viki Boviatsis 1.29.3 1

13 100m rugslag dames
Denise Fokker  1.57.2
Sabrina Dessens 1.47.6 pr
Thirza Weber  1.44.1
Aletta Smit 1.43.7 pr
Bianca t Horst 1.28.9
Eveline v Leeuwen 1.26.9
Gwenda vd Veen 1.26.4
Yvette Roozen  1.21.4 2
Danielle Kaptijn 1.17.7 1

14 100m rugslag heren
Maurice Knape  1.45.4 pr
Sam Wutschke  1.44.1
Erik Rooks 1.43.1 pr
Michiel v Dusseldorp 1.35.5 pr
Leon Boviatsis 1.33.6 pr
Bart Elenga 1.10.3 pr 3
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15 50m vrije slag dames
Aletta Smit  40.5
Corine Kalbfleisch 37.4
Diana Niehot 36.8 pr
Patricia t Horst 35.6 pr
Annette Knape 35.5 pr
Fleur v Dusseldorp 34.7 pr
Mariska t Horst  35.1 pr

16 50m vrije slag heren
Leon Knape  32.5
Martin Niehot 30.2
Eric Veen 29.5 pr
Koen Rooks  29.0
Chris Visser 28.6 pr
Dennis v Weel 28.3
Colin Liem  24.5 pr 1

17 4x100m vrije slag dames
DWT1:Bianca Dessens 4.49.0 1
Yvette Roozen
Bianca t Horst
Danielle Kaptijn

DWT2:Patricia t Horst 5.27.9
Mariska t Horst
Gwenda vd Veen
Eveline v Leeuwen

18 4x100m vrije slag heren
DWT1:Colin Liem 4.15.1 2
Dennis v Weel
Martin Niehot
Michiel Veen

DWT2:Bart Elenga 4.39.1
Koen Rooks
Chris Visser
Eric Veen

Jarigen van de maand.............FEBRUARI!!!

Michiel Veen 04-02
Viki Boviatsis 06-02
Leon Boviatsis 13-02
Bianca t Horst 20-02
Frank de Jong 26-02

Yvette Roozen
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Van de (polo) penningmeester.

Ja, u leest het goed. Er is geen
typefout gemaakt in de titel van dit
stukje. Het is alleen zo dat onze
voorzitter Teun, in zijn
ongeëvenaarde delegeerwoede heeft
besloten dat het stukje "van de
(polo)voorzitter" dit jaar vervangen
gaat door stukjes van alle (polo)medewerkers. U kunt dus
verhandelingen tegemoet gaan zien met titels als: "van de
(polo)secretaris", "van de (polo)materiaalman" en "van de
(polo)minipolocoördinator". Het is begrijpelijk dat u nu al
reikhalzend uitkijkt naar deze stukjes.
Maar goed, deze maand is het mijn beurt.
De laatste weken zijn wij van de polocommissie vooral druk
geweest met het nieuwe (tiende) poloboekje, met daarin zoals
altijd weer alle informatie over wedstrijden, jurytafelbezetting en al
het andere wat je als waterpoloër zou moeten weten. Dat dit toch
ieder jaar weer veel werk is zult u zelf wel begrijpen.
Waarschijnlijk zijn Teun en Thijs op het moment dat u dit leest net
hersteld van een ernstige blessure, namelijk de typevinger (Digitus
typoïdeum). Bovendien hebben wij allen nog last van vouwhanden
en roosterlees-blindheid. Vooral het maken van het W-rooster is
iedere keer weer een groot probleem. Wie zet je achter de tafel op
een avond dat de adspiranten, de meisjes en heren 5 thuis spelen en
de rest van de teams uit? Met suggesties kunt u terecht bij Teun. Al
met al is het toch maar weer gelukt, en wij zijn zelf weer meer dan
tevreden met het resultaat.
Ook zijn de voorbereidingen voor het pinkstertoernooi alweer in
volle gang. De uitnodigingen aan de verschillende heren en
damesteams zijn de deur uit en de eerste reacties zijn al binnen.
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Bovendien zijn we op zoek naar sponsors zodat het toernooi dit
jaar nog groter kan worden opgezet. Heeft u nog kennissen die wel
een (financieel) steuntje zouden willen bijdragen aan het
pinkstertoernooi? Bel mij (5314120), hoe meer sponsors, hoe
beter!
Hou dus in ieder geval het weekend van 31 mei en 1 juni vrij, want
dan gaat het weer gebeuren!

Marjolijn.

Minipolotoernooi.

Op zondag 15 februari is er weer een Minipolotoernooi, dit keer in
Zaandam. Om 12.00 uur verzamelen we bij het clubhuis. Om
ongeveer 16.30 ben je weer thuis. Wil je meedoen aan dit toernooi
? Vul dan het antwoordstrookje in van de uitnodiging die je hebt
gekregen. Of geef je op bij je trainer. Als je nog vragen hebt, dan
bel je:

Sabine Roozen
023 - 537 33 73

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
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oordoppen aanzitten. Bel 537 33 73 ( Sabine ) of anders 551 37 79
(voorzitter & redactie), of neem ze op vrijdag / zaterdagavond mee
naar de trainingen / wedstrijden. Er is altijd wel iemand van de
polocommissie aanwezig die de caps in ontvangst wil nemen.

Minipoloën ?

Elke dinsdagavond training van 19.00 tot 19.45 uur
Elke vrijdagavond training van 19.30 tot 20.15 uur 

Verjaardagen in de sprokkelmaand.

1    Jaco Diemeer Heren 4e

2 Marcel Velthuis Ads.onder 14e     

7    Sabine Roozen Dames 1 en Minipolocoördinatricee

12  Roel van Hal Heren 5e

15  Justin Prins Minipoloe

      Mieke Goedkoop Dames 2
19  Carlijn Zandvliet Minipoloe

20 Bianca ter Horst Dames 1e  

22 Michael Woolthuis Heren 1, chef en sous-chef clubbladredactiee 

25  Chantal Roose Minipoloe

27  Johan Selles Heren 4e

Uitslag

Vanwege de winterstop is er tot nu toe nog maar één wedstrijd
geweest waarvan ik het wedstrijdformulier heb en dus de uitslag
weet. Het zou wel leuk zijn als ik van alle teams ook het roze
formulier van de uitwedstrijden krijg, want dan wordt deze rubriek
volledig. Doe ze dus in de brievenbus op:
Zuider Buiten Spaarne 118  rd

(echt vlakbij het zwembad: Rustenburgerbrug over, eerste trap
rechts en dan ben je er. Kleine moeite.) 
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?
? ?

?

Of geef ze af aan de bar of aan iemand van de polocommissie die
‘toevallig’ aanwezig is in het clubhuis. Dan ga ik nu over tot het
vermelden van de uitslag:

10 januari
Heren 3 DWT  -  NOORDKOP 5  -  2
Doelpunten: Remon 2, Martijn en Luc en Ronald 1

namens de polocommissie
Thijs Weustink.

?Vraagtekens?

Wat is dat nu weer voor titel zult u zich als oplettende lezer (m/v)
afvragen. Waar gaat dat over? Ik moet u het antwoord schuldig
blijven . Maar vraagtekens kunnen toch worden geplaatst bij acties
die tijdens wedstrijden te zien zijn. Namen zal ik niet noemen, je
hebt zo een slechte en zie daar maar van af te komen, maar er zijn, 
zelfs binnen DWT, mensen die denken dat alles maar mag en moet
kunnen. U kent ze wel de echte DWT-ers:  sportief, streng voor
zichzelf  en hard, nee keihard voor anderen. Het liefst beuken ze de
tegenstanders samen met de scheidsrechters zo naar de overkant
van de Boerhaavelaan het medischcentrum zuid in. Wie zou dat nu
toch doen? We zijn bij DWT toch met allemaal lieve mensen één
grote familie? Ja, maar dan toch kunnen er dingen gebeuren, ik zal
maar zeggen dat het beest in je los komt. Brave huisvaders maken
gebaren met middelvingers alsof  hun leven er vanaf hangt, lieve
meisjes gebruiken drie letterige woorden alsof ze een worst bij de
Hema bestellen. Scheidsrechters raken acuut van slag zodra ze de
DWT tempel betreden, beslissingen waarover valt te twisten krijg
je geheid tegen en elke scheids  wordt automatisch thuisfluiter voor
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de tegenpartij. Aan wie hebben we dat te danken ?  Geen idee ?  Ik
moet er helaas vraagtekens bij plaatsen. Zou ik het bij mezelf
moeten zoeken ? Zoals gezegd  als je een slechte naam hebt kom je
er niet meer vanaf. Je denkt weleens: met zo’n  slechte naam zou
niemand die willen roepen, maar hier blijkt hoe wonderlijk de
wereld in elkaar steekt.  Vraagtekens moeten worden geplaatst bij
het huidige beleid, moet je op deze manier doorgaan of  zouden we
met het hele kader het goede voorbeeld moeten geven en een
nieuwe weg inslaan. Dit kan toch anders. Ik stel voor dat we een
speciaal fonds in het leven roepen ter ere van het nieuwe beleid.
Iedereen die in de komende tijd een boete krijgt opgelegd dient het
te betalen bedrag tweemaal te storten in het fonds. Hiermee kunnen
dan commissies worden opgericht van wijze mannen die onder het
genot van een biertje avonden gaan debatteren over nuttige zaken
als voetbal en wijven. Een slogan hebben de wijze mannen reeds
gevonden (geleend). Waterpolo verziek het niet. Eerste sponsor
van het fonds zag ik afgelopen zaterdag reeds het water verlaten bij
de heren twee wedstrijd. Desbetreffende persoon was helaas niet
voor commentaar bereikbaar na afloop in het clubhuis, jammer. 
Maar ik weet zeker dat hij dit initiatief steunt, zeker als we dit  tot
onze speerpunten van het beleid gaan maken. We zien hier bij het
fonds graag je bijdrage van  tweeëndertigeneenhalve bier tegemoet.
Dat er maar meer mogen volgen, zodat we ons nieuwe beleid
volledig kunnen financieren met deze bijdragen.

Een basisfondsoprichter

Ps.  Op veler verzoek heb ik gezocht en uit het oude DWT archief
nog een toepasselijke spreuk kunnen vinden:

AL TELT EEN KOPBAL VOOR TWEE,
HET KOST JE TOCH  EEN U ZET VEE.
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Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Grill Bar

Geopend:

dinsdag t/m zondag vanaf 17.00 uur

maandag gesloten

keuken tot 01.00 uur geopend

verwarmd terras en openhaard

Ged. Oude gracht 34 - Haarlem

telefoon 023-5312760
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Dames II tegen ZWV/Nereus 6
 te Zaandam.

Zaterdag 17 januari, onze eerste wedstrijd na de winterstop. Met
een opstelling (volgens het poloboekje) van 16 dames, en een
afmeldings aantal van 5, zou je toch zeggen dat je er dan zo'n 11
overhoudt. Hiermee kun je dan erg prettig en relaxed spelen. Nou
vooruit, eentje heeft zich opgegeven voor uiterste nood en reserve.
Houden we er nog 10 over. Verbazing alom toen we bij het
zwembad verzamelden en we niet verder kwamen dan 5 (nummer
6 ging op eigen gelegenheid). Toch maar even de nodige speelsters
opgebeld of ze nog de intentie hadden om te komen spelen of dat
ze het misschien per ongeluk zomaar vergeten waren, of dat ze
misschien dachten dat we op zondag spelen, of dat ze misschien
dachten dat afbellen in dit overvolle team niet nodig was, of
misschien....nop wel duizend excuses. Het niet op komen dagen bij
een wedstrijd zonder af te bellen, daar is geen enkel excuus voor
(of de telefoon moet in de hele regio eruit liggen, maar zelfs dan!).
Enfin, wij vertrokken dus met z'n vijven, hetgeen wel als voordeel
heeft, dat we gezellig in een auto konden.
In Zaandam was nog geen spoor te bekennen van onze nummer 6,
dus begonnen we al willekeurige loslopende dames te bewerken of
zij misschien met ons zielig vijftal mee wilden doen. Helaas,
niemand was over te halen. 
Gelukkig op de valreep kwam ze aangelopen, want een hele
wedstrijd met twee man minder? Nee, dat doe je alleen om de
boete te ontlopen. Dus begonnen wij vol goede moed aan onze
langdurige man minder-situatie. Tot onze stomme verbazing wist
een van onze kanjers al gauw een doelpunt te scoren. Uiteraard
gingen wij met z'n zessen geheel uit ons dak. Na een aantal tegen
aanvallen, die gelukkig allemaal goed voor ons afliepen, konden
wij in de tweede periode uitlopen tot een 2-0 voorstand. Jawel, dit
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Heb jij al
DWT KLEDING ?

T-shirt L -XL - XXL fl  25,- S - M fl  22,50
Trainingspak5 - 9 fl 125,- 152 - 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 vrijdag 
avond in het clubhuis vanaf 18.30 uur. Vragen naar
Anneke Veen of Carola Wigman.

wonder van deze zes kanjers mag echt wel genoemd worden. Bij
de start van de derde periode stond het maar liefst 3-1. We kregen
al bijna neigingen om de plaatselijke kranten in te lichten over
deze zeer goed uitgespeelde man-mindersituatie. Helaas voor ons
kon de tegenpartij steeds weer frisse, nieuwe jonge meiden in de
strijd werpen, en hadden zij ook nog eens een coach, die ze de
nodige tactische tips kon geven, want wat moet je nou toch zo'n
hele wedstrijd met een mannetje meer? Dit heeft ons uiteindelijk
twee tegendoelpunten gekost. Maar niet getreurd, we zijn er dan
toch nog met een gelijkspel van 3 tegen 3 vanaf gekomen.
Mochten we het toch nog halen om dit jaar te promoveren, dan
hebben we dat zeker te danken aan de kanjers van zaterdag 17
januari 1998: Katja, Jolande, Anita, Marion en Carry. Ik hoop, en
met mij nog 5, dat dit de laatste keer is geweest dat we zo'n
opkomst van dames II hebben gehad. Graag tot ziens bij de
volgende wedstrijden.

Namens dames II,
Monique Stricker.
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Synchroonzwemjarigen
van januari en februari.

4-1 Marcel Zwart
7-1 Annette Knape
15-1 Johanna Nolet
22-1 Ellen Vollenga
7-2 Mariette Kol
10-2 Larissa van Lunnenburg
14-2 Gwen van Ruiten
24-2 Chantal van Ruiten
25-2 Chantal Roose

Allen jarigen van harte gefeliciteerd.
Ellen.
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Rebus.

Deze rebus dient opgelost te worden als het buiten koud is en de
behoeft groot is om: vlak bij de kachel te zitten of met de rug tegen
een cv-radiator.

Begin januari van het afgelopen jaar was het ijskoud, dus alle
reden om te vermoeden dat het dit jaar weer begin februari vriest,
zoals dat de gewoonte is.
Op dat moment valt het blad “De Waterdroppels” in de bus en kan
er begonnen worden met het uitspellen hiervan. Een hulp middeltje
daarbij is deze rebus.
Kijk er eerst goed naar, mogelijk komt het als acadabra over en dat
is normaal voor rebussen. Na minimaal een minuut staren is het
beter eerst wat anders in dit blad te lezen. Binnen vijf minuten
weer terug naar deze rebus om nu serieus na te denken. Lukt dit
niet, dan voorgaande herhalen.

Wat stellen de eerste twee letters voor? Hierbij niet moeilijk doen
en het is snel duidelijk. Dan het laatste tekentje : is heel bekend.
De twee middelste zijn nu zo gevonden.

Binnen de lijnenstaat een Nederlandse uitdrukking die niet meer zo
vaak gebruikt wordt, maar toch bekend is.

Ge Luttikhuizen.

B n     Uitje - weg    Ob     



  De Waterdroppels 19  

Klaverjassen.

De vijfde klaverjas avond is alweer voorbij. De
op die avond behaalde puntenaantallen staan
hieronder. De volgende avonden zijn op 3
februari, 3 maart, 31 maart, 28 april en 26 mei. 

Stand vijfde avond.

1 Miriam Samson 5215
2 Marius Bakker 5212
3 Mevr. Samson 5202
4 Peter Samson 5200
5 Nel Nijemanting 5014
6 Leida Scholten 4829
7 Henny Hooischuur 4754
8 Jan Nijemanting 4733
9 Bas Blom 4710
10 Hans Korzelius 4610
11 Carla Korzelius 4488
12 Jonette Blom 4478
13 Joop van Osch 4369
14 Nico Hooischuur 4350
15 Ko Zwaneveld 4280
16 Irene van Osch 4225
17 Ineke Rohling 4187
18 Martin Hendriks 4109

Totaalstand.

1 Marius Bakker 24167
2 Mevr. Samson 24024
3 Bas Blom 23900
4 Nel Nijemanting 23548
5 Nico Hooischuur 22363
6 Martin Hendriks 22349
7 Jan Nijemanting 21570
8 Ko Zwaneveld 21279
9 Peter Samson 19967na 4x
10 Miriam Samson 18898
11 Jonette Blom 18765
12 Karin Nijemanting 18752
13 Carla Korzelius 18447
14 Corrie Bergman 18424
15 Hans Korzelius 18297
16 Henny Hooischuur 18164
17 Ineke Rohling 17904
18 Ibo Gülen 17704na 3x
19 Leida Scholten 14348
20 Joop van Osch 13987
21 Irene van Osch 13688
22 Wim Roozen 4425

Jan Nijemanting.
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Wie, wat en waar bij DWT.
Dagelijks bestuur
Voorz. G. Niehot

Poelgeest 113
2036 HS  Haarlem
tel: 023 - 5 36 38 66

secr. R. van Weel
Liverpoolstraat 10
2034 PX Haarlem
tel. 023 – 5 33 44 13

Penningm. P. Lommerse
Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 49 21 12

Ledenadministratie
I. Rohling
Dillestraat 3
2034 MN  Haarlem
tel. 023 – 5 33 89 93

Clubhuiswerkgroep
W.Stricker
Poelgeest 95
2036 HS  HAARLEM
tel. 023 – 5 36 28 65

Clubhuis. 023 - 5 400 777

Technisch overleg
Voorz. K. Ungureanu

Praagplantsoen 119
2034 TW  Haarlem
tel. 023 – 5330857

Jeugd- en REZ-zaken
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  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

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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