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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het culturele leven van ons Nederlanders wordt
in grote lijnen beheerst door de elfde letter uit
ons alfabet. Mogelijk dat dhr. G. Luttikhuizen daar in zijn
puzzelrubriek aandacht aan kan schenken. Een snelle blik op mijn
handen die ik als telraam gebruik, geeft de K als elfde letter aan.
Als fervent aanhanger van de vrije spelling der Nederlandse taal
kom ik uit op de K van Kerk, Kroeg, Kultuur en Klub. Waar wij
massaal op de een of andere wijze (passief of actief) een groot deel
van onze (vrije) tijd aan spenderen. Zich elk respecterende plaats
in Nederland, hoe klein het stipje op de landkaart deze ook aan
geeft, heeft wel een kerk waarin op een al dan niet devote wijze
gemeenschappe lijk een geloofsuiting beleden wordt, een kroeg
waarin door overmatig drankgebruik het beledene uit de kerk
verwordt tot een basale aardse vorm waarbij Lucifer zich krom van
het lachen op de knokige knieën slaat, een toneelvereniging die
met haar voorstellingen het plaatselijke publiek fijntjes de spiegel
van hun schizofrene levenswandel voorhoudt en een sportclub
(mogelijk een zwem vereniging) waar we onze agressie
veroorzaakt door het opsteken van dat eeuwig belerende vingertje
over onze levenswandel, in positieve energie kunnen omzetten.

Al deze Culturele zuilen functioneren slechts op de gewenste wijze
bij de gratie van Jan Publiek en vaak dan alleen goed als het
cultuurvolkje in grote getale bereid is zich als vrijwilliger in te
zetten om het circus draaiende te houden. Voor de goede orde, een
kroeg vrijwilliger is iemand die vrijwillig
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Al deze Culturele zuilen functioneren slechts op de gewenste wijze
bij de gratie van Jan Publiek en vaak dan alleen goed als het
cultuurvolkje in grote getale bereid is zich als vrijwilliger in te
zetten om het circus draaiende te houden. Voor de goede orde, een
kroeg vrijwilliger is iemand die vrijwillig naar de kroeg gaat om
daarmee de omzet van de kroegbaas op peil te houden terwijl de
vrijwilligers verbonden aan de andere genoemde Kaatjes dit uit
verwantschap voor hun grote voorliefde doen. Op de markt van
welzijn en geluk begeven zich naast de bekende Kaatjes legio
andere aanbieders die een forse greep doen uit de almaar minder
wordende goedgevulde ruif van het vrijwilligersgilde.

Als vrijwilligerswerk getransformeerd wordt in werkgelegenheid
dan zou werkloosheid uit de Dikke van Dale geschrapt worden, de
kosten van culturele activiteiten gigantische vormen aannemen dat
het voor de gebruiker onbetaalbaar wordt en derhalve Dikkie van
Dale het woord 'cultuur' ook kan schrappen en kunnen de Kaatjes
massaal ten grave gedragen worden wat de ultieme verarming en
tevens doodsteek voor onze geliefde vrije tijds besteding inhoudt
en een verrijking geef t ( letterlijk genomen ) voor de
begrafenisondernemer.

Het is dus zaak om zuinig te zijn op de verworvenheden van ons
culturele erfgoed en de Kaatjesvrijwilligers te koesteren, want zij
zijn het die de vele vormen van vrije tijds besteding voor haar
gebruikers in stand kunnen houden en op een aanvaardbaar
kostenniveau kunnen houden. Ik zie de nachtmerrie al in beeld
verschijnen van een land waarin de Kaatjescultus alleen
voorbestemd is voor de goed bedeelden omdat zij bij de
commerciëlen wel aan hun Raatjessyndroom kunnen voldoen en
waarin het klootjesvolk op zichzelf teruggeworpen wordt om
vervolgens uit balorigheid en onvrede terug te vallen op sociaal
minder aanvaardbaar gedrag met alle gevolgen voor de
samenleving van dien en bla bla bla bla!
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De bal ligt nu bij de politiek. Voor de sportverenigingen is het van
belang dat een deel van het geld dat extra in de sport gestoken
wordt gebruikt kan worden voor het werven, scholen en kwalitatief
op peil brengen van het vrijwilligerskorps en dat daar tevens de
onkostenvergoedingen van gefinancierd kunnen worden. Nu is het
vaak nog zo dat de vrijwilliger een bijdrage in de contributie moet
leveren om de kosten te drukken.

Al met al zijn we binnen DWT zeer content met het
vrijwilligerskorps, want zonder hen geen kluppie met een grote K
en een Boerhaavebad zonder Kaatjescultuur is een geamputeerd
bad zonder ziel.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot

Informatief..

- Herbouw I)e Planeet
Zoals de zaken er nu voorstaan zal
binnenkort een begin worden gemaakt met
de voorbereiding voor een daadwerkelijk
uitvoering van de herbouw van De Planeet.
De verwachting is dat het zwembad begin 1999 zal worden
opgeleverd. De tijdelijke overkapping van De Houtvaart die op 1
april wordt verwijdert zal in september niet opnieuw aangebracht
worden, zodat diverse gebruikers van De Planeet de eerste helft
van het volgende seizoen weer op zoek moeten naar bruikbare
alternatieven.
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- Afscheid kaderleden
Tijdens de jaarvergadering worden de kaderleden die in het
afgelopen seizoen een punt achter hun vrijwilligersbestaan bij
DWT hebben gezet bedankt voor hun enthousiaste inzet ten gunste
van de vereniging. De werkgroepen of sectoren waar zij deel van
uit maakten hebben reeds of zullen nog op hun eigen manier van
hun dankbaarheid blijk (ge)geven. Namens het bestuur getuig ik
van mijn waardering voor al die kaderleden die geheel belangeloos
voor een bepaalde periode hun sportieve kwaliteiten voor de
vereniging hebben ingezet.

- Afscheid bestuursleden
Een bestuursperiode van 3 jaar hebben Greet Vink, Renee van
Weel en Stefan Woolthuis deel uitgemaakt van het college der
verenigingsbobo's. Om diverse redenen hebben zij besloten om er
geen 2e periode aan vast te koppelen. Een vertrek van bijna de
helft van het zittende bestuur is een behoorlijke aderlating. Alle
drie hebben zij door hun deskundige inzet met als doel het welzijn
van de vereniging, in de afgelopen jaren een positieve bijdrage
geleverd voor ons DWT! Namens hun ex collega's zeg ik kort maar
krachtig hartelijk dank voor de goede samenwerking binnen het
bestuur. We zullen elkaar ongetwijfeld nog vele malen
tegenkomen bij DWT activiteiten.

Namens het bestuur,
Guus Niehot.
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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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Let op !!!

Het vijfde DWT zomerkamp is verplaatst. 
Vanwege de late zomervakantie in onze regio 

gaan we nu op kamp van 
10 t/m 12 juli.

Het vijfde DWT 

zomerkamp

10, 11 en 12 juli 1998

Heemskerk

Voor alle jeugdleden van DWT 

tussen 8 en 13 jaar.
Hou dit weekend dus vrij !!!

De kampcommissie
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Van de polocommisie.

VERSLAGEN UIT HET HAARLEMS
DAGBLAD

9 februari 1998 DWT - De Otters/Het Gooi 4 - 8
De Water Trappers lieten het in het tweede part liggen (0 - 4). In de
overige periodes ging de strijd gelijk op. Maar de Haarlemmers
wisten tegen de straffe press van de mannen uit het Gooi geen vuist
te maken. In de aanval leed DWT te veel balverlies en kwam ook
fysiek te kort. Teun Weustink kon met goed keepwerk de Water
Trappers lang in de wedstrijd houden.

14 februari 1998 Woerden - DWT 13 - 6
De Water Trappers speelden geen beste wedstrijd. Het team dat
normaal kan vertrouwen op keeper Teun Weustink moest nu
toezien dat alle ballen richting DWT-doel ook over de doellijn
gingen. Weustink had z’n dag niet. Vooral in de beginperiode nam
Woerden het voortouw en gaf dit de hele partij niet meer uit
handen.

2 maart 1998 DWT - Shell 7 - 5

Kop: ‘Flitsende start DWT voldoende voor volle winst’
Een flitsende start van DWT was voldoende voor de winst op
Shell. Na het eerste part stonden de spelers van coach André
Zandvliet al met 4 - 0 voor. Toch kwam Shell gevaarlijk terug met
aanvallen in de contra (4 - 3). Coach Zandvliet: “We hebben het
ons zelf veel te moeilijk gemaakt, we hadden na het eerste kwart al
moeten doordrukken.”

9 maart 1998 DWT - WZ&PC 6 - 7
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Na een slechte start stond DWT al snel met 3 - 0 achter. “We
kwamen niet in ons spel. De spelers konden elkaar niet vinden, het
collectief was net los zand, we kregen de bal niet eens rond”,
concludeerde coach André Zandvliet na het verlies van zijn ploeg.

Waterpoloseizoenafsluitingsavond.

Op zaterdag 2 mei organiseren we weer de DWT-activiteit oftewel
één van de langste woorden uit het DWT-woordenboek, namelijk:
de waterpoloseizoenafsluitingsavond. In het verleden is gebleken
dat deze avond vaak erg gezellig is, je kunt namelijk met een
happie en een drankje in je hand babbelen over het afgelopen
seizoen. De waterpoloseizoenafsluitingsavondcoördinator zal nu
nog iets meer over dit festijn gaan vertellen:

In het stukje van de wp organisatie:

De afsluitavond is wat veranderd. Niet zoals afgelopen jaren 1
wedstrijd met je eigen team. Nee, met gemengde teams, korte
wedstrijdjes.

Het programma voor 2 Mei ziet er als volgt uit:

17.30 uur Verzamelen in het clubhuis en formeren van teams;

18.00 - 19.00 uur Wedstrijden (6 x 10 min);

19.00 - 19.30 uur demonstratie wedstrijden
minipolo/vrijzwemmen

19.30 - 20.30 uur Wedstrijden

20.30 - 21.00 uur demonstratiewedstrijden (nog een verrassing)

21.00- 22.30 uur Wedstrijden

23.00 uur Prijsuitreiking .

Vervolgens kunnen we met zijn alle weer eens flink uit de band
springen.

De organisatie.
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Zomerkamp voor 8 tot 13 jaar van 10 tot en met 12 juli.

Dit jaar wordt voor de vijfde keer het zomerkamp weer
georganiseerd. Om dit lustrumfeest compleet te maken, ga je je
natuurlijk opgeven. We zullen weer twee nachten kamperen op het
PWN-groepenkampeerterrein in de duinen bij Heemskerk. Het
kamp is bedoeld voor DWT-jeugd in de leeftijd van 8 tot 13 jaar. 

LET OP ! We gaan niet het laatste weekend van juni op kamp
zoals afgelopen jaren, maar in het tweede weekend van juli; van
vrijdag 10 juli tot en met zondag 12 juli. En natuurlijk zal er weer
een dropping zijn, een barbecue, een kampvuur en nog veel
meer… ! 

We hebben ManMeer!

Er is eindelijk een degelijk Nederlands tijdschrift verschenen over
waterpolo ! Het blad is een initiatief van de ‘polodieren’ Hans
Nieuwenburg en Nick Vroon van vereniging Polar Bears uit Ede.
Zelf zeggen zij over hun blad:

‘ Waterpolo wordt in Nederland beschouwd als een serieuze sport,
waar de beoefenaars en talrijke vrijwilligers zich met hart en ziel
voor inzetten. Ons land telt anno 1998 circa 20.000 actieve
waterpoloërs, maar de ‘achterban’ is misschien wel drie keer zo
groot. Groot genoeg in ieder geval om te veronderstellen dat er
behoefte is aan een eigen ‘vakblad’; een onafhankelijk magazine,
waarin aandacht wordt besteed aan de waterpolosport in de meest
brede zin des woords. Aan de (inter-)nationale top en grote
evenementen, maar ook aan het mini- en veteranenpolo.

ManMeer! is een absolute ‘must’ voor alle waterpolo-beoefenaars
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(van ‘puppie tot OPI’ en van internationaal tot veteraan),
scheidsrechters, tafelfunctionarissen, bestuursleden, trainers,
coaches, teamleiders, ‘Jofele Jottums’, supporters, polo-ouders en
alle anderen die ‘onze’ waterpolosport een warm hart toedragen.
Met uw steun zijn wij er van overtuigd dat ManMeer! in een land
met de grootste waterpolo-competitie ter wereld bestaansrecht
heeft en bovendien een structurele bijdrage kan leveren aan het
imago van de waterpolosport.’

DWT heeft hier een abonnement op genomen, en de eerste
nummers liggen ter inzage in een map ergens in de buurt van de
bar - erop of eronder of ernaast of erachter; dat weet je nooit
helemaal zeker…- In het eerste nummer staan genoeg interessante
zaken zoals het WK in Perth, het Nederlands Doventeam en
Minipolo in Oegstgeest. Dit geestelijk voedsel kan je in alle rust
aan de bar, onder het genot van een drankje - niet morsen ! - tot je
nemen. 

MINIPOLO

Er komt weer een Minipolotoernooi ! 

Wanneer ? Op zondag 26 april 

Door wie ? WZ & PC uit Purmerend

Hoe laat ? We verzamelen om 13.00 uur bij het clubhuis; om
17.00 uur ben je daar weer terug.

Wil je je opgeven ? Doe dit dan uiterlijk op 9 april. Je kunt je bij je
trainer opgeven, of je vult het antwoordstrookje in. Dat vind je bij
de aankondiging van dit toernooi elders in dit clubblad.
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HEB JE NOG VRAGEN ? 

BEL DAN SABINE…

MAAR LET OP ! 

Op zaterdag en zondag bel je haar op: 023 - 537 337 3

De rest van de week is ze te bereiken op: 020 - 617 600 6

Kom allemaal naar de waterpolo-afsluitavond op zaterdag 2 mei !!!

Verjarenden in de bloeimaand.

2 april Paul Post Ads. onder 14

Robin Groenendijk Heren 2

5 april Jolande Gerritsen Dames 2

Luc Zandvliet Heren 3

6 april Marius Bakker Heren 5

7 april Hayo Stam Heren 1

10 april Freek Strootman Ads. onder 14

11 april Pieter-Paul van Oerle Heren 2

18 april Thijs Weustink Heren 1

Ruud Muylaert Heren 5

20 april Roselijn Verbruggen Dames 1

Anje Wattel Dames 2

21 april Olav Scholten Minipolo

26 april Marjo Nijssen Dames 2

Paul Roozekrans Heren 3

27 april P.W.A. Bar

28 april Yvette Roozen Dames 2

29 april Katja Botman Dames 2

30 april Prinses Juliana -
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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

brommer rijden mag je
eigenlijk niet komen…

UITSLAGEN

14 februari

ADS. O.14 DWT - Zwepho 7 - 10

Doelpunten: Marcel 4, Tim 2, Freek 1

H5 DWT - NVA/HHC 7 - 5

Doelpunten: Ton 4, Lex 2, Ruud 1

H2 DWT - Otters 11 - 11

Doelpunten: Raymond 1, Frank 1, Paul T. 4, Chris 2, Paul S. 3

H3 DWT - EDVO3 - 10

Doelpunten: Nick 1, Ronald 2

H6 DWT - Noordkop 7 - 8

Doelpunten: Stefan 3, Patrick 4

H1 Woerden - DWT 12 - 5

Doelpunten: Eddy 3, Hayo 2, Ted 1

D1 AZ&PC/Anova - DWT6 - 4

Doelpunten: Sabine 2, Sandra 1, Carola 1

21 februari

D1 DWT - De Vuursche 11 - 8

Doelpunten: Sandra 3, Martine 1, Carola 3, Bianca 2, Sabine 2

H4 DWT - Alliance 12 - 3

Doelpunten: Bert 2, Johan 2, Ad 1, Herman 4, Dick 1, Jeroen 1,
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Johan 1

ADS.O.14 DWT - ZWV/Nereus 9 - 18

Doelpunten: Tim 1, Marcel 7, Robbert 1

28 februari

H1 DWT - Shell 7 - 5

Doelpunten: Marc 2, Lodewijk 1, Hayo 2, Michael 1, Thijs 1

H4 DWT - Heerhugowaard 18 - 2

Doelpunten: Pim 4, Herman 4, Bert 4, Ad 4, Johan 2 

M.ADS DWT - NVA/HHC 9 - 11

Doelpunten: Merel 5, Joyce 2, Saskia 1, Patricia 1

D2 DWT - Aquafit 10 - 0

Doelpunten: Katja 1, Maaike 1, Jolande 1, Anita 2, Marion 2, Anje
2, Francisca 1

D1 Alliance - DWT 5 - 7

Doelpunten: Carola 3, Sandra 2, Roselijn 2

7 maart

M.ADS DWT - De Ham 1 - 29

Doelpunt: Patricia

H3 DWT - Spetters 8 - 8 

Doelpunten: Niels 3, Peter 1, Remon 3, Luc 1

D2 DWT - De Ham 8 - 0

Doelpunten: Anje 3, Carry 2, Jolande 1, Katja 1, Yvette 1

ZO. Dat was het weer voor deze maand. Succes en denk aan ons.

Namens de polocommissie typ ik hier mijn naam onder:

Thijs Weustink
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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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Sportprestatiebeker 1997.

Ook dit jaar hebben de trainers van de
sportsector weer gezocht naar mensen
die in aanmerking komen voor de
Sportprestatiebeker 1997. Er word dan
gekeken naar de prestaties die verricht
zijn, maar zeker ook naar de inzet en
mentaliteit en uitstraling, en wat minder
naar talent. Een nominatie moet gezien
worden als een compliment van de
trainers, waardering voor wat je hebt
laten zien en wellicht een stimulans om
te proberen nog beter te worden.

De genomineerden zijn:

Chantal van Ruiten, synchroonzwemmen:
Chantal, 16 jaar, heeft heel veel moeite moeten doen om haar
diploma's te halen. Vooral het laatste diploma (C2), heeft haar heel
veel moeite gekost. Voor haar leeftijd had zij nu eigenlijk al bij de
A junioren moeten zitten. Alle andere meisjes uit haar
leeftijdscategorie "stroomden" steeds door, maar haar lukte het niet
zo goed. Dit had ook als consequentie dat zij regelmatig niet in een
groepsnummer mee mocht zwemmen, omdat ze al te oud was voor
het niveau waarop ze op dat moment zwom. Maar zij heeft de moet
niet opgegeven en is steeds door blijven gaan met trainen ondanks
dat zij de diploma's verschillende malen niet gehaald had. Ook nu
is zij nog steeds gemotiveerd om de volgende diploma's te halen.
Als zij zelf niet hoeft te trainen is zij ook altijd bereid om te helpen
bij de trainingen voor de jongere meisjes en jongens.
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Marcel Velthuis, waterpolo:
Marcel, 13 jaar, een jong waterpolotalent, heeft van nature een
voorsprong op de rest, maar is niet te beroerd er ook hard voor te
trainen. Hij is de man van de doelpunten bij de adspiranten onder
de 14 jaar en heeft zodoende al menig punt binnen gehaald. Toch
is het geen egotripper, probeert hij iedereen bij het spel te
betrekken, neemt zijn verantwoordelijkheden en knapt ook het
vuile werk op. Mede door hem speelt het hele team op een aan-
vaardbaar niveau en ontwikkelt de rest van het team zich ook vlot.
Gelukkig kan het altijd nog beter. Belangrijk voor zijn verdere
ontwikkeling is dat hij zich gaat meten met de beste adspiranten
van Noord-Holland, in het kringteam, en dat hij en zijn
medespelers er hard voor blijven trainen.

Viki Boviatsis, wedstrijdzwemmen:
Viki, 10 jaar, een snelle meid, die het presteerde om op meerdere
slagen door te dringen tot de Nationale Speedo Top 20. Onlangs
heeft ze van de KNZB een bronzen penning mogen ontvangen. Ze
heeft traint met veel plezier en doet dat met grote inzet. Ook
motiveert zij haar ouders haar vaker naar de training te brengen,
want ze wil nog vaker trainen.

Annette en Nicolette Knape, synchroonzwemmen:
Beide meisjes hebben (samen met nog een aantal andere meisjes)
al een aantal jaren mee mogen doen aan de Nationale Jeugd
Kampioenschappen synchroonzwemmen omdat ze genoeg limieten
hiervoor gehaald hadden. Dit jaar hebben een aantal meisjes van
onze vereniging meegedaan aan speciale tests. Annette heeft hier 2
keer aan meegedaan en is beide keren 2e geworden in haar leef-
tijdsklasse. Nicolette heeft hier een keer aan mee mogen doen en is
toen 3e geworden in haar leeftijdsklasse. Tijdens de afgelopen NJK
zijn een aantal meisjes beoordeeld een naar aanleiding hiervan zijn
zij beide uitgenodigd om mee te mogen doen aan de talentont-
wikkeling. Dit houdt in dat zij diverse malen extra trainingsdagen
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in Zeist of Papendal hebben welke georganiseerd worden door de
KNZB. Deze talentontwikkeling is bedoeld om meisjes alvast
kennis te laten maken met trainingen die de nationale ploeg heeft.

De sportprestatiebeker zal op de ledenvergadering, op 1 april,
worden uitgereikt. In verband met de jeugdige leeftijd van enkele
genomineerden zal aan het bestuur het verzoek gedaan worden dit
zo vroeg mogelijk na opening van de vergadering te laten plaats
vinden.

Genomineerden worden bij deze uitgenodigd daarbij aanwezig te
zijn.

Namens de trainers,

André Zandvliet. 

De synchroonzwemjarige van
april.

10-04 Wendy Vollenga

Deze kunstzwemster van

harte gefeliciteerd ! !

Ellen.
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Afsluitavond.

Kracht en strategisch inzicht bundelen we weer op:

2 Mei

gemengde teams, korte wedstrijdjes

17.30 uur Verzamelen in het clubhuis en
formeren van teams;

18.00 - 19.00 uur Wedstrijden (6 x 10 min);

19.00 - 19.30 uur demonstratie wedstrijden
minipolo/vrijzwemmen

19.30 - 20.30 uur Wedstrijden

20.30 - 21.00 uur demonstratiewedstrijden (nog een
verrassing)

21.00- 22.30 uur Wedstrijden

23.00 uur Prijsuitreiking .
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DWT’S  Internationale
Pinkstertoernooi

- 31 mei en 1 juni 1998 -

Zondag 31 mei van 10 tot 22 uur
Maandag 1 juni van 10 tot 15 uur
• Wedstrijden voor heren- en damesteams
• Spetterend feest in het clubhuis !

Hou dit weekend dus vrij ! ! !

Minipolotoernooi.

� Wanneer ? zondag 26 april 

� Waar dan ? WZ & PC in Purmerend

� Hoe laat ? We verzamelen om 13.00 uur bij het clubhuis;
om 17.00 uur ben je daar weer terug.

Wil je je opgeven ? Doe dit dan uiterlijk op 9 april. Je kunt je
bij je trainer opgeven, door het antwoord-
strookje in te vullen. Dat vind je hieronder:

Ja !!! Natuurlijk geef ik mij op voor dit toernooi, want iedereen
komt !!!
� Mijn naam is:
� Ik ben … jaar oud.
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Masternieuws.

Op zaterdag 21 februari jl. ben ik met de trein naar Apeldoorn
gegaan om deel te nemen aan de 11e winterlangebaan in het
Sportfondsenbad (25m baan).
Deze wedstrijd werd georganiseerd door AZC-Masters Apeldoorn.
De aanvang van deze wedstrijd was om 18.30 uur.
Het nummer dat ik gezwommen heb, was de 800 meter vrije slag
in 14.14,  minuten (tussentijd na 400 meter was 7.07,  minuten).06 08

Ik was de snelste van mijn leeftijdsgroep D45+. Er deden veel
bekenden mee aan deze wedstrijden over 800m en 1500m vrije
slag, zoals Edwin van Norden 35+ en Donald Uijtenbogaart 50+.
Beiden waren goed voor een M.R.! Langzamerhand begin ik steeds
meer mensen te kennen.
Wie trek had kon daar heerlijke erwtensoep eten met roggebrood
met spek.
De wedstrijden waren om 22.00 uur afgelopen. In pension
Abbekerk heb ik 1 nacht gelogeerd en op zondag ben ik na een
uitgebreid ontbijt naar Haarlem teruggekeerd.
Door werkzaamheden aan het spoor moest ik via Utrecht reizen.
Met een voldaan en tevreden gevoel kwam ik om 13.00 uur thuis.
Ik zie naar de volgende wedstrijden al uit.
Dit weekend ontving ik het blad Master Sprint, het landelijk
clubblad van het master zwemmen. In het februari nummer stond
de master top tien van alle zwemnummers over 1997.
Verschillende keren komt mijn naam daarin voor in de categorie
D45+.
Hier volgt een overzichtje van mijn tijden en plaatsen:
TOP 10      25 meter baan.
50m. b.c. 38,06 7 plaats

1500m. b.c. 2747,22 3 plaats

50m. r.c. 41,77 3 plaats

200m. r.c . 324,89 2 plaats

50m. s.sl. 44,38 5 plaats

200m. s.sl. 347,92 3 plaats

50m. vl. 50,39 8 plaats

100m. wiss. 138,09 5 plaats
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TOP 10      50 meter baan
800m. b.c. 1422,12 6 plaats

1500m. b.c. 2835,09 4 plaats

200m. s.sl. 347,31 4 plaats

Met sportgroeten, Corine Kalbfleisch.

Figurenwedstrijd
synchroonzwemmen in Breezand.

Zondag 8 februari waren er weer wedstrijden synchroonzwemmen,
deze keer in zwembad den Kriek in Breezand. Ik zwom in
categorie 2B. De wedstrijd begon om half 4 en was om half 7
afgelopen. Ik vond het in het begin nog niet echt spannend. Mijn
vriendinnetje Amber had startnummer 13 en ik had startnummer 6.
We begonnen met het eerste figuur: de balletbeen. Voordat we aan
een figuur begonnen, vertelde Ellen onze trainster nog even hoe dat
figuur moest. Het verliep allemaal vrij snel.
Het volgende figuur was: de kraanhouding.
Na deze twee figuren hadden we pauze .De pauze duurde 6
minuten. Dat Lijkt niet veel, maar je had wel tijd om even iets te
drinken, eten mochten we niet, dat was niet goed zeiden ze. Ik
vond het niet erg, door de spanning had ik helemaal geen honger.
Na de pauze kwam het figuur: spagaathouding in het water. Daar
kreeg ik goede cijfers voor.
En toen het laatste figuur: de duikboot, dat ging ook goed. Mijn
gemiddelde voor alle figuren was 4,5 punten.
Toen we ons aangekleed hadden, begon het lange wachten op de
uitslag. We aten ondertussen patat en dronken cola en als toetje
kregen we een ijsje.
Eindelijk kwamen de uitslagen. Ze begonnen bij de hoogste
categorieën gingen daarna lager, dus ook bij categorie 2B, onze
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categorie.
De eerste plaats was voor een meisje van een andere club, de
tweede plaats was voor ..... Wendy ten Bookum van DWT. Wat
was ik blij! ! ! !!!! ! !
Helaas kreeg ik geen medaille, alleen de eerste plaats krijgt er een.
Op de derde plaats stond ook een meisje van een andere club.
Amber was jammer genoeg niet bij de eerste drie. Ik had gehoopt
van wel. Nadat ook de uitslagen van categorie 1' waren
voorgelezen, gingen we naar huis. Ik vond het een heel leuke dag.

Groetjes van Wendy ten Bookum
Synchroonzwemster bij de Waterwolf en DWT.

Heren 5 bij de vier wielen.

Zwem of polo je al een aantal jaren bij DWT dan weet je
ongetwijfeld waar de vier molens op een rij staan in Alkmaar: aan
de Hoornse vaart. op een honderd meter van dit water staat het
zwembad met de zelfde naam.
Vanavond spelen we tegen de thuis club van dit bad: DAW en zijn
we met acht man. We vermoeden dat het een wedstrijd wordt
waarbij je moet oppassen om niet het schip in te gaan.
In het eerste kwart openen we verrassend de score. Er vallen
daarna nog enkele doelpunten door Leon en Ton en we sluiten deze
periode af met een 0-4 stand. Het gaat dus soepeltjes.
Beide partijen passen in de rustpauze van 1 minuut spelerswissels
toe. Hoewel er niet veel is verandert vallen in het tweede kwart de
tegendoelpunten als rijpe appels van een boom. Ze hebben ont-zet-
tend veel geluk: schieten er o.a. drie achterwaartse ballen in (wel
snel!). Uit een strafworp weet Ton nog een doelpunt te halen. De
tussenstand is 6-5 in ons nadeel.
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In het derde kwart wordt het al snel 7-5. We beginnen nu toch wel
echt te balen van dit soort “pech”. Even later wordt Siep bestraft en
mag hij 20 sec. in de hoek van het veld uitrusten. DAW benut de
man-meer situatie echter niet. Ze raken de bal zelfs kwijt bij het
overspelen. We breken uit en Leon brengt de stand op 7-6.
Bij DAW mag nu ook een speler in de hoek gaan liggen en Leon
schiet door de handen van de doelverdediger onze ploeg naar 7-7.
Even later weet Ton zich voor het DAW-doel vrij te maken en de
bal in de verkeerde hoek te plaatsen 7-8.
Het vierde kwart wordt voor beide ploegen moeilijk. Er wordt
goed verdedigd. Halverwege krijgen we nog een lastig moment.
Roel verdedigt een “weinig te zwaar”, waardoor hij een 20 sec.
tijdstraf krijgt. DAW heeft nu een man meer in het veld. Gelukkig
is het voor ons duidelijk dat een DAW-er niet mag schieten; deze
speler laten we vrij liggen en er valt geen doelpunt.
Eindstand 7-8 voor DWT.

G. Luttikhuizen.

Oplossing februari puzzel.

Binnen de rechthoek moet een Nederlandse uitdrukking staan.
De letters en tekens zijn in vier delen te splitsen.
BN betekent B en = Ben
uitje - weg : weg kan ook uit betekenen uitje - uit = je
           : het pijltje geeft aan dat de zes voor de nul moet komen te

staan : 60 of zestig
           : het pijltje geeft aan dat het slangentje en de punt omlaag

moeten : ?
De uitdrukking is : Ben je zestig?

G.L.
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Minipolotoernooi 15 februari.
Een verslag…

‘Op zondag 15 februari was het weer zover, want op deze dag was
het weer tijd voor een (mini) waterpolotoernooi. Het was erg
gezellig en de eindstand was gelijk. Er was een beetje onrust toen
we merkten dat Olaf niet aanwezig was, maar na de tweede
wedstrijd, (we hadden in totaal 5 wedstrijden te spelen,) kwam de
heer Olaf toch nog opduiken, dus Olaf heeft wel drie wedstrijden
meegespeeld. Bij de eerste twee wedstrijden, (waarbij Olaf dus niet
aanwezig was,) kwamen er kinderen van de tegenpartij bij onze
partij. Bij de eerste wedstrijd was dat een meisje die zeer handig
was met het in bezit houden van de bal, ze deed dit namelijk zo:
als ze de bal had en ze werd aangevallen pakte ze de bal op uit het
water en tilt de bal gewoon over zich heen zodat die achter haar
kwam te liggen, ze draait zich om, mikt en Hoppa! Een punt !
Jammer genoeg was dit meisje er alleen maar bij de eerste
wedstrijd. Bij de tweede wedstrijd kwam er een jongen bij die iets
minder goed was met de bal, maar wel verdomd goed was met het
verdedigen van de keeper, (de keeper was ik,) niks te klagen dus.
De eerste twee wedstrijden was ik keeper, de derde bleef ik aan de
kant zitten omdat mijn lippen paars zagen van de kou, (dit is
serieus). In de ze wedstrijd was Olaf keeper, en in de laatste
wedstrijd was ook Olaf weer de keeper en ik keeper verdediger.
We hadden twee wedstrijden verloren twee gewonnen en een
gelijkgespeeld, gelijkstand dus. Ik vond het heel leuk en ik hoop
dat het volgende toernooi gewonnen wordt.’

Bruno Schuring uit Bart’s groep
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Klaverjassen.

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

Stand zevende avond:

1 Martin Hendriks 5259
2 Bas Blom 5037
3 Jan Nijemanting 4930
4 Peter Samson 4849
5 Joop van Osch 4839
6 Hans Korzelius 4715
7 Irene van Osch 4713
8 Mevr. Samson 4633
9 Carla Korzelius 4570
10 Corrie Bergman 4562
11 Ibo Gülen 4486
12 Henny Hooischuur 4429
13 Nel Nijemanting 4387
14 Nico Hooischuur 4364
15 Marius Bakker 4337
16 Karin Nijemanting 4156
17 Miriam Samson 4137
18 Ineke Rohling 4007
19 Jonette Blom 3619

Totaalstand:

1 Bas Blom 33664
2 Marius Bakker 32959
3 Mevr. Samson 32921
4 Martin Hendriks 31896
5 Jan Nijemanting 30921
6 Nico Hooischuur 30779
7 Peter Samson 29793na 6x
8 Hans Korzelius 28295
9 Carla Korzelius 28073
10 Nel Nijemanting 27935
11 Corrie Bergman 27715
12 Miriam Samson 27460
13 Henny Hooischuur 26935
14 Jonette Blom 26736
15 Ineke Rohling 26443
16 Ko Zwaneveld 25338
17 Irene van Osch 22951na 5x
18 Karin Nijemanting 22908
19 Joop van Osch 22715
20 Ibo Gülen 22190
21 Leida Scholten 14348
22 Wim Roozen 4425

Jan Nijemanting.



  28 De Waterdroppels  

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. A. Veen

Zonnebloemstraat 45
2014 VV  HAARLEM
tel. 023 – 5 31 39 65

Synchroonzwemmen
secr.  P. Lommerse

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

Wanneer en Waar kunt U terecht bij DWT.
Leszwemmen:
In het Boerhaavebad op vrijdagavond
17.30 - 18.30 uur: A, B en basis diploma
o.l.v. W. Bakker tel.023-5625656
18.30 - 19.30 uur: overige diploma's
o.l.v. P. Hoenderdos tel.:0255-537400
In de Planeet 2 op zaterdag
11.15 - 12.00 uur A en B
o.l.v. T. V. Giezen tel 023-5370099

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 21.00 - 22.00 uur Boerhaavebad
o.l.v. T.v. Giezen tel.023-537 00 99
en C. Zwaneveld tel.023-525 69 24

Wedstrijdzwemmen:
maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 06.00-07.00 uur Boerhaavebad

17.30-18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
donderdag 06.00-07.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag 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

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