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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Voor politiek Nederland breken drukke tijden
aan. Er staan immers verkiezingen voor de deur
en het electoraat moet via veel tam-tam en
douceurtjes overtuigt worden dat stemmen zinvol is en dan vooral
op de juiste politieke partij die het beste met het volk voor heeft.
Met weemoed denk ik terug aan de tijden waarin Ajax en
Feijenoord slechts nationale roem vergaarden, het Nederlands
elftal nog niet de kater van een verloren WK finale tegen Duitsland
moest verwerken, Ada Kok een gouden plak bevlinderde op de
Olympische Spelen van Mexico en de politieke verhoudingen een
duidelijke klerikale, sociale en kapitale onderscheid had dat aan
den volke zichtbaar werd gemaakt.

Stemmen was toen inderdaad nog eenvoudig want het wasmiddel
was goed, de temperatuur was goed en de kleur was goed, terwijl
tegenwoordig al die kleuren door elkaar heen lopen ondanks de
verbeterde waskracht bij willekeurige temperaturen. Wat moet ik
er nu van denken als Els zich vol trots op de Borst slaat wan neer
zij samen met Frits Kok en Wim Bolkenstein onder de
goedkeurende blikken van een Hoop Scherven zo maar 54 miljoen
gulden extra in petto heeft voor de Nederlandse sport, dat een
verdubbeling van het bestaande budget inhoudt. Terwijl
sportminnend Nederland zich afvraagt wie zal gaan scoren met die
extra miljoenen, is er in het Haarlemse nog weinig zicht op een
spoedige herbouw van De Planeet en wordt de situatie voor de
zwemverenigingen er met de brand in het Sportfondsenbad in
Beverwijk alleen naar moeilijker op.
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Ach ik weet wel dat het college van B en W andere zorgen aan het
hoofd heeft met het negatief advies van de rijksdienst voor
monumentenzorg over het bestemmingsplan van de Appelaar,
maar als de Haagse horden het belang inzien voor de samenleving
van een goed en degelijk sportbeleid dan kan men op de burelen
van het Haarlemse stadhuis toch niet hit (tijdelijk) gemis van een
zwembad als een bagatel afdoen! Dat zou te veel afbreuk doen aan
de inspanningen van de sportwethouder die Haarlem als sportstad
in den lande een volwaardige plaats wil doen innemen en de (van
der) Geest is uit de fles als journalistiek Haarlem naast de
Appelaargate ook nog de ingezetenen van deze stad het smeuïge
verhaal van de Planeetgate zal voorschotelen.

Het zou een practical joke van de eerste orde zijn als men op 1
april (u weet wel, de dag voor de avond van de algemene
ledenvergadering van DWT) zou besluiten om tot dat de
herbouwde Planeet opgeleverd wordt het dak op de Houtvaart te
laten. Zwemminnend Haarlem gaat dan ongetwijfeld uit haar dak
en schreeuwt haar blijdschap van de daken wat weer aanleiding
geeft voor de redactie van de daklozenkrant om daar een sappig
artikel aan te wijden. Tevens geeft dit stemgerechtigd Haarlem het
gevoel dat de plaatselijke politici geen loze kretologie tot inzet van
de verkiezingen hebben gemaakt, maar dat ze wel degelijk in staat
zijn om gedane beloftes (ook als het gaat om een spoedige
herbouw van een afgebrand overdekt zwembad in de noordelijke
enclave van de stad) in daden om te zetten.

Over verkiezingen en politieke kleur gesproken! Als voort
dobberend bestuur van DWT is het ons heel wat waard dat deze
zwemvereniging er uitermate gekleurd voor staat op de plaatselijke
en regionale sportkaart. Dat kan slechts gerealiseerd worden met
de enorme inzet van een enthousiast, betrokken en voor haar
taakstelling gekwalificeerd kader. Het bestuur raakt een aantal
goed gemotiveerde en zeer bij de vereniging betrokken mensen
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kwijt. Ik doe een dringend beroep op de echte DWT getrouwen om
zich massaal kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, dan
kunnen we de Gemeenteraadsverkiezingen op mini lokaal niveau
dunnetjes overdoen! Tot ziens op de algemene ledenvergadering
op 1 april.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot

Informatief

- Gezinskorting:
Op de jaarvergadering van 1997 is het bestuur verzocht om de
mogelijkheid van een gezinskorting in overweging te nemen. Het
is gebleken dat DWT genoodzaakt is om een strak beheer over
haar huishoudboekje te onderhouden. Verwachte door de SSH
opgelegde tariefsverhogingen, naar bijvoorbeeld ook onvoorziene
uitgaven of inkomstenderving als gevolg van de Planeetbrand,
rechtvaardigen een gezinskorting niet. Derhalve besluit het bestuur
daar niet toe over te gaan.

- 15-gulden leden
DWT kent het fenomeen ll-gulden leden. Daartoe behoren onder
meer ten dele lesgevend kader bij het leszwemmen en
werkgroepleden die niet zelf daadwerkelijk zwemmen. Voor dit
bedrag is men via KNZB verzekerd en krijgt Ren het clubblad
toegezonden. Dit bedrag is bij lange na niet kostendekkend. Om de
kosten enigszins beperkt te houden heeft het bestuur besloten om
de contributie van deze leden te verhogen naar 15-gulden. U bent
dus voortaan een zogenoemd 15-gulden lid!
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- Vomar-actie:
DWT kan best wat extra pecunia gebruiken. Daartoe is Ebelien
Brander in overleg gegaan met een bekend supermarktketen. Deze
is bereid gevonden om ons te steunen, maar dat heeft slechts kans
van slagen met de inzet van alle DWT-leden. Wat daarvoor gedaan
moet worden wordt elders in dit clubblad uitgelegd.

Namens het bestuur,
Guus Niehot.

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 67e algemene
ledenvergadering op woensdag l april 1998 in ons clubhuis in het
Boerhaavebad te Schalkwijk. Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf
19.45 uur

Namens het bestuur van DWT
René van Weel, secretaris.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter de heer Niehot
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen 66e algemene ledenvergadering van DWT dd.2 april
1997
4. Bespreking jaarverslagen
a; secretaris
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b; polowerkgroep
c; zwemwerkgroep
d; synchroonzwemwerkgroep
e; J&REZ werkgroep
f; clubhuiswerkgroep
5. Financieel verslag en verslag van de kascomissie
6. Benoeming kascommissie
7. Uitreiking Sendenbeker

PAUZE

8. Uitreiking sportprestatiebeker
9. Begroting 1998
a; van 11 gulden leden naar 15 guldenleden
10 Beleidsplan 1998 - 2000
11 Afscheid werkgroep/bestuursleden
12 Benoeming bestuursleden
13 Rondvraag
a; Vragen voor de rondvraag kunnen tot een kwartier voor aanvang
van de vergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend worden.
14 Sluiting

DE LEDENSTAND

leden per 1-1-97: 435
nieuwe leden : 201
opzeggingen 179
leden per 1-1-98: 457
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Notulen 66e algemene
ledenvergadering van DWT 
d.d. 2 april 1997.

Aanwezig:

Het bestuur: G. Niehot, P. Lommerse, R. Van Weel, G. Vink, K. Ungureanu, 

E. Brander,  S. Woolthuis

Arthur Stricker Wim Roozen I. Rohling

Maaike Woolthuis W. Stricker Roselyn Verbruggen

Ulco Kleinhout Michael Woolthuis Thijs Weustink

Anneke Veen Teun Weustink Sandra Roosen

Thea Sm.. (Bos) Ko Zwaneveld Fokkelina Wiersma

Sabine Roozen André Zandvliet Bart Wever

Marcel Zwart Eddy Roosen Francisca Knape

Dineke Niehot Ruud Muylaert Dana Ungureanu

Leo Knape Franc. Smits Ellen Vollenga-Tersoal

Ingrid Lommerse

Afwezig met bericht: M. Heemskerk, R. Overveld, B. Loerakker, Th. V. Giezen, 

Hr. Roozekrans, Mevr. Muylaert, L. Van Emmerik, Fr.

Muylaert,  Anita v Luyt, Eric Thoolen, Marjolijn

Verbrugge

Agendapunten:

1 Opening van de vergadering om 8,15 uur door de voorzitter De  “die hearts”

van de vereniging worden welkom geheten. Er is veel gepresteerd het

afgelopen jaar. Mindere prestaties ook belangrijk, daar de sociale kant van

de vereniging hoog in het vaandel staat. Prestaties zijn toch nog te

verbeteren, prestatie en sportiviteit kunnen goed samengaan.

2 Notulen van vorige vergadering 21-03-96 worden goedgekeurd.

3 Ingekomen stukken - Brief Hr. Knape (wordt vermeld bij rondvraag)

4 Jaarverslagen.
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Alle jaarverslagen worden ongewijzigd goedgekeurd.

A. Zandvliet informeert naar het beleid (zoals gemeld bij de vorige

jaarvergadering) Wat zijn de speerpunten in de komende 5 jaar, wat de

doelstelling ? Is er wel een beleid ?

Antwoord:

De financiële gezondheid van de vereniging is op het moment prioriteit nr. 1

Door het vervallen van subsidies heeft het bestuur hierover grote zorgen. Op

sportief vlak is contact met T.O. -( werkgroepen) en bestuur belangrijk. A.

Zandvliet:

Wat wil men over 5 tot 10 jaar zijn als vereniging en hoe realiseert men dat.

Het bestuur is het geëigend orgaan om een gedegen  beleidsplan op te stellen.

Antwoord:

Bestuur: P.R. en het financieel gezond houden/maken van de vereniging is 

op het moment beleidsplan nr. 1.

Met betr. tot een op te stellen/ uit te voeren beleidsplan worden door de

aanwezige leden diverse voorstellen gedaan, zoals o.a. stimuleren van

onderlinge contacten via T.O. van de werkgroepen, opvangen van nieuwe

leden, meer zwemwater, het scheppen van randvoorwaarden voor

activiteiten, het behouden voor de vereniging van jonge leden.

Door het bestuur worden deze voorstellen overgenomen, men zal een poging

doen een en ander op schrift te stellen en afhankelijk van externe factoren

hieraan uitvoering proberen te geven.

5 Financieel jaarverslag.

Aan de aanwezigen is de resultatenrekening en balans 1996 en de begroting

1997 aangeboden. 

De penningmeester is medio 1996 in functie getreden en heeft nog niet alle

uitgaven over 1996 kunnen specificeren. Voor 1997 verwacht zij een

gedetailleerd verslag per werkgroep te kunnen opstellen.

Door de kascommissie wordt de penningmeester decharge verleend. Een

nieuwe kascommissie wordt samengesteld, bestaande uit Arthur Stricker,

Maaike Woolthuis en reserve Martijn Heemskerk.    

6 Uitreiking Sendenbeker.

De beker wordt dit jaar uitgereikt aan de scheidsrechters van het waterpolo.

Namens de scheidsrechters meent Arthur Stricker deze wisselbeker in

ontvangst. Door hun, soms al jarenlang, optreden op de achtergrond worden

toch de wedstrijden mogelijk gemaakt.

PAUZE.
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7 Sportprestatiebeker.

De voorwaarden m.b.t. het voldoen aan de eisen deze beker te

“bemachtigen” mogen bekend worden verondersteld.

Ramon Overveld wordt - na overleg tussen trainers en T.O. - de winnaar

1997 ! Voor zijn prestatie en discipline bij begeleiding van jonge

wedstrijdzwemmers wordt hem de beker toegekend.

8 Tarieven en contributies.

Door het wegvallen van subsidies zal er geen batig saldo meer zijn.

De vereniging zou failliet kunnen gaan, wanneer geen maatregelen genomen

worden, op tijd, om dit te voorkomen.

Het bestuur stelt de volgende maatregelen voor:

1. Verhoging van het all in tarief per kwartaal met f. 10,--.

2. Het verhogen van de bad-entree met f. 0,50 per kaartje

3. De kosten van het diplomazwemmen te verhogen tot f. 12,50

4. Het betalen van het startgeld door de leden zelf, bij andere dan

competitiewedstr.

5. Contributie van f. 55,-- naar f. 60,-- (voor niet-all in leden)

Deze veranderingen zouden in het 3e kwartaal worden ingevoerd

Verhogingen betr. Rez. Zwemmen in september invoeren.. Voor het

wedstrijdzwemmen zijn deze verhogingen wel wat veel in een keer. 

Gevraagd wordt of dit geleidelijker zou kunnen gaan, daar een aantal

kinderen anders niet meer mee zal kunnen gaan.

Het elementair zwemmen zou eigenlijk meer moeten kunnen opbrengen.

Voor een snellere doorstroming ontbreekt voldoende kader.

Misschien dit kader aan te trekken uit waterpolo en/of ouders.

Is het mogelijk gezinskorting te geven ?

Bestuur zal dit nader bezien.

Voor ondersteunende leden blijft de donatie gehandhaafd op f. 11,--

Volgend jaar nader bekijken of dit verhoogd kan worden.

Hr. Knape is van mening, dat voor een contributieverhoging eerst alle leden

op de hoogte moeten worden gebracht. Echter, ieder lid van DWT heeft via

het clubblad een uitnodiging voor deze vergadering ontvangen met daarin

vermeld, dat over verhoging van de tarieven mededeling zou worden 

gedaan.

Het clubblad moet kostendekkend worden.
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Hiertoe zal P.R. beginnen met nieuwe adverteerders te werven.

Ter informatie: Hele pagina f. 450,-- halve pagina f. 250,--.

Reclame te plaatsen op het scorebord.

Dit kan zonder inmenging van de zwembaddirectie, daar deze borden zijn

aangeschaft door de BHZ. met uitdrukkelijk toestemming deze ten bate van

de vereniging te voorzien van reclame (zie Planeet - Rapido)

De opbrengst van de Grote Clubactie zou nog door een betere werkwijze

verhoogd kunnen worden.

9 Begroting 1997.

Deze begroting geeft een nadelig saldo te zien van f. 8.000,-- Door

bovengenoemde voorstellen/maatregelen zal dit tekort misschien kunnen

worden teruggebracht.

10 Contributieverplichting.

Alle leden moeten contributie/tarieven betalen. Bij in gebreke blijven kan

schorsing volgen. Er kan een regeling worden getroffen bij wederom in

gebreke blijven volgt automatisch schorsing, door KNZB.

11 Werkgroepen.

Door de werkgroepen wordt veel geregeld. Het bestuur dankt al deze leden,

die hun steentje bijdragen en veel tijd besteden aan de vereniging.

12 Rondvraag.

Brief van Hr.. Knape.  Hij vraagt om uitleg over de reiskostenvergoeding in

de div. werkgroepen. Besluit: T.O. zoekt dit uit en zal evt. een regeling

voorstellen.

Polo:

Wat is de taak van ieder bestuurslid afzonderlijk ?

Hoe vaak vergadert het bestuur (zie jaarverslag)

Aanzien clubhuis verbeteren. (Ontwerp aanwezig - nu nog schilders )

Fietsenstalling voor de ramen v/h clubhuis ? Mag niet van “De Gemeente”

Er zou wel een sensorlamp geplaatst kunnen worden die misschien preventief

kan werken.

Marius Bakker erelid ? Er zijn nog meer mensen die daarvoor in aanmerking

komen.

Wordt aangehouden, meegenomen naar bestuursvergadering en besluit zal

worden medegedeeld.
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Verzoek Hr.. Stricker.

S.v.p. nauwkeuriger doorgeven wie/wanneer gebruik maakt/wil maken van

het clubhuis. Dit voorkomt dubbele boekingen.

Verzoek I. Rohling.

Wijzigingen in werkgr. En commissies graag doorgeven i.v.m.

ledenadministratie.

Inzage in boeken van De Stichting gevraagd. Deze kunnen ingezien worden

op de volgende bestuursvergadering.

Organogram is gereed, wordt uitgedeeld.

De kaftkleur van het clubblad wordt blauw in het vervolg.

Uit ontwerpen wordt een keus gemaakt.

Sluiting: De vergadering wordt ca. 11 uur door de voorzitter gesloten.

Secr. Rene' van Weel

Jaarverslag secretaris.
Het bestuur is 8-maal voor een bestuursvergadering bijeengekomen. Het bestuur

was vertegenwoordigd in de vergaderingen van de BHZ en het Technisch

Overleg. Het dagelijks bestuur onderhield voor de lopende zaken het contact met

het management van het Boerhaavebad (SSH) en was vertegenwoordigt bij de

door de SSH uitgeschreven bijeenkomsten m.b.t. De Planeet. Voor wat betreft

de stichting is er l-keer overleg geweest met dhr. W. Stricker.

Samenstelling bestuur:

De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:

Naam. Functie.  jaar van aftreden

Guus Niehot  Voorzitter  1999

Paula Lommerse Penningmeester 1999

René van Weel Secretaris  1998

Kitty Ungureanu Voorzitter T.O. 1999

Greet Vink  Vice voorzitter 1998

Ebelien Brander Representatie (PR) 1998

Stefan Woolthuis Bestuurslid (BHZ) 1998
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1997 was in veel opzichten een broeierig jaar waarbij het er soms heet aan

toeging. We herinneren ons nog de jaarvergadering waar het bestuur het vuur na

aan de schenen is gelegd en de brand in De Planeet dat ook voor DWT gevolgen

heeft.

Het jaar begon met het uitschrijven van een buitengewone algemene

ledenvergadering. Deze was noodzakelijk omdat de KNZB de bij haar

aangesloten verenigingen verplichtte om op enkele onderdelen

aanpassingen/wijzigingen in de verenigings statuten aan te brengen. De

belangstelling voor deze vergadering was zeer gering. Na notarieel te zijn

vastgelegd is de gewijzigde versie opgestuurd aan de KNZB.

De reeds gememoreerde jaarvergadering 97 brengt ons naar de volgende

aandachts punten:

- Nadelig saldo begroting 97. Zonder maatregelen heeft het tekort een jaarlijks

oplopend ( structureel)karakter. Om de baten te verhogen is het volgende besluit

door het bestuur genomen:

1 Verhoging all in tarief naar f 90.- per kwartaal

2 Verhoging badentree naar f 4.- per kaartje

3 Verhoging contributie naar f 60.- per jaar (voor niet all in leden)

4 Verhoging kosten diplomazwemmen naar f 12.50

- Beleidsplan 1998 - 2000. Het bestuur heeft het voorstel op de jaarvergadering

gedaan te komen tot een meerjarenplanning in daden omgezet en heeft een

beleidsplan ontwikkeld met daarin de volgende aandachtsgebieden:

1 De positionering van DWT als Haarlemse zwemvereniging met daarin

ondermeer aandacht voor uitwerking (hoofd)doelstelling(en), de beoogde

doelgroepen en de woonwijk waar DWT domicilie houdt.

2 kwaliteitsontwikkeling PR-beleid met daarin ondermeer aandacht voor de

contacten met de regionale media en de rol van de diverse werkgroepen.

3 Vaststellen gedragscode. Wat vinden w waardevol, hoe profileren we ons als

vereniging en welke regels/richtlijnen hanteren we in het sociale verkeer.

4.Vaststellen financiële doelstellingen, waarbij voorwaarden voor een blijvend

financieelgezonde vereniging centraal staan.

5 Kwaliteitsontwikkeling elementair zwemmen Centraal hierbij staat de nieuwe

regelgeving m.b.t. het leszwemmen -n het aantrekken/opleiden van kader.

6 Scholing opleiding. Het bestuur denkt hierbij aan een centraal punt van

waaruit scholings/opleidingsbehoeften en wensen gecoördineerd wordt.

7 Structurering ontspanningsactivit3iten, met daarin een nadrukkelijke rol voor

de J-REZ - clubhuiswerkgroep
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8 Positionering sportsector, met daarin een ontwikkeld meerjarenplanning door

de werkgroepen sportsector.

Met de vaststelling van het protocolGrote Club Actie (GCA) had het bestuur een

goed middel om de activiteiten rond de GCA voortvarend ter hand te nemen. Het

resultaat mag er dan ook zijn. Dit jaar heeft de GCA een netto resultaat

opgeleverd van ca f 2.000.-

Sponsoring. Zoals verwacht is het aantrekken van belangstellenden voor

sponsoring geen sinecure gebleken. Het schriftelijk benaderen van kandidaten

blijft tot nog toe zonder resultaat. Dit geldt ook het aantrekken van adverteerders

voor het clubblad.

Reiskostenvergoeding. Er is nog geeleenduidig systeem reiskostenvergoeding bij

uitwedstrijden. Het bestuursvoorstel (f0.25 per Km per auto) is te duur gebleken.

De werkgroepen hanteren het liefst het huidige systeem.

Ingebruiknemerscontract SSH (zwembaden). Oppassen op het huishoudboekje

van de vereniging betekent ook zorgvuldig kijken naar de noodzaak tot

waterhuur. Zo zullen bepaalde dagen rond feestdagen en vakanties niet worden

afgenomen en is vanaf 1998 DWT de gehele zomervakantie gesloten.

Brand De Planeet. De brand in De Planeet mag gerust een ramp genoemd

worden voor de zwemverenigingen. Het bestuur heeft in een aantal weken tijd

diverse maatregelen genomen om met name het leszwemmen voor de

deelnemers uit Noord veilig te stellen. Tevens kunnen gedupeerde verenigingen

uit De Planeet bij omgezette wedstrijden die dan plaats vinden 'n het

Boerhaavebad gebruik maken van het clubhuis van DWT. Om de overkapping in

de Houtvaart veilig te stellen heeft DWT onder de vlag van de BHZ vanaf

december 2-uur per week in dit

zwembad afgenomen. Het is vooralsnog onduidelijk of met ingang van het

seizoen 98/99 De Planeet is herbouwd.

Tenslotte heeft het bestuur een actief aandeel gehad in de herstructurering van de

werkgroep J/REZ die met het aantrekken van 2-nieuwe door de wol geverfde

werkgroepleden haar taakstelling veer op een volwaardige manier kan oppakken.

Een broeierig jaar dus waarbij de vonken er vanaf vlogen, maar ook een jaar

waarin het bewijs is geleverd dat met vereende krachten tegenslapen verwerkt

werden en beleid ontwikkeld en uitgevoerd kon worden. Voor mij is het de

laatste keer dat ik het jaarverslag schrijf. Bedankt voor de samenwerking. Ik
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wens DWT nog vele prachtige sportjaren toe.

René van Weel,

secretaris.

Jaarverslag J-REZ.
Dit jaar hebben we 10 keer vergadert met Marcel, Siep, Miranda, Pascalle,

Jolande, Cor, Nic en Carola.

Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van onze voorzitter Marcel,

Carola heeft zijn plaats ingenomen. Miranda neemt de notulen over.

Nic en Jolande zijn in de loop van het jaar bij de J-rez gekomen, helaas hebben

we alweer afscheid van Jolande genomen. Cor heeft tijdelijk plaats genomen in

de J-rez om weer wat leven in de J-rez te blazen.

De baden

Door de brand in de Planeet konden we daar géén les meer geven, we hebben in

overleg met het bestuur zo snel mogelijk een oplossing gezocht zodat alle

kinderen konden blijven zwemmen. De oplossing was vanaf 5 september 1997:

vrijdagavond 17.30-18.20 uur diploma A en B en basiszwemdiploma

vrijdagavond 18.25-19.15 uur diploma A en B voor de kinderen uit de Planeet

zaterdagmorgen 8.00-9.00 uur basiszwemdiploma en zwemvaardigheid 1,2 en3

Al deze lessen hebben plaats gevonden in het Boerhaavebad. 

Deze tijdelijke oplossing heeft ongeveer 2 à 3 weken geduurd toen werd het:

vrijdagavond 17.30-18.30 uur diploma A en B en basiszwemdiploma

vrijdagavond 18.30-19.30 uur basiszwemdiploma en zwemvaardigheid 1,2

en3

(beide in het Boerhaavebad)

zaterdagmorgen 11.15-12.00uur diploma A en B in de Planeet 2

Door de verandering zijn er een hele boel kinderen op de vrijdagavond

gebleven, waardoor de baden overvol zaten. Deze grote drukte was aan het eind

van het jaar opgelost.

Wel zijn er voor zowel de Planeet als voor het Boerhaavebad wachtlijsten.

Het afzwemmen



  De Waterdroppels 15  

Ook dit jaar hebben we 3x afgezwommen en wel op 7 en 8 maart, 20 en 21 juni

en op 14 en 21 november. Het afzwemmen op 14 en 21 november heeft beide

keren in het Boerhaavebad plaatsgevonden.

Helaas is er dit jaar een kind gezakt voor het basiszwemdiploma.

Voor het A diploma zijn er 62 geslaagd

Voor het B diploma zijn er 42 geslaagd

Voor het basiszwemdiploma zijn er 27 geslaagd

Voor het zwemvaardigheid I zijn er 13 geslaagd

Voor het zwemvaardigheid II zijn er 10 geslaagd 

En voor zwemvaardigheid III zijn er 3 geslaagd.

De evenementen

We zijn dit jaar op 24 mei naar Artis geweest er gingen dit jaar maar 10

kinderen mee, het uitstapje op zich was een zéér geslaagde middag.

Het sinterklaasfeest was dit jaar op 28 november, wij hadden voor deze avond

een loopmat gehuurd, dit was een groot succes. Het gehele feest liep een stuk

beter als vorig jaar, het was ook een stuk drukker.

Voor 1998 willen we een stuk meer activiteiten gaan organiseren.

Het jaar 1997 zit er weer op. 

We willen iedereen bedanken ( lesgevers, tafeldames, tafelheer en de

barcommissie) die het hele jaar weer vrijwillig aanwezig waren.

We hopen er een komend jaar weer een goed jaar van te kunnen maken

 

Namens de J-rez,

Carola.

 

Jaarverslag waterpolo.
Allereerst voor iedereen namens de polocommissie nog de beste wensen voor

het nieuwe jaar. De commissie heeft het ‘t afgelopen jaar weer erg druk gehad.

Er waren weer veel taken te verdelen. Helaas moesten we na 22 jaar afscheid

nemen van Marius Bakker, die vanaf de tijd dat het grootste gedeelte van de

polocommissie nog geboren moest worden, met grote toewijding de notulen van

elke vergadering verzorgd heeft. Martijn nam de taken van Marius over en Thijs

die van Martijn. Bovendien nam Teun het voorzitterschap van Eric over. En

gelukkig werd de commissie in de loop van het afgelopen seizoen versterkt met
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een aantal nieuwe leden, namelijk Dana Ungureanu en Sandra Roosen die

zich op verschillende taken zullen gaan toeleggen.

Het Minipolo trok veel nieuwe leden die verscheidene toernooien in de regio

bezochten. Het was erg leuk om te zien hoe het jong talent zijn/haar best deed en

in de toekomst zal het vast beter gaan. De Adspiranten onder 14 jaar behaalden

in tegenstelling tot vorig jaar goede resultaten; dit is te danken aan de goede

trainingsopkomst. De prestaties van het kersverse Meisjes Adspirantenteam

onder 16 jaar lijken op die van voorgenoemd team een jaar geleden, dus volgend

jaar zullen ook zij hoger in de competitie meedraaien.

Wat heeft de polocommissie het afgelopen jaar georganiseerd ? Een bloemlezing

in vogelvlucht. Op 3 mei de waterpoloseizoensafsluitingsavond, 21 en 22 mei

ons eigen Pinkstertoernooi, op 31 mei de Jeugddisco, in juni het vierde

zomerkamp in de Heemskerkse duinen, de speurtocht die niet doorging wegens

gebrek aan deelnemers. En natuurlijk hebben we in de zomer weer in De

Houtvaart gezwommen en zijn de vreemdste uithoeken van de Benelux weer

bezocht: Ter Apel en Hasselt, zie voor verdere details het clubblad van oktober

1997. Vanwege de enorme hitte in deze maand gaf De Planeet op 22 augustus

de pijp aan Maarten en veranderde dan ook in een zwart gat. O ja, in juli is er

nog even een toernooitje in Roermond meegepakt, waar zelfs een eerste prijs

werd behaald. September: het maken van het negende poloboekje. In de

daaropvolgende herfst werd de ROAC-cursus - een trainingscursus -

georganiseerd, o.l.v. Rob Heemskerk. De deelnemers waren enthousiast, en

natuurlijk gaat dit zijn vruchten afwerpen. Ook werd in deze tijd het DWT-

archief uitgezocht, een hels karwei, maar we zijn er toch in geslaagd de

geschiedenis van DWT enigszins op orde te krijgen. Bezichtigen op afspraak : -)

De goedheiligman heeft de jeugd ook nog met een bezoekje vereerd in het huis

van de vice-voorzitter die waarschijnlijk nog niet alle pepernoten en surprises

gevonden heeft. Rond kerst hebben we het 10  poloroosterboekje gemaakt, hete

adspirantenkerstfeest was het laatste evenement van het jaar ( afgezien van dat

éne feestje, maar toen was het al 1998)

Hierbij bedanken we iedereen die meegeholpen heeft om 1997 tot een succesvol

jaar te maken, in het bijzonder degenen die enthousiast training hebben gegeven

en de ouders die telkens weer bereid waren te rijden !

Namens de polocommissie: Teun, Eric, Eddy, Ulco, Martijn, Marjolijn,

Sabine, Sandra, Dana en Thijs



  De Waterdroppels 17  

Jaarverslag
wedstrijdzwemmen.
Terugkijkend op het afgelopen jaar zien we een stabiele wedstrijdploeg, waarvan

gelukkig weinig leden verdwijnen maar waarin  met name in de categorie onder

11 jaar nog steeds een flinke groei zit. Op dit moment telt de zwemploeg zo'n 50

leden, waarvan de meesten in alle wedstrijden actief zijn. Een klein aantal, zo'n 4

à 5 zwemt alleen de competitie.

De middagtrainingen zijn bijzonder druk bezocht, het versmallen van de banen

ter uitbreiding is helaas niet gelukt omdat het zwembad geen toestemming geeft

om wat dan ook aan de kant te bevestigen. De opkomst voor de ochtendtraining

is redelijk, maar er zijn nog steeds alleen zwemmers, van de andere afdelingen is

de belangstelling nog steeds nul komma nul.

De jongste groep wordt nog steeds getraind door Ok van Batenburg en Jos

Rooks assisteert Orlando Lak elke dag.

Over het algemeen is het jaar voor de zwemploeg goed verlopen, al hebben we

onze doelen wat moeten bijstellen: promoveren is niet haalbaar op dit moment.

Reden hiervan is het vertrek of verminderen van training door studie van een

aantal groteren, terwijl de dames en oudere meisjes nog steeds schaars zijn. 

Gelukkig zit in de jongste groep veel enthousiasme en talent, zodat we in de

toekomst weer hogerop kunnen komen.

De individuele sportieve resultaten zijn nog steeds redelijk. Tijdens

kringkampioenschappen zijn we niet meer soms, maar praktisch altijd aanwezig,

waarbij we regelmatig in de medailles vallen.

Onze trots is op dit moment Viki Boviatsis, die al op 2 onderdelen een limiet

heeft behaald voor de nationale Speedo-finales!

Tot slot nog de werkgroep: 

In de samenstelling is een kleine verandering gekomen. 

Ramon Overveld is helaas door studie in Apeldoorn niet langer beschikbaar, Jos

Rooks heeft inmiddels een vaste plaats in onze werkgroep ingenomen.

Haarlem, februari 1998

Anneke Veen, secr.
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Jaarverslag
synchroonzwemmen.
Werkgroep samenstelling.

Deze is ongewijzigd gebleven, namelijk:

voorzitter Fransisca Knape-van der Pot

vice-voorzitter Arda Hendrik

secretaris Paula Lommerse

penningmeester Hans Zuidhoek

Notuliste Mary Deinum

Trainers.

Ook dit team is ongewijzigd gebleven, namelijk: Kitty Ungureanu, Bianca

Philippo, Fransisca Knape, Ellen Vollenga en Marcel Zwart. Regelmatig hebben

een aantal meisjes uit de A-ploeg ondersteuning gegeven zowel bij techniek als

bij uitvoeringen.

Activiteiten.

In februari zijn we met vijf meisjes naar de nationale jeugdkampioenschappen

geweest die dit keer in Rotterdam gehouden werden. Met techniek hebben ze

goed gescoord. Helaas mochten we ook dit jaar niet meedoen aan de

uitvoeringen. We hadden hiervoor net te weinig punten.

Ook hebben we meegedaan aan diverse interkring wedstrijden, zowel techniek

als uitvoeringen.

Bij de verenigings competitie zijn we dit keer (ruimschoots) tweede geworden.

Bij de kringkampioenschappen hebben we heel wat medailles weggehaald en

zijn er weer een aantal meisjes als kringkampioen naar huis gegaan. Deze

meisjes wil nog wel even apart noemen, namelijk: Annette Knape en Dana

Ungureanu bij de soli en Nicolette Knape en Simone Hendriks bij de duetten.

Één van onze meisjes heeft van oktober tot en met december meegedaan aan een

speciale training georganiseerd door de afdeling synchroonzwemmen van de

KNZB. Zij heeft hiervoor twee keer een test gedaan en is beide keren als tweede

geëindigd. In december mochten nog twee meisjes van onze vereniging meedoen

aan deze speciale test en zij werden 3e en 13e.

Ook zijn wij vanaf september 1997 heel druk bezig geweest met de

"nieuwjaarsshow" die wij tijdens het jubileum feest van Alliance in november
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voor het eerst gezwommen hebben.

Leden.

Aan het eind van het seizoen hadden wij 43 meisjes en 2 jongens.

Tot slot wil ik ook dit keer iedereen bedanken die ons in het jaar 1997 bijgestaan

hebben op welke manier dan ook. Dankzij deze hulp kunnen wij weer

terugkijken op een zeer succesvol jaar. We hopen dat we in het jaar 1998 weer

op de hulp van de verschillende ouders mogen rekenen.

Namens de werkgroep synchroonzwemmen,

Fransisca Knape- van der Pot.

Jaarverslag 
clubhuiswerkgroep.
Een goed jaar dit jaar van de clubhuiswerkgroep. (ook financieel)

Eindelijk de wand geschilderd. (met dank aan dames 1!)

Eindelijk weer een bordje aan de deur ( zeer grote dank aan Marc van Gaale met

dubbel A)

Eindelijk het slot van het rolluik lekker hoog ingebouwd.

Eindelijk een nieuw slot op de keukendeur (helaas noodzakelijk gebleken).

Het lijkt wel het jaar van de verkiezingen zoveel goeds als er gebeurd is, maar

helaas de voorzitter is niet verherkiesbaar.

Eindelijk een nieuwe voorzitter. Marco Hendriks zal in het nieuwe seizoen de

hamer hanteren. Bart Wever wordt vice voorzitter en zal samen met Marco in

het T.O. zitting (blijven ) nemen. 

Samen zullen zij ook aanspreekpunt zijn en blijven bij activiteiten. 

De bar bezetting blijft toch nog altijd een probleem, hoewel we dit jaar toch

weer een aantal nieuwe mensen achter de bar kregen. De groep blijft nog altijd

te klein , zodat er vaak dezelfden achter de bar staan. Gelukkig  zit er wel een

stijgende lijn in. De clubhuiswerkgroep wil wel alle mensen hartelijk willen

bedanken voor hun inzet en rekent ook volgend seizoen weer op uw

medewerking.
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Het clubhuis wordt nog altijd zeer veel gebruikt, zoveel zelfs dat er regelmatig

overboekingen zijn. Van kunstzwemtraining tot  aspiranten middag en van

klaverjasclub tot Fokkelina’s schildersclubje, er vindt van alles plaats. Wij zijn

hier heel blij mee.

Is alles dan positief  dit jaar ? Nee, gelukkig niet, zou ik bijna willen zeggen,

maar soms wordt het clubhuis ontzettend vies achter gelaten. Binnen technisch

overleg zijn hierover afspraken gemaakt, waaronder een meldings plicht zodat

we sneller kunnen reageren. Het blijft echter altijd beter als we er met z’n allen

voor zorgen dat het clubhuis niet vervuild of vernield wordt. Een beetje sociale

controle kan geen kwaad en kan indien subtiel gebracht tot goede resultaten

leiden.

Stefan Woolthuis, voorzitter clubhuiswerkgroep.

Adverteren bij DWT.

Heeft u een eigen bedrijf en wilt u DWT steunen, dan is er nu de
mogelijkheid om een advertentie in het clubblad te plaatsen!

Daarnaast kunt u ons ook steunen d.m.v. bijvoorbeeld kleding
reclame.

Bent u geinteresseerd en wilt u verdere informatie. Bel dan naar
Ebelien Brander (tel.: 023-524 82 15).

P.S. DWT is een vereniging met ongeveer 500 leden verdeeld over de secto-

ren leszwemmen, wedstrijdzwemmen, waterpolo en synchroonzwemmen.

Onze locaties zijn: het Boerhaavebad (Schalkwijk) en de Planeet (Haarlem-

noord).
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Spaar voor DWT
met uw kassabon
van de Vomar.

Haalt u uw boodschappen bij de
Vomar, geef dan uw kassabon aan
DWT. De Vomar geeft van het bedrag
van uw kassabon (excl. tabak en
rookwaren) een ½ % aan onze club.
Hoe meer mensen hun bon inleveren,
hoe groter het bedrag dat de club
ontvangt.

Wat moet u doen.
In het clubhuis staat een doos met daarop : Vomar Kassabonnen.
Hier doet u elke week uw kassabon(nen) in. de bonnen worden
voor de 15e van de volgende maand bij de Vomar ingeleverd. Hier
na vervallen ze. (Les)zwemt u in de Planeet, lever dan de kassabon
in bij de tafeldames aldaar. Zij zorgen ervoor dat ze op de goede
plaats komen.

Wat mag wel.
U mag kassabonnen inleveren van vrienden, familie, buren,
kennissen, enz.

Wat mag niet.
U mag niet voor de winkel kassabonnen innen bij andere klanten
of op wat voor manier dan ook. Medewerkers van de Vomar
filialen zijn uitgesloten van deelname.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Ebelien Brander
(tel.:023-524 82 15).
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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

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.
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Synchroonzwemmen 
verenigingscompetitie figuren.

Uitslag wedstrijd categorie 1, 2, 3 en
4 van 8 februari.
Gezwommen in zwembad "Den
Kriek" te Breezand.
Vertrek vanaf het Boerhaavebad om
13.00 uur met 23
synchroonzwemsters en 2 synchroonzwemmers. Inzwemmen om
15.00 uur en aanvang van de wedstrijd om 15.30 uur.
Er waren ongeveer 110 deelnemers aan deze wedstrijd.

Uitslag categorie 1 (37 deelnemers).
2e plaats Wouter Kol (zilver)
3e plaats Tamara van Es (eigenlijk brons)
7e plaats Phea Vrijdag
8e plaats Romana Prins
12e plaats Katherine Zwaanswijk
18e plaats Maurice Knape
20e plaats Ellen Oostenbrink
30e plaats Afra van Lunenburg

uitslag categorie 2 (23 deelnemers)
1e plaats Jenie Roubies (goud)
2e plaats Wendy t. Bookum (eigenlijk zilver)
3e plaats Maaike v/d Weijden (brons)
7e plaats Amber Diephuis
10e plaats Chantal Roose
12e plaats Marleen Gorgels
14e plaats Linda Breij
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15e plaats Larissa van Lunenburg
18e plaats Jonna Duut

uitslag categorie 3 (25 deelnemers)
1e plaatsPriscilla Deinum (goud)
3e plaatsJohanna Nolet (brons)
7e plaatsWendy Vollenga
20e plaats Marijke Laan

uitslag categorie 4 (25 deelnemers)
2e plaatsNicolette Knape (zilver)
3e plaatsSimone Hendriks (brons)
4e plaatsChantal van Ruiten
18e plats Mariëtte Kol

In categorie 4 is geslaagd voor haar D diploma:Chantal van Ruiten.
"Zo zie je maar, Chantal, de aanhouder wint".
Van harte gefeliciteerd. Het was een geslaagde en succesvolle
wedstrijd voor ons. Wij willen graag alle ouders bedanken voor
hun inzet en hun enthousiaste aanmoedigingen.

Ellen V.

Videobandsynchroonzwemgala

Er is een videoband van het laatste synchroonzwemgala gemaakt.
Tijdens de afgelopen wedstrijd te Breezand is deze in de kantine
vertoond en diegene die hem gezien hebben waren er enthousiast
over. Het is een leuke band geworden en is aangevuld met
opnames van de afgelopen WK synchroonzwemmen in Australië.
Deze videoband is na te bestellen bij Fransisca of Ellen. De kosten
zijn fl 10,-  per stuk.
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Voorrondes NJK
nationale jeugd
kampioenschappen
synchroonzwemmen.

Zoals u misschien wel in het Haarlems Weekblad gelezen heeft,
zijn er dit jaar vier meisjes van onze vereniging naar de nationale
jeugdkampioenschappen (NJK) geweest. Dit jaar hadden ze de
opzet van de NJK veranderd. Eerst was er een techniek wedstrijd,
de zogenaamde voorronde en naar aanleiding van deze uitslag
werd er bepaald wie er muziek mochten zwemmen op de echte
NJK. Van elke categorie mogen 12 soli, 12 duetten en 12 groepen
zwemmen.
Op 17 januari j.l. waren de voorrondes waar onze vier meisjes naar
toe zijn geweest. Deze meisjes hebben in het afgelopen jaar genoeg
punten, bij techniek wedstrijden gehaald om aan deze wedstrijd
mee te mogen doen.
Drie meisjes zwommen in de categorie onder 13 en 1 in de
categorie onder 15. We hoefden dit gelukkig niet zo ver weg,
namelijk Amsterdam. Iedereen was natuurlijk heel zenuwachtig. 's
Morgens vroeg hadden we nog in ons eigen bad alle figuren
geoefend die gezwommen moesten worden. Voor techniek
wedstrijden is het zo dat twee figuren van tevoren al bekend zijn,
de zogenaamde vaste figuren en daarnaast wordt er uit drie
groepen van twee figuren ongeveer twee dagen van te voren nog
een groepje geloot. Op het laatste moment weten ze dus pas welke
figuren er allemaal gezwommen moeten worden.
We waren ruim op tijd in Amsterdam en moesten buiten nog even
wachten voor dat we naar binnen mochten. Eerst mochten de
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meisjes van de cat. onder 17 naar binnen want die mochten eerst
inzwemmen en daarna pas de meisjes van cat. onder 13.
De wedstrijd begon om 13.00 uur voor de cat onder 13 jaar. Er
werd gezwommen bij vier verschillende panels, dit houdt in dat er
bij elk jury panel een ander figuur gezwommen moest worden.
Er deden bij deze categorie 129 meisjes mee. Bij de categorie
onder 15 (die pas om 1.30 uur begon) deden 98 meisjes mee.
Iedereen heeft enorm z'n best gedaan. Het blijft altijd een moment
opname, je moet het in één keer goed doen. Soms lukt het wel  en
soms lukt het niet door de spanning. Dit was de uitslag van "onze
meiden".

Categorie onder 13 jaar
25e Nicolette Knape
43e Simone Hendriks
124e Priscilla Deinum

categorie onder 15 jaar
74e Annette Knape

Alle vier gefeliciteerd met deze plaats. We zijn er trots op dat jullie
onze vereniging vertegenwoordigd hebben bij deze belangrijke
wedstrijd. Helaas hadden ze alle vier niet genoeg punten bij elkaar
gezwommen om aan de muziekwedstrijd mee te doen.

21 februari gaat Ingrid Lommerse naar de voorronde van de
nationale kampioenschappen synchroonzwemmen. Deze wedstrijd
is voor de oudere meisjes. Wij wensen haar veel succes.

Talentontwikkeling.
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De KNZB  is sinds enige jaren bezig om jong talent alvast kennis
te laten maken met trainingen op nationaal niveau. Daarvoor
mochten meisjes die vorig jaar meegedaan hadden aan de NJK zich
inschrijven voor een speciale test in oktober. Een van onze
meisjes, Annette Knape, heeft daarvoor heel hard getraind wat ook
resultaten opgeleverd heeft, want ze werd 2e. Dit hield in dat zij
een aantal trainingen in Zeist mocht volgen. Deze trainingen waren
van 's morgens vroeg tot laat in de middag. De hele dag was gevuld
met onder andere ballettraining, krachttraining en zwemtraining.
Deze trainingen werden weer gevolgd door een test in december.
Voor deze test mochten nog wat extra meisjes ingeschreven
worden die aan de NJK in '97 hadden meegedaan. Met drie meisjes
en één trainster zijn we 14 december weer naar Papendal geweest.
Het was een hele spannende dag. De test bestond uit verschillende
onderdelen: lenigheid (spagaat en split), lichaamsbeheersing in het
water en op de tik van een metronoom een baan op tijd zwemmen.
De test zelf duurde niet zolang, maar het wachten des te langer.
Simone en Nicolette konden niet meer op de uitslag wachten want
die hadden deze dag ook nog een balletuitvoering in Haarlem.
Maar het wachten van Annette samen met iemand van Alliance
werd beloont, de uitslag was alsvolgt:
bij de meisjes van 1984 was Annette Knape (weer) 2e geworden.
Bij de meisjes van 1985 was Nicolette Knape 3e en Simone
Hendriks 13e geworden.
Twee van deze meisjes, namelijk Annette en Nicolette zijn door de
KNZB uitgenodigd om in de periode van maart tot en met juni de
trainingen in Zeist bij te wonen.
Namens alle trainsters en trainer van hart gefeliciteerd meiden.
Jullie zorgen ervoor dat DWT niet alleen binnen  maar ook buiten
de kring Noord Holland bekend is. Niet alleen jullie hebben daar
baat bij maar ook wij als trainers, want door het bijwonen van deze
trainingen steken wij er ook weer iets van op wat wij dan weer
over kunnen brengen op de andere meisjes en jongens.
Veel succes.
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Namens de trainers,
Fransisca Knape-van der Pot.

Synchroonzwem jarigen.

2-3 Saskia Laan
3-3 Lilian Meyer
16-3 Priscilla Deinum
18-3 Ellen Oostenbrink
27-3 Jonna Duut

Kittie Ungureanu
Allemaal van harte gefeliciteerd.

Ellen V.

Van de polocommissie

Zoals jullie vorige maand natuurlijk
allemaal in deze rubriek hebben gelezen,
wordt dit interessante stukje tekst steeds door
iemand anders geschreven. Deze maand ben ik aan de beurt.
Een aantal jaar geleden kwam ik bij DWT om te gaan
kunstzwemmen, Na een paar jaar alleen op muziek te hebben
gezwommen, leek het me wel leuk om ook eens te gaan kijken bij
het waterpolo. Daar bleek ik echter nog maar het enige meisje te
zijn, maar goed ik hield vol, en na een maand of twee, waren we al
met z`n tweeën, en daarna met z`n drieën, met z`n vieren, met z`n
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vijven,….enzovoort. Toen was er Dames 3. We wonnen niet veel,
maar ach.  Nu ,na 3 jaar, speel ik  in het gezelligste, beste, leukste ,
team van DWT (dames 1 dus…)
En sinds kort  hoor ik ook bij het kleine groepje gelukkigen die
eens in de maand bij  de vergaderingen op het zuider buiten
Spaarne mogen zijn.
Ook deze maand vond er weer zòn samenzijn plaats, waar Teun
met z`n vergader hamer alles in goede banen probeert te leiden, en
waar de koeken zoals altijd weer erg lekker waren. 
Deze maand was een van de onderwerpen het aantal boete`s bij de
adspiranten, het komt namenlijk regelmatig voor dat er hier of daar
een kaart mist, of dat er geen kaarten aanwezig zijn, en dat is
natuurlijk zonde, daarom hebben de adspiranten-aanvoerders een
soort mini-cursus formulier- invullen gekregen, we hopen dat het
helpt.
Ook de baddiensten lopen niet altijd even gesmeerd, want er zijn
altijd wel weer een aantal mensen die vergeten te kijken of ze
misschien achter het tafeltje moeten, of mensen die “per
ongeluk”een duikje in het andere bad nemen, en dit is natuurlijk
jammer, want iedereen weet ondertussen wel hoe het wel en niet
moet.
Een aantal andere werkzaam heden van de polocommissie deze
maand zij natuurlijk de voorbereidingen voor het pinkstertoernooi
(31 mei-1juni) , het verzorgen van een wissellijst zodat het
poloboekje weer te lezen zal zijn in het clubhuis (met gekleurde
wand!!, maar dit zal niemand zijn ontgaan….), en het zoeken naar
mogelijke ideeën voor het maken van minipolo doeltjes, de oude
hebben het  namelijk begeven, en aangezien er binnen DWT toch
flink  “gemini- poloot” wordt is het  wel noodzakelijk dat er goede
doelen zijn waar mee getraind, en wedstrijdjes mee gezwommen
kunnen worden. Dus als u misschien heel erg handig bent, en u
heeft een idee ?, laat het een van ons weten !
 Jullie zijn nu weer een beetje op de hoogte van wat er zoal gebeurt
binnen de polocommissie en iedereen wacht  vanaf vandaag  dan
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natuurlijk ook met spanning op het clubblad van volgende maand,
waar er weer zo`n leuk verhaaltje in zal staan.

Dana.

WEDSTRIJDWIJZIGING
Betreft: DAMES 2

Datum Plaats en bad Aanwezig Aanvang

7 maart DW

T

DE HAM 4 Haarlem, Boerhaavebad 19.00 uur 19.30 uur

Wedstrijdverslagen uit het Haarlems Dagblad

19 januari De Dolfijn  -  DWT 9  -  6

De Water Trappers hadden moeite met het fysiek zware spel van De Dolfijn. De

Haarlemmers probeerden dit te omzeilen door veel te zwemmen en ruimte in het

spel te brengen. Van de zes man-meersituaties werden er maar twee benut. Ook

uitgespeelde één-nulkansen werden niet afgemaakt. Coach André Zandvliet:

“We speelden meer tegen onszelf dan tegen de tegenstander. We liepen in de

eindfase alleen maar achter de feiten aan.”

26 januari DWT  -  De Dolfijn 8  -  10

In een fysiek zware en gemene partij waterpolo moest DWT zijn meerdere

erkennen in De Dolfijn. Coach André Zandvliet had na de partij van vorige week

het idee dat DWT wel van De Dolfijn kon winnen. Maar door de harde en

gemene duels van de tegenpartij kregen de Haarlemse spelers nul op het request

in de vorm van tegendoelpunten. De Dolfijn-spelers werden door de arbiters niet

bestraft. Toch speelde DWT als collectief goed. De strijd ging lang gelijk op.

Pas in de eindfase liep het uit de hand. Veel DWT-ers moesten het water

verlaten. Daarna werden de spelers op de bank het bad uitgestuurd. Als klap op

de vuurpijl kon ook coach André Zandvliet naar de kleedkamer vertrekken. De

Dolfijn maakte dankbaar gebruik van de ontstane situatie.

2 februari Aquafit  -  DWT 5  -  8

De Water Trappers speelde niet echt scherp tegen Aquafit. Toch stond de ploeg

na het eerste kwart met 4 - 1 voor. In de tweede periode liet DWT de kansen

liggen en kwam Aquafit terug (5 - 4). Uiteindelijk drukten de Haarlemmers goed

door met snelle tegenaanvallen.
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OUDE CAPS

Het Dames 2 team is al zo vriendelijk geweest om enkele caps aan
het Minipolo ter beschikking te stellen. Maar er kunnen er nog veel
meer bij !
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
(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.

Minipolotoernooi.

Op zondag 15 maart is er weer een Minipolotoernooi. Het wordt
georganiseerd door Proface DAW in Alkmaar. Om 15.30 uur
verzamelen we bij het clubhuis. Om ongeveer 19.45 zijn we daar
weer terug. Wil je meedoen aan dit toernooi ?  Geef je dan op bij je
trainer. Als je nog vragen hebt, dan bel je:

Op zondag 26 april is er ook een Minipolotoernooi, dit keer bij
WZPC in Purmerend. Om 13.00 verzamelen bij het clubhuis, om
ongeveer 18.00 ben je daar weer terug.

LET OP !!! VOOR BEIDE TOERNOOIEN GELDT:
UITERLIJK TWEE WEKEN VAN TEVOREN OPGEVEN
BIJ JE TRAINER.

VOOR VRAGEN BEL JE:
Sabine Roozen
023 - 537 33 73

(vanaf 18 februari: 020 - 4 681 051)
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WATERPOLOSEIZOENSAFSLUITINGSAVOND OP 2 MEI

O p  2  m e i  a . s .  w o r d t  d e  j a a r l i j k s e
waterpoloseizoensafsluitingsavond weer georganiseerd. Tijdens dit
gezellig samenzijn kan - natuurlijk onder het genot van een happie
en een drankie - het afgelopen seizoen geëvalueerd worden. 

KOMT ALLEN !!!

P.S. Natuurlijk zijn Minipoloërs ook van harte welkom !!!

VERJAARDAGEN 

Eerst nog 29 februari Ulco Kleinhout (polocie.) weer niet jarig
geweest

1 maart Diana Nihot MP
2 maart Saskia Laan M. ADS
4 maart Ouke Koet MP
11 maart Robbert Henrichs ADS. O 14

Remco Hofman H3
16 maart Nik Karst ADS. O 14
28 maart Carry Smits-Muylaert D2

JEUGDDISCO 

Op zaterdag 16 mei is de jaarlijkse Jeugddisco gepland. Het feest is
bedoeld voor alle jeugd van
DWT in de leeftijd van 10 tot 16
jaar. Als je dus al mag
brommerrijden mag je eigenlijk
niet komen…
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DWT’S INTERNATIONALE PINKSTERTOERNOOI

- op zondag 31 mei en maandag 1 juni -

Speeltijden

zondag 10.00 - 22.00 + feest
maandag 11.00 - 15.00

DWT’S EERSTE LUSTRUMZOMERKAMP

Op 26, 27 en 28 juni gaan we weer op kamp in de duinen bij
Heemskerk. Alle jeugd van DWT in de leeftijd van 8 - 13 jaar is
hierbij uitgenodigd.

UITSLAGEN

17 januari
Heren 6 DWT - De Reuring 5  -  6
Doelpunten: Stefan 4, Ramon 1
Heren 5 DWT - Aquafit 9  -  9
Doelpunten: Leon 6, Ton 2, Lex 1
Heren 2 DWT - Aquarijn 7  -  17
Doelpunten: Paul S. 5, Stefan en Paul T. 1
Dames 1 De Kwakel - DWT 7  -  8
Doelpunten: Roselijn 3, Sabine en Sandra 2, Carola 1
Heren 1 De Dolfijn - DWT 9  -  6
Doelpunten: Lodewijk 3, Marco, Michael en Hayo 1

24 januari
Heren 4 DWT - Aquarius 12  -  2
Doelpunten: Bert 4, Johan en Pim 3, Frank en Dick 1
Dames 2 DWT - Orkano 7  -  3
Doelpunten: Yvette en Anje 3, Jolande 1
Heren 1 DWT - De Dolfijn 8  -  10
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Doelpunten: Paul S. 2, Marc, Hayo, Ted, Pieter-Paul, Marco en
Lodewijk 1
Dames 1 DWT - De Dolfijn 7 - 12
Doelpunten: Carola 3, Dana 2, Bianca en Sabine 1
Meisjes Adspiranten DWT - Brandenburg 1  -  35
Doelpunten: Joyce of Saskia

31 januari
Heren 5 DWT - Zwepho 5  -  0
Doelpunten: Leon
Adspiranten onder 16 DWT - De Ham 4  - 16

Doelpunten: Robbert 2, Nicki en Eric 1
Heren 6 DWT - Zwepho 2  -  5
Doelpunten: Patrick
Heren 2 DWT - Watervlo 12  -  5
Doelpunten Chris 4, André en Frank 2, Paul ., Raymond en Marcel2

1
Heren 1 Aquafit - DWT 5  -  8
Doelpunten: Lodewijk, Michael en Hayo 2, Paul S. 1, Ted 1
Dames 1 ZWV Nereus  -  DWT4  -  2
Doelpunten: Carola en Roselijn

7 februari
Meisjes Adspiranten DWT - Alliance 0 - 19
Doelpunten: -

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink
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Nog geen onderwerp voor je spreekbeurt ?

Wat dacht je van Waterpolo ? 

De waterpolocommissie heeft een spreekbeurtpakket samengesteld
met van alles en nog wat over waterpolo. Zo zitten er boekjes over

waterpolo in, vlaggen, fluitjes en nog meer zaken die met
waterpolo te maken hebben.

Heb je interesse ? 

Je kunt het spreekbeurtpakket lenen bij:

Eric Thoolen Tel  532 32 92 
Teun Weustink Tel  551 37 79
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Nieuws van de
wedstrijdzwem
ploeg!

In het vorige clubblad ontbraken uitslagen van de Speedowedstrij-
den, dus krijgt u ze deze week erbij. Verder hebben we de winter-
kringkampioenschappen sprint gehad en het tweede deel van de
eerste Meerkamp, dus gaat u er maar even voor zitten, want het
wordt een hele lijst. Allereerst wil ik even een mededeling doen en
die gaat over de COMPETITIE VAN 8 MAART IN ONS EIGEN
BOERHAAVEBAD, dus als u al het hele seizoen een keer wilde
komen kijken naar de wedstrijdzwemploeg, maar het zat u niet
mee, dan krijgt u die kans nu wel. Dus 8 maart in ons eigen bad
een voor ons heel belangrijke wedstrijd, dus kom gerust kijken.

Speedo 11 januari 1998 te Zaandam.

In de Slag in Zaandam werd door onze jongsten zeer goed
gezwommen. Er zijn 24 persoonlijke records gezwommen van de
30 starts aan de kant van DWT, dat is dus een grote prestatie.
Gefeliciteerd aan iedereen die een pr gezwommen heeft.

1 4x50m vrije slag m/j 1986el
DWT:Denise Fokker 2.48.8
Tim Kuyt
Thirza Weber
Nick de Lange

2/3 50m schoolslag m/j 1988el
Anouk vd Weijden 1.00.8 pr
Nick de Lange 52.2 pr

4/5 50m vlinderslag m/j 1986el
Diana Niehot 43.2 pr
Maurice Knape 46.4 pr

6/7 100m vrije slag m/j 1987el
Renee Bosse 1.35.1 pr
Viki boviatsis 1.15.9 pr
Shawn Bosman 1.58.2 pr
Tim Kuyt 1.36.3 pr
Dennis de Graaf 1.27.8 pr

8/9 50m rugslag m/j 1988el
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Anouk vd Weijden 1.02.6 pr
Nick de Lange 53.9 pr
Yoni vd Brink 1.00.0 pr

10/11 100m wisselslag m/j 1986el
Diana Niehot 1.34.9 pr
Thirza Weber 1.40.5 pr
Maurice Knape 1.39.6
Sam Wutschke 1.34.7 pr

12/13 50m schoolslag m/j 1987el
Renee Bosse 50.3 pr
Shawn Bosman 59.3 pr
Tim Kuyt 50.7 pr

14/15 50m vrije slag m/j 1988el
Anouk vd Weijden 1.00.5 pr
Yoni vd Brink 46.8 pr

16/17 100m vrije slag m/j 1986el
Thirza Weber 1.29.9 pr
Denise Fokker 1.38.0
Sam Wutschke 1.27.0

18/19 100m wisselslag m/j 1987el
Viki Boviatsis 1.29.9 pr
Dennis de Graaf 1.44.2 pr
Shawn Bosman 2.21.7 pr

20/21 4x50m wisselslag m/j 1986el
DWTmeisjes: 3.02.0
Denise Fokker
Renee Bosse
Viki Boviatsis
Diana Niehot
DWTjongens: 3.20.0
Sam Wutschke
Dennis de Graaf
Maurice Knape
Yoni vd Brink

Sprint kring te Alkmaar 18 januari 1998.

1/2 50m vlinderslag dames/heren
Eveline v Leeuwen  35.5 pr
Paul de Jong 33.7 pr

4 50m rugslag heren
Paul de Jong  36.0 pr
Dennis v Weel  33.7
Casper Teeuwen  33.1

8 50m schoolslag heren
Paul de Jong 37.7 pr
Casper Teeuwen 34.8

11/12 50m vrije slag dames/heren
Eveline v Leeuwen 32.6
Paul de Jong 27.6 pr
Dennis v Weel 28.1
Casper Teeuwen 27.0

Even vermelden dat Paul de Jong het voor elkaar heeft gekregen
om op alle vier de afstanden een pr te zwemmen. Reden: of hij is
erg goed, of hij zwemt bijna geen wedstrijden meer, zodat hij zijn
tijd van drie jaar geleden nu eindelijk heeft verbeterd.

Meerkamp Hilversum 01-02-1998
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Voor het tweede deel van puntenklassementmeerkamp gingen we
naar Hilversum. De weg ernaartoe is zeer goed gegaan, alleen
enkele chauffeurs (ik zal geen namen noemen) deden geen moeite
om even om zich heen te kijken en reden pardoes het zwembad
voorbij. STOM!!!
Er is zeer goed gezwommen door bijna iedereen, alleen Colin had
een of andere ziekte, welke niet te verklaren is, alleen één
symptoom kennen we nu, namelijk langzaam zwemmen. Er zijn
zeer veel pr's gezwommen, maar iedereen moet dan ook alle slagen
een keer zwemmen, terwijl ze het al heel lang niet gezwommen
hebben. Op de terugweg naar Haarlem ging het niet zo vlekkeloos
als de heenweg. Zoals Chris, Leon en Maurice zeggen: "We
hadden een leuke wedstrijd, naderhand lagen we in een deuk!" (
deze uitdrukking bedoelen we letterlijk en figuurlijk.)

2 200m vlinderslag heren
Erik Rooks 4.01.9 pr
Chris Visser 3.23.1
Leon Boviatsis 3.41.7 pr
Martin Niehot 3.06.0 prA
Dennis v Weel 3.06.0 prB
Koen Rooks 3.22.8 pr
Casper Teeuwen 2.46.3 pr
Michiel veen 2.42.1

3/4 100m wisselslag m/j
Shawn Bosman 2.12.0 pr
Yoni vd brink 1.57.4 pr
Nick de Lange 1.55.0 pr
Tim Kuyt 1.44.1 pr
Denise Fokker 1.42.9 pr
Thirza Weber 1.39.1 pr
Sam Wutschke 1.39.0
Renee Bosse 1.38.6 pr
Maurice Knape 1.38.1
Viki Boviatsis 1.28.0 pr

5/6 100m vlinderslag dames/heren
Corine Kalbfleisch 1.59.1 pr
Suzanne vd Velde 1.57.4 pr
Bianca t Horst 1.35.1
Gwenda vd Veen 1.31.5 pr
Yvette Roozen 1.30.8
Mariska t Horst 1.29.9 pr
Eveline v Leeuwen 1.19.7
Eric Veen 1.14.5
Colin Liem 1.11.3
Bart Elenga 1.10.2 pr

7/8 50m vlinderslag m/j
Nick de Lange 1.07.7
Shawn Bosman 1.06.0 pr
Yoni vd Brink 59.7 pr
Tim Kuyt 58.7 pr
Thirza Weber 52.2 pr
Denise Fokker 52.0 pr
Renee Bosse 50.4 pr
Sam wutschke 48.7 pr
Maurice Knape 46.6 pr
Viki boviatsis 42.5

9/10 200m schoolslag dames/heren
Sabrina Dessens 3.50.5
Corine Kalbfleisch 3.38.6 pr
Chris Visser 3.11.4
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Leon Knape 3.03.5 pr
Michiel Veen 2.59.6 pr
Bart Elenga 2.56.4 pr
Colin Liem 2.37.2

13/14 100m vrije slag dames/heren
Sabrina Dessens 1.46.7
Suzanne vd Velde 1.28.1
Patricia t Horst 1.26.5
Corine Kalbfleisch 1.25.0
Mariska t Horst 1.21.5
Bianca t Horst 1.15.5
Gwenda vd Veen 1.15.1
Yvette Roozen 1.11.2
Leon Boviatsis 1.19.2 pr
Leon Knape 1.10.9 pr
Martin Niehot 1.06.8
Chris Visser 1.05.9
Eric Veen 1.04.4 pr
Dennis v Weel 1.02.1
Bart Elenga 1.01.6
Casper teeuwen 59.9
Michiel Veen 57.8

15/16 100m vrije slag m/j
Shawn Bosman 2.02.8 pr
Yoni vd Brink 1.44.8
Denise Fokker 1.42.7
Nick de Lange 1.41.6 pr
Tim Kuyt 1.37.3 pr
Renee Bosse 1.33.6 pr
Sam Wutschke 1.30.9
Thirza Weber 1.29.0 pr
Maurice Knape 1.28.6
Viki Boviatsis 1.17.9 pr

17/18 200m rugslag dames/heren
Suzanne vd Velde 3.52.8 pr
Patricia t Horst 3.41.2 pr
Mariska t Horst 3.20.7 pr
Bianca t Horst 3.10.5
Gwenda vd Veen 2.57.4 pr
Yvette Roozen 2.49.3 pr
Erik Rooks 3.29.4 pr
Leon Knape 2.56.8 pr
Koen Rooks 2.53.9 pr
Eric Veen 2.43.4 pr
Colin Liem 2.29.7

Paastoernooi 1998.

Ja, het jaarlijkse Paastoernooi komt er weer aan en bij deze wil ik
even een oproep doen aan alle kinderen van de zwemploeg. Op de
feestavond van het toernooi hebben we ieder jaar een Play-back
show. Nu zijn er elk jaar dezelfde mensen die meedoen, maar dat
gaat veranderen. Dus zoek een paar enthousiaste vriendjes en
vriendinnetjes en ga oefenen en doe mee. Alles mag, van kinderen
voor kinderen tot house. Inschrijven kan op de avond zelf. Denk er
wel aan, Als je mee wilt doen, moet er wel iemand lid zijn van de
zwemploeg. De supporters en Trainers mogen natuurlijk ook mee
doen. Ik heb al stiekem gehoord dat Meneer en Mevrouw Lak al
aan het oefenen zijn.

Jarigen van de maand................MAART!!!!
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Diana Niehot 01-03
Dennis de Graaf 26-03

Yvette Roozen

Heren 5 en een oproep.

Zaterdag avond 13 december spelen we tegen Zwepho en winnen
met 4-14. Met deze wedstrijd zit de eerste helft van de competitie
helft erop. We staan dan op de vierde plaats van boven in onze
klasse in de kring noord Holland.

Half januari begint voor poloënd Nederland de tweede competitie
helft. Voor heren 5 is dat op 17 januari thuis in het Boerhaavebad.
Voor wie er aanwezig was: drie kwartier spanning. Voor wie er
niet was: een jammerlijk gemiste kans om spannend en goed
waterpolo te zien. Bovendien is het weer eens wat anders dan
voetbal, een tv-detective of iets dergelijks elders in de stad.
Uit het onderstaande score verloop valt de inzet van beide ploegen
af te lezen, wij spelen thuis en hebben witte mutsen op.
Kwart 1.
1-0 Ton
2-0 Leon
2-1
2-2
3-2 Lex
G.

Kwart 2.
4-2 Leon
4-3
wit mist
strafworp
4-4
blauw mist

Kwart 3.
5-4 Ton
wit mist
strafworp
5-5
6-5 Leon
6-6
7-6 Leon

Kwart 4.
Ton eruit
7-7
Lex v. G. Eruit
7-8
8-8 Leon
wit eruit
8-9
wit eruit geen gevolg

Met nog 16 seconden te spelen brengt Leon de stand op 9-9.
Eindstand. Voor de niet waterpoloër:
-eruit betekent: 20 sec. Lang de kant op
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-strafworp na overtreding met scoringskans vlak voor het doel
-bovenstaand aantal uitzendingen en strafworpen is gemiddeld en
neemt toe naarmate de spanning stijgt
-bij uit het veld sturen protesteert de tegenstander nooit: het geeft
hen een grotere kans op een doelpunt

DWT-ers en belangstellenden die nog spannender wedstrijden
willen zien:

ga kijken naar Heren 1.

De ploeg staat op de achtste plaats van de elf in de derde klas van
de zwembond. Ze spelen in het Boerhaavebad:
vrijdag 6 maar om 21.45 uur tegen WZPC (tiende plaats)
vrijdag 20 maart om 21.45 tegen de Futen (vijfde plaats).

G. Luttikhuizen.
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Wij zijn erg blij met de geboorte van 
onze zoon en mijn broertje

Gijs
Johannes Paulus

op 28 januari 1998

Paul en Susan Thoolen
Deborah
van 't Hoffstraat 11
2014 RA Haarlem
tel. 023 - 524 90 45

Hij is nog heel klein

maar ik vind het fijn

om Gijs z'n zusje te zijn.

Deborah

Wilt u Gijs
komen zien,
bel dan even
anders slaapt

hij misschien.

Laat je speelgoed staan,
doe je sloffen aan voor..........

We zijn een lange tijd niet hier geweest
want weet je wat, we vierden feest
Een feestje hier, een feestje daar
we hadden het prima voor elkaar
We aten chips, we dronken wijn
oh, oh, oh, wat was dat fijn

Nu vragen jullie je vast af
wie doen er nou zo heel erg maf?
Over 3 seconden zullen we het jullie vertellen
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maar graaf eerst maar eens diep in die grijze cellen
1....2....3............. wij zijn Bert en Ernie !!!!!!
Zo, dat was dat
de inleiding hebben we weer gehad

Jullie zitten nu vast op het puntje van je stoel
blijf dan maar lekker zitten, want dat is nou precies ons doel
Deze week in Sesamstraat
was er eens geen nijd en haat
De vogels zitten in de bomen
en de bloemen zullen gauw weer komen
Roep nou niet gelijk weer boe
want in ons verhaal komt deze keer niet voor een koe
Maar wel een hele rare kalf
weet je hoe hij heet? Ralf, Ralf de kalf

Ralf de kalf is een beetje gek
hij valt namelijk steeds weer op zijn bek
Ralf de kalf is een beetje raar
want zijn poten zitten niet goed in elkaar
Ralf de kalf mist aan elk been
zomaar een enkel en een teen
Zijn voorpoten lopen alleen maar achteruit
daarom gaat Ralf de kalf steeds weer onderuit

En weet je wie zijn broertje is?
Jaap het schaap, daarmee is ook iets mis
Zijn kop zit namelijk op zijn kont
en met zijn neus komt hij dus steeds weer in zijn eigen..........
Kom eens kijken in Sesamstraat
dan kun je zien hoe het met die twee gaat

Ralf de kalf en Jaap het schaap doen hele rare dingen
waardoor Sien begint te zingen
Dat gaat dan van tralalalala
en Hakim doet haar dan na
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Iedereen ligt dan in een deuk
maar dat vinden Ralf de kalf en Jaap het schaap niet leuk
Want zij bezeren zich altijd
en vallen dan natuurlijk in de schijt
Deze massa’s worden veroorzaakt door een beestje heel klein
namelijk door Jacobijn het konijn

Je zult wel denken; konijnen leggen toch kleine keutels
maar Jacobijn het konijn legt flinke reutels
Waar haalt hij het toch vandaan?
Welnu: dit konijn komt van de maan
Van oorsprong heet hij kzreybludzouatzdijfqpraatmzjijk
maar dat vonden Ralf en Jaap veel te moeilijk
Het liefst gooiden Jaap en Ralf Jacobijn het konijn
heel erg hard in een heel diep ravijn
Zodat zij niet meer zal gaan kleien
naast al die gladde keien
Want over die hele gladde keien
gaan Ralf en Jaap altijd uitglijden
En dan komen ze met hun neus
te dicht bij die bolussen en dat is niet leuk hoor, heus

Op een dag, het is niet te geloven
kwamen enorme haatgevoelens bij Ralf en Jaap boven
Ze maakten een einde aan het leven van Jacobijn het konijn
en leefden daarna ( zonder dat stomme rotkonijn ) heel fijn
Ze lopen nog wel altijd achteruit
maar dat interesseert ze toch geen fluit
Ze komen waar ze willen zijn
en is het ze te ver, dan nemen ze de trein

We gaan er nu een eind aan maken
want Bert en Ernie gaan praten over serieuzere zaken
Volgende keer is er weer een verhaal
Tot dan allemaal !!
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                Hi, Hi, Hi, de groeten van
                                  Bert & Ernie

( Volgende maand: vast wel weer iets spannends )

Woordlint.

De bedoeling van deze puzzel is woorden te vinden die uit twee
zelfstandige woorden samengesteld zijn.
Het eerste gedeelte van het eerste woord is water.
Het tweede gedeelte van het zevende en laatste woord is trapper.
Voorbeelden (misleidend) zijn:
water-kant , kant-klos , . . . . . . . , fiets-trapper.

Oplossing februari-rebus.
Door een (redactioneel) foutje bij
het overnemen van de rebus was het
niet mogelijk deze op te lossen.
Pak het het vorige clubblad er maar even
bij en kijk op bladzijde 18.
In de rechthoek moet de hoofdletter O en
daarachter de kleine letter b verandert worden in een 0 (nul) en een
6 (zes), dus o6. Bovendien moet het pijltje dat naar links wijst en
onder het woord weg staat, weggehaald en onder de zes geplaatst
worden.
Dus   0 6

G.L.
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Klaverjassen.

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

Stand zesde avond

1 Hans Korzelius 5283
2 Carla Korzelius 4993
3 Peter Samson 4977
4 Corry Bergaman 4729
5 Bas Blom 4727
6 Irene van Osch 4548
7 Ineke Rohling 4472
8 Marius Bakker 4455
9 Miriam Samson 4425
10 Jan Nijemanting 4421
11 Jonette Blom 4352
12 Henny Hooischuur 4342
13 Martin Hendriks 4288
14 Mevr. Samson 4264
15 Ko Zwaneveld 4059
16 Nico Hooischuur 4052
17 Joop van Osch 3877

Totaalstand

1 Bas Blom 28627
2 Marius Bakker 28622
3 Mevr. samson 28288
4 Martin Hendriks 26637
5 Nico Hooischuur 26415
6 Jan Nijemanting 25991
7 Ko Zwaneveld 25338
8 Peter Samson 24944na 5x
9 Hans Korzelius 23580
10 Nel Nijmanting 23548
11 Carla Korzelius 23440
12 Miriam Samson 23323
13 Corry Bergman 23153
14 Jonette Blom 23117
15 Heny Hooischuur 22506
16 Ineke Rohling 22376
17 Karin Nijemanting 18752na 4x
18 Irene van Osch 18236
19 Joop van Osch 17864
20 Ibo Gulen 17704
21 Leida Scholten 14348
22 Wim Roozen 4425

Jan Nijemanting



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 uur Boerhaavebad
vrijdag 19.30 - 20.15 uur Boerhaavebad
Adspiranten (jongens en meisjes van 12 t/m 16)
dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
vrijdag 19.15 - 20.15 uur Boerhaavebad
Heren-Jeugd (16 t/m 20 jaar)
dinsdag 19.30 - 21.00 uur
Boerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4 en 5
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag 19.45 - 21.00 uur
Boerhaavebad
vrijdag 20.00 - 21.00 uur Boerhaavebad

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