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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Kinderen een kwartje! Deze nostalgische term
uit de tijd van stoomcarousel en zweefmolen
wordt hooguit nog op het Oranjefeest van de
plaatselijke speeltuinvereniging aan het
verwende minivolkje ten gehore gebracht. De tijd van het geluk dat
toen nog heel gewoon was en de verwondering over alles wat
groeit en bloeit en toch altijd weer boeit en waar tevredenheid als
nationaalcredo verkondigt en ervaren werd is net als met de kennis
over uitgestorven diersoorten, in de vergetelheid geraakt en
overruled door de verworvenheden van de vermacdonaldse
samenleving.
Het dagje Groenendaal met als summum van kindervreugd de
kinderboerderij en de speeltuin waar wij af en toe pa en moe toe
konden overhalen legt het duidelijk af tegen EuroDisney, de
Efteling en al die andere voorverpakte megaparken ter meerdere
glorie voor vertier en vermaak.
De laatste tijd lijkt het echter of er haarscheurtjes zichtbaar zijn in
het pantser van het megavermaakcartel. De groei ligt nagenoeg stil
en in en moet al bijna jaarlijks een nieuwe sensationele attractie in
het programma opnemen om de consument te verleiden de
gespaarde Air Miles te laten transformeren in pretparktickets. Geen
wonder zou ik zeggen, want een dagje megapretparkplezier voor
het hele gezin hapt flink in het beschikbare vakantiegeldbudget en
per slot van rekening willen we als het effe kan op zijn minst 365--
dagen per jaar een zorgeloos welvaart vast bestaantje leiden. Het
kroost moet dus weer leren om tevreden te zijn met een dagje
geitenbreien op de kinderboerderij.

Mogelijk ontstaat er een lucratieve samenwerking tussen het
Nationaal Bureau voor het Toerisme en de NOC/NSF die de
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diverse nationale sportbonden vertegenwoordigt, waaruit een
consumentvriendelijk flitsend en supersportieve
pretpakkettenscenario voor een vriendelijk prijsje aan den volke als
de ultieme vorm van vrije tijdsbeleving gepresenteerd kan worden
en waar wij als eenvoudig zwemcluppie aan de boorden van het
Spaarne een duurzaam profijt uit deze hoorn des overvloed kunnen
peuren.
Zonder te stellen dat we met een voldaan gevoel al bijna 70 jaar
met gemak weerstand kunnen bieden aan de erven Piek en
consorten, ben ik de overtuiging toegedaan dat DWT ook in de
komende decennia haar plaats in het sport en spel walhalla zal
kunnen blijven innemen. We hebben het zwemminnend volkje
genoeg te bieden. Dat bleek toch maar weer tijdens het afgelopen
internationale Paastoernooi waar Jumbo-Wim met speels gemak
een kleine 300 zwemmers met een even zo groot aantal supporters,
begeleiders en officials een paasweekend lang aan zijn
zwemevenement kon binden. Van Lisse tot Heemskerk en van
SSC-Dodesheide (Duitsland) tot Hod (Hongarije) viel men voor de
charme en verbale hoogstandjes van super (Jumbo) Wim. Maar
met herr, professor, doctor, ingenieur Roozen zonder superbrein
An (die kan er wat van) en die andere vrijwilligers achter de
schermen, zou het heel wat minder voor de wind gaan en zeker met
zijn toernooi.

Het overijverige volkje van de polowerkgroep zullen al hun niet
geringe talenten moeten aanspreken om tijdens het internationale
pinkstertoernooi het succes van super (Jumbo) Wim en consorten
te evenaren laat staan te overtreffen. Het succes van Pasen en
Pinksteren, zonder dat deze ooit op één dag zullen vallen, mag wat
mij betreft tot in lengte van jaren een DWT handelsmerk zijn en
blijven waarbij het sportieve spel element op een betaalbare wijze
voor een ieder toegankelijk blijft.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot
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Informatief..

- DWT-vlag
Eindelijk kon na jaren van onzekerheid daarover
op de jaarvergadering de nieuwe DWT-vlag
gepresenteerd worden. Stefan Woolthuis heeft er
voor gezorgd dat de vlag er uiteindelijk toch
kwam. Elke werkgroep van de sportsector krijgt
een exemplaar.

- Bestuursvacature
In het bestuur zal Anneke Veen de komende 3-jaren haar niet
geringe bestuurlijke kwaliteiten etaleren. Zoals het er nu voorstaat
zal Anneke het secretariaat onder haar hoede nemen.

- Sportprestatiebeker
De sportprestatiebeker is dit jaar in de wacht gesleept door een
duo. Nicolette Knape (synchroonzwemmen) en Viki Boviatsis
(wedstrijdzwemmen) waren de gelukkige (zeer jeugdige)
uitverkorenen. Beide meisjes hebben door een combinatie van
talent, intensief trainen en doorzettingsvermogen een hoog niveau
bereikt. Dit is zelfs op bondsniveau niet ongemerkt gebleven.

- Erelid.
De heer W. Stricker zal na dit seizoen een punt zetten achter zijn
vrijwilligers carrière op diverse terreinen bij DWT. Zijn geweldige
verdiensten voor de vereniging was voor de clubhuiscommissie
aanleiding on de heer Stricker voor te dragen als erelid van DWT.
Op de jaarvergadering is deze benoeming voor een enthousiast
publiek bekrachtigd.

Namens het bestuur,
Guus Niehot.



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

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 !!!

Voor informatie bel Pascalle Hoenderdos 0255 537 400
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Van de polocommisie.

Deze maand ben ik de pineut om een
stukje in het clubboekje te schrijven.

Jarenlang ging ik mee naar het zwembad om
naar de wedstrijden van mijn broer te kijken.

Al die grote jongens vond ik erg stoer en het hele clubhuis
gebeuren trok me ook wel aan. Daar wilde ik wel bij horen!!!  Mijn
moeder was er niet erg blij mee maar vier jaar geleden was het dan
zover, ik ging met het nieuwe meisjesteam meedoen. Ondanks dat
we hard trainden en veel verloren was het altijd erg gezellig. We
werden een hecht team en zitten nu bijna allemaal in dames 1.

Een half jaar geleden ben ik voor de polocommissie gevraagd.  Ik
heb nog geen specifieke taak, maar ik vindt het erg leuk om me
met de jeugd bezig te houden.

Zo komt er weer een zomerkamp voor de jeugd aan die we dit jaar,
in het kader van de integratie binnen DWT, samen mat de JREZ
organiseren.

Verder komen de toernooien er ook weer aan. Zoals andere jaren
gaat er ook dit jaar weer één dames- en één herenteam naar Ter
Apel en naar Hasselt. Het supergrote toernooi in Ter Apel moet je
een keer meegemaakt hebben, je speelt wedstrijden in de blubber
en er zijn acht douchen op ongeveer vijfhonderd mensen.

Het andere toernooi mag je eigenlijk ook niet missen. Dit is bij
onze naaste buren in België. Bij dit toernooi heb je zelfs twee
feesten, één in het zwembad  “the beachparty” hier is het erg
gezellig,  ze hebben alleen nog nooit van Alanis Morrisset
gehoord. Op het andere feest is er de hele avond zuurkool met
worst te koop en sloven ze zich elk jaar weer erg uit om de
feestzaal zo feestelijk mogelijk te maken, vooral de verlichting is
erg speciaal.

Voor het zover is hebben we eerst ons eigen supergave toernooi .
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Waar je natuurlijk aanwezig moet zijn. Ik hoop iedereen met
Pinksteren te mogen begroeten, ook de mensen van
wedstrijdzwemmen en kunstzwemmen zijn van harte welkom om
een kijkje te komen nemen.

Groetjes Sandra.

Verslagen uit het Haarlems Dagblad.

DWT  -  WZ&PC 6 - 7 9 maart 1998

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.

OCEANUS  -  DWT 12 - 416 maart 1998

Na het verlies van de thuiswedstrijd tegen WZ&PC waren de
mannen belust op revanche. Maar ook nu kon DWT geen vuist
maken. Tegen de nummer twee in de derde klasse vergaten de
Haarlemmers in de beginfase de kansen te benutten en stonden al
snel op een 3 – 0 achterstand. “Hierna konden we niet meer terug
in de wedstrijd komen. We misten Marc van Galen en Ted Meijer
en OCEANUS was gewoon een maatje te groot voor ons”,
concludeerde coach André Zandvliet na afloop.

DWT  -  De Futen 5 – 18 23 maart 1998

De Water Trappers konden niet tippen aan het goed lopende spel
van de Futen. Coach André Zandvliet verwoordde de strijd: “ De
Futen is een goed spelende ploeg. In het begin kunnen we het nog
bijbenen, maar al gauw keken we tegen een niet meer in te halen
achterstand aan. Het verschil zit in het feit dat zij trainen en wij
niet. Hetgeen in deze stand goed tot uiting komt.”
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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 ! ! !

DWT’S PINKSTERLOTERIJ 

Iedereen weet nu inmiddels wel dat we op 31 mei en 1 juni weer
het Pinkstertoernooi organiseren. Naast de gebruikelijke
festiviteiten willen we dit jaar tijdens het toernooi een loterij
houden. Daarvoor hebben we natuurlijk prijzen nodig. Dus onze
vraag is: wie heeft er spullen die het verloten waard zijn ? Bel voor
aanbiedingen, vragen en overige informatie  bellen naar Sabine
537 33 73

Zomerkamp

Op 10, 11 en 12 juli gaan we weer fijn een weekendje kamperen in
de duinen bij Heemskerk! Voor informatie over dit   alweer vijfde  
zomerkamp bel je naar Pascalle Hoenderdos 0255 537 400. Het
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kamp is bedoeld voor DWT-jeugd in de leeftijd van 8 tot 13 jaar. 

Jeugddisco 

Op zaterdag 16 mei is de jaarlijkse Jeugd-
disco gepland. Het feest is be-

doeld 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…

Minipolo nieuws van Mieke en Bart

Hallo jongens en meisjes. Hier een briefje over de komende
activiteiten waaraan jullie deel kunnen nemen.

Zaterdag 2 mei is er in het Boerhaavebad een afsluiting van het
waterpoloseizoen. Hierbij doen wij natuurlijk ook mee. Het begint
om 17.30 uur en wij moeten onze kunsten vertonen van 19.00 –
19.30 uur. Kom ook ! Geef je op bij de trainers.

Het weekend van 10, 11, 12 juli gaan we weer op zomerkamp.
Iedereen van 8 – 13 jaar kan ook dit jaar weer mee. Het wordt weer
beregezellig. Meer informatie volgt ! Hou je clubblad (pagina 5) in
de gaten.

Groetjes, Bart en Mieke
P.S. We blijven natuurlijk trainen: dinsdag van 19.00 – 19.45 uur

vrijdag van 19.30 – 20.15 uur
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Verjaardagen in MEI

5 mei Daniëlle Raar Ads. M.O 16

Ted Meijer H1

Raymond Velthuis H2

Leon van der Peet H5

7 mei Ton van der Graaf H5

10 mei Paul Thoolen H2

17 mei Patricia ter Horst Ads. O 14

21 mei Kelly Sinke Ads. O 14

22 mei Evelien van Leeuwen Ads. O 14

26 mei Paul Stricker H2

28 mei Niels Rohling H3

29 mei Ingrid Lommerse D2

31 mei Maarten Smits MP

UITSLAGEN

14 maart 

D.M1 DWT  - DE SNIPPEN 0 – 38

Doelpunten: -

H1 OCEANUS – DWT 12 – 4 

Doelpunten: Eddy, Hayo, Paul Thoolen en Thijs

ADS. O 14 DWT – WZ&PC 6 – 11 

Doelpunten: Marcel 4, Tim en Nicki 1

20 maart

H1 DWT – DE FUTEN 6 – 18

Doelpunten: Pieter-Paul 3, Marc, Eddy en Ted 1
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D1 DE MEEUWEN   DWT 11   3 

Doelpunten: Sabine, Dana en Carola

Namens de polocommissie,

Thijs Weustink.

Nieuws van de
wedstrijdzwe
mploeg ! ! ! !
!

De maand maart/april is altijd de tijd dat voor ons de tweede helft
van de competitie begint. Op 8 maart is het vierde deel geweest.
Daar straks alle uitslagen van, maar het belangrijkste voor de
wedstrijdzwemploeg in de maand april is natuurlijk ons eigen
Paastoernooi. Op 12 en 13 april was het weer zover. Het 12de
internationale Paastoernooi. Er zijn weer volop duitsers gekomen
van twee verschillende verenigingen uit Duitsland. Verder een paar
verenigingen uit de omgeving en een Hongaarse zwemvereniging,
die overnacht heeft bij ZPCH uit Hoofddorp. Het spektakel was
over twee dagen verspreid met 1ste paasdag 's avonds een discoa-
vond. De play-back show was daarvan natuurlijk weer een
hoogtepunt. Maar daarvan straks een uitgebreid verslag, inclusief
uitslagen en reacties van zwemmers.

De afgelopen maand begon met de thuiswedstrijd van de
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Meerkamp.

Diezelfde dag moest Viki Boviatsis naar een finale-wedstrijd van
de Speedo. Ze heeft daar goed gezwommen. Een tijd van 1.16.1 op
de 100m vrije slag. Zij zwom bij de eerste 20 meisjes van haar
leeftijd en heeft van de KNZB een bronzen penning ontvangen. Op
de Meerkamp zijn er goede tijden gezwommen, kijkt u maar:

1/2 200m schoolslag dames/heren

Yvette Roozen 3.07.2 pr 2

Gwenda vd Veen 3.18.5 pr

Bianca t Horst 3.19.7

Mariska t Horst 3.34.2

Patricia t Horst 3.41.0

Fleur v Dusseldorp 3.41.1

Suzanne vd Velde 3.48.0 pr

Erik Rooks 4.06.9 pr

Michiel v Dusseldorp 3.49.0 pr

Leon Boviatsis 3.31.3 pr

Dennis v Weel 3.08.0 pr

Koen Rooks 3.07.7 pr

Martin Niehot 3.06.1 pr

Eric Veen 2.54.6 pr

Casper Teeuwen 2.48.9 pr 3

3/4 100m vrije slag j/m

Shawn Bosman 2.17.9

Anouk vd Weijden 2.09.1 pr

Yoni vd Brink 1.42.5 pr

Nick de Lange 1.42.5

Tim Kuyt 1.33.9 pr

Thirza Weber 1.32.1 3

Renee Bosse 1.31.0 pr 3

Sam Wutschke 1.29.8

Dennis de Graaf 1.27.8 pr 3

Maurice Knape 1.25.0 pr

5/6 200m rugslag dames/heren

Patricia t Horst 3.26.4 pr

Michiel v Dusseldorp 3.29.5 pr

Koen Rooks 2.50.5 pr

Chris Visser 2.48.9 pr

Martin Niehot 2.43.6 pr

Bart Elenga 2.38.0 3

Michiel Veen 2.29.5 1

7/8 200m wisselslag m/j

Anouk vd Weijden 5.01.5

Yoni vd Brink 4.08.3 pr

Nick de Lange 4.01.3

Dennis de Graaf 3.38.5 pr 2

Tim Kuyt 3.39.6 pr 3

Renee Bosse 3.31.0 pr 2

Sam Wutschke 3.30.9 pr 2

Maurice Knape 3.30.6 pr 1

Thirza Weber 3.28.3 pr 1

9/10 100m schoolslag dames/heren

Yvette Roozen 1.25.5 pr 1

Gwenda vd Veen 1.35.3

Patricia t Horst 1.41.3 pr

Erik Rooks 2.01.5 pr

Leon Boviatsis 1.38.5 pr

Dennis v Weel 1.27.4

Leon Knape 1.24.6 pr

Chris Visser 1.23.2 pr

Eric Veen 1.21.9

Bart Elenga 1.19.8

Casper Teeuwen 1.16.5 pr 3

Colin Liem 1.09.5 1

11/12 50m vlinderslag m/j

Nick de Lange 1.16.9

Anouk vd Weijden 1.12.7

Shawn Bosman 1.02.5 pr

Yoni vd Brink 57.6 pr
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Tim Kuyt 54.0 pr

Dennis de graaf 52.3 pr

Thirza Weber 49.5 pr

Renee Bosse 48.6 pr

Sam Wutschke 47.4 pr

Maurice Knape 44.5 pr 3

13/14 200m vrije slag dames/heren

Bianca t Horst 2.40.5

Gwenda vd Veen 2.46.1

Yvette Roozen 2.50.1

Fleur v Dusseldorp 2.55.2

Mariska is helaas niet gestart

Suzanne vd Velde 3.11.9 pr

Leon Knape 2.33.0 pr

Chris visser 2.33.0

Bart Elenga 2.22.5

Eric Veen 2.17.8 pr

Michiel veen 2.11.4 3

Colin Liem 2.09.0 1

17/18 100m rugslag dames/heren

Fleur v Dusseldorp 1.29.3

Erik Rooks 1.39.7 pr

Michiel v Dusseldorp 1.35.7

Leon Boviatsis 1.33.1 pr

Leon Knape 1.22.4 pr

Koen Rooks 1.21.6 pr

Dennis v Weel 1.11.6

Casper Teeuwen 1.10.6

Colin Liem 1.07.4 2

MEERKAMP HOOFDDORP

Voor de laatste wedstrijd van de meerkamp met het Y-mere en
ZPCH gingen we op 22 februari naar Hoofddorp. Er zijn opvallend
veel pr's gezwommen, door jong en oud. Telt u ze maar mee:

1 100m schoolslag m/j

Yoni vd Brink 1.57.8 pr

Dennis de Graaf 1.46.6

Viki Boviatsis 1.41.4 pr

2/3 200m vlinderslag dames/heren

Mariska t Horst 3.29.6 pr

Eric Veen 2.53.3 pr

4 800m vrije slag dames

Fleur v Dusseldorp 12.55.6

6/7 100m wisselslag dames/heren

Suzanne vd Velde 1.39.8 pr

Thirza Weber 1.34.5 pr

Diana Niehot 1.33.7 pr

Patricia t horst 1.37.2

Mariska t horst 1.30.2

Alletta Smit 1.39.8 pr

Esther Schrijver 1.23.1

Maurice Knape 1.34.4 pr

Erik Rooks 1.38.2

Leon Boviatsis 1.32.2 pr

Koen Rooks 1.16.1 pr

Leon Knape 1.18.9 pr

Chris Visser 1.14.9 pr

Eric Veen 1.13.5 pr

Dennis v Weel 1.12.6 pr

Martin Niehot 1.15.3

Casper Teeuwen 1.08.0 pr

9 200m schoolslag heren
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Maurice Knape 3.48.9 pr

Chris Visser 3.09.6 pr

12 100m rugslag m/j

Dennis de graaf 1.43.9 pr

Viki Boviatsis 1.29.6

Yoni vd Brink 2.05.6

13/14 200m rugslag dames/heren

Diana Niehot 3.23.1 pr

Dennis v Weel 2.36.2

15/16 100m vlinderslag dames/heren

Patricia t Horst 1.51.2 pr

Alletta Smit 1.58.7

Diana Niehot 1.54.3

Fleur v Dusseldorp 1.35.3 pr

Mariska t Horst 1.34.6

Thirza Weber 1.53.2 pr

Suzanne vd Velde 1.57.0 pr

Esther Schrijver 1.23.0

Erik Rooks 1.45.0 pr

Leon Boviatsis 1.42.1 pr

Maurice Knape 1.48.3

Leon Knape 1.29.9 pr

Chris Visser 1.24.7 pr

Koen Rooks 1.20.2 pr

Dennis v Weel 1.26.2

Martin Niehot 1.23.3

Casper teeuwen 1.12.5

Eric Veen 1.14.4

17 10x50m vrije slag d/h

DWT:Dennis v Weel 5.26.2

Mariska t Horst

Martin Niehot

Casper teeuwen

Eric Veen

Koen Rooks

Fleur v Dusseldorp

SPEEDO ZAANDAM

Wederom gingen de kleinsten van de wedstrijdzwemploeg naar
een wedstrijd speciaal voor hen en hun leeftijdsgenootjes. Er werd
goed gezwommen en Viki Boviatsis heeft haar tijd op de 400m
vrije slag weer verbeterd en werd werderom eerste van haar
leeftijd.

100m vrije slag m/j

Anouk vd Weijden 2.16.8 pr

Yoni vd Brink 1.44.5

100m schoolslag m

Thirza Weber 1.38.3 pr

Denise Fokker 1.55.0

Diana Niehot 1.48.6

400m vrije slag m/j

Viki Boviatsis 5.31.3 pr

Dennis de Graaf 6.50.0 pr

100m rugslag m/j

Anouk vd Weijden 2.21.0 pr

Yoni vd Brink 2.04.7

100m vlinderslag m

Diana Niehot 1.51.2

Thirza Weber 1.54.9

Denise Fokker 1.57.9 pr
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COMPETITIE 8 MAART

Om 5 uur begonnen de wedstrijden in ons eigen zwembad. Helaas
zat de tribune voornamelijk vol met de ouders van andere
verenigingen en slechts enkele van DWT. Maar toch hebben de
meesten aardig gezwommen. Weinig persoonlijke records nu, maar
de estafettes bij de heren gingen wel goed. In de leeftijd vanm
1980 t/m 1982 hebben we twee sterke jongensteams, die zowel
eerste als derde werden. Helaas verloren de heren in het laatste
programmanummer van Triton, maar dat was omdat er geen recht-
streeks duel was tussen hen, omdat Triton vergat te starten en toch
na overleg met de scheidsrechter nog mocht starten. Ze zwommen
0,1 seconde sneller. Bij de dames werden er zeer weinig punten
behaald en dat was DWT bijna fataal. Door ziekte van Danielle,
Bianca en Fleur en door verjaardagen in de familie van der Veen
waren er vier dames afwezig en moesten Eveline, Yvette, Mariska
en Bianca dit opvangen door bijna op elke afstand een dik pr te
zwemmenn, maar dat was natuurlijk teveel gevraagd. Een nieuwe
zwemster zou ook meedoen voor haar eerste wedstrijd voor DWT,
Claudia Lammerts, maar helaas had ze afgezegd. Hier volgen de
uitslagen:

1 4x50m vrije slag estafette jongens
1980el

DWT1: Dennis v Weel 1.50.3 pr1

Paul de Jong

Chris Visser

Casper Teeuwen

DWT2:Martin Niehot 1.57.4 pr3

Koen Rooks

Leon Knape

Eric Veen

2 4x100m vrije slag estafette meisjes
1982el

DWT: Patricia t Horst 5.18.7 3

Eveline v Leeuwen

Annette Knape

Nicolette Knape

2ABC 100m schoolslag m/j 1986el

Thirza Weber 1.33.4 pr1

Diana Niehot 1.48.5 pr

Denise Fokker 1.54.0 pr

Sam Wutschke disSE 1.43.0 pr

Maurice Knape 1.44.4 pr

Shawn Bosman 2.03.9 pr

Anouk vd Weijden 2.09.8 pr

Yoni vd Brink 1.58.5

Tim Kuyt 1.46.1 pr3
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Nick de Lange 1.49.1

Renee Bosse 1.48.2 3

Dennis de Graaf 1.44.7 pr1

Viki Boviatsis 1.39.7 pr1

3 50m vrije slag heren

Bart Elenga 0.27.6 pr

Ramon Overveld 0.27.6

Michiel Veen 0.26.0 3

Colin Liem 0.24.6 1

4 100m vlinderslag dames

Bianca t Horst 1.40.4 pr

Mariska t Horst 1.31.5

Esther Schrijver 1.24.5

Eveline v Leeuwen 1.21.4 3

5 200m wisselslag jongens 1980el

Koen Rooks 2.47.3 pr

Chris Visser 2.42.6 pr

Dennis v Weel 2.37.5 pr

Eric Veen 2.35.2 pr

Casper Teeuwen 2.31.0 pr1

6 200m vrije slag meisjes 1980el

Eveline v leeuwen 2.56.8

Yvette Roozen 2.46.6

7 100m rugslag jongens 1984el

Leon Boviatsis disRD 1.31.1 pr

Michiel v Dusseldorp 1.32.9 pr

Erik Rooks 1.40.0

9 100m schoolslag meisjes 1984el

Suzanne vd Velde 1.46.1 pr

Sabrina Dessens 1.46.5

Annette Knape 1.43.5

Patricia t Horst 1.43.3 pr

Nicolette Knape 1.33.6 pr

10 100m vlinderslag jongens 1982el

Leon Knape 1.30.6

Martin Niehot 1.21.4

Paul de Jong disVC 1.17.2 pr

11 100m vrije slag j/m 1986el

Anouk vd weijden 2.17.1 pr

Shawn Bosman 2.07.3

Yoni vd Brink 1.44.0

Nick de Lange 1.42.2

Denise Fokker 1.35.4

Tim Kuyt 1.30.3 pr3

Renee Bosse 1.29.8 pr

Maurice Knape 1.27.9

Thirza Weber 1.27.8 pr

Sam Wutschke 1.26.8

Dennis de Graaf 1.23.9 pr1

Diana Niehot 1.23.5 3

Viki Boviatsis 1.17.9 1

11-1 200m wisselslag meisjes 1982el

Aletta Smit 3.40.7 pr

Annette Knape 3.13.9 pr

Nicolette Knape 3.02.0 pr

12 200m rugslag heren

Chris Visser 2.50.3 pr

Koen Rooks disRC 2.49.2 pr

Bart Elenga 2.36.6 pr

Michiel Veen 2.28.7 3

Colin Liem 2.25.3 2

13 100m vrije slag dames

Esther schrijver 1.16.7

Bianca t Horst 1.14.4

Yvette Roozen 1.12.9

14 200m vrije slag jongens 1980el

Koen Rooks 2.32.9

Chris Visser 2.24.9 pr

Eric Veen 2.19.4

Casper Teeuwen 2.16.0 3

Dennis v Weel 2.15.9 pr2



  De Waterdroppels 17  

15 100m schoolslag meisjes 1980el

Mariska t Horst 1.41.8

Yvette Roozen 1.26.5 1

16 50m vrije slag jongens 1984el

Michiel v Dusseldorp 37.5 pr

Erik Rooks 36.7 pr

Leon Boviatsis 35.9 pr

18 100m vrije slag meisjes 1984el

Sabrina Dessens 1.44.2

Suzanne vd Velde 1.29.8

Patricia t Horst 1.25.0

Nicolette Knape 1.18.6 pr

Annette Knape 1.17.5 pr

Eveline v Leeuwen 1.16.8

19 100m schoolslag jongens 1982el

Martin Niehot 1.27.3

Leon Knape 1.26.9

Paul de Jong 1.22.4

20 50m vrije slag meisjes 1982el

Patricia t Horst 38.8

Aletta Smit 37.4 pr

21 4x50m wisselslag estafette heren

DWT1:Dennis v Weel 2.02.7 2

Colin Liem

Michiel Veen

Casper teeuwen

DWT2:Bart Elenga 2.13.8 pr

Chris Visser

Eric Veen

Ramon Overveld

22 4x100m wisselslag estafette meisjes
1980el

DWT:Yvette Roozen 5.49.7 3

Mariska t Horst

Eveline v Leeuwen

Annette Knape

Paastoernooi 1998.

Het 12de paastoernooi was wederom erg
gezellig. De volgende verenigingen
hebben allemaal meegedaan: SSC
Greifswald; SSC Dodesheide Os-
nabrück; Hod Üzso sport Hongarije;
de Reuring; KZC; ZPCH; ZCL;
ZWV-Nereus en DWT. Vrijdagavond kwamen 4 mensen uit
Greifswald aan en deze sliepen in een gymzaal, samen met 8
begeleiders en ouders uit Osnabrück. De 13 zwemmers van
Osnabrück, die zaterdagmiddag aankwamen, sliepen in
gastgezinnen. Zondag was de eerste zwemdag, die begon met een
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opmars van alle zwemmers en begeleiders. Dat was een hele
optocht, langs de gehele rand van het bad stonden zwemmers en
ook nog dubbel geparkeerd. De wedstrijden zijn goed verlopen. Er
zijn goede tijden gezwommen en veel medailles behaald.
Sommigen haalden op bijna iedere afstand een medaille en
sommigen helemaal geen, maar iedereen zwom dan wel in zijn
eigen leeftijdsklasse. Paul de Jong zwom vorige week tijdens de
competitie voor het eerst onder de minuut en was nu in staat tot
een 57.9. Daarmee heeft hij een plaats behaald voor de
Nederlandse Kampioenschappen, namens de gehele zwemclub
GEFELICITEERD!!!!!!

Verder deden voor het eerst mee aan een wedstrijd: Dana Ungurea-
nu, Emine en Osman Karahan.

Het buffet was dit jaar weer voortreffelijk. De play-back show erg
verrassend en de disco-avond erg gezellig. Er waren leuke acts en
sommigen waren erg onthullend. Neem bijvoorbeeld Casper en
Paul. Eindelijk konden ze hun eigenlijke aard laten zien en als
achtergrondzangeressen fungeren bij Marco Borsato. Verder deed
de poloploeg weer mee. De dames wederom met een lied van
kinderen voor kinderen en de familie Visser en Marcel met de
heideroosjes. Vervolgens hadden we nog twee Ajax-supporters,
Erik Rooks en Jasper Potthoff. De winnaars van vorig jaar deden
wederom de Spice Girls en Cleopatra. De gasten uit Osnabrück
kwamen met Barbie Girl en WMCA. Viki en Leon Boviatsis deden
samen 't bonnetje, maar Casper was toch de act van de avond. Hij
was dan ook de winnaar van de play-back show met een lied van
Elwood. Het feest daarna was zoals gezegd erg gezellig en zeker
voor herhaling vatbaar.

De tweede dag begon zoals altijd voor een ieder te vroeg en het
duurde even voordat iedereen op gang was gekomen. Maar daarna

ging iedereen weer als een speer. De laatste estafette werd net aan
als tweede afgesloten. In totaal was de eindstand als volgt:10 SSC
Greifswald 40pt

9 ZCL Lisse 209pt
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8 de Reuring 276pt

7 SSC Dodesheide 687pt

6 Hod Üszo sport 787pt

5 KZC Beverwijk 1057pt

4 ZWV Nereus 1288pt

3 DWT Haarlem 1439pt

2 OEZA Heemskerk 1530pt

1 ZPCH Hoofddorp 1687pt

De wisselbeker ging dit jaar dus wederom naar ZPCH.

Enkele reacties van zwemmers:

VIKI:"Ik vond de wedstrijd leuk, maar de disco en play-back show
waren het leukst. Ik heb drie medailles gewonnen en dat vond ik
ook heel leuk."

LEON:"Leuk. Wedstrijden waren gezellig. Ik heb wel goed
gezwommen en de disco was het leukste van allemaal."

RENEE:"Ik vond het ook erg leuk. Dat allemaal
zwemverenigingen bij elkaar kwamen en zoveel kinderen, dat was
erg leuk. De play-back show was ook erg leuk."

DIANA:"Ik heb niet zo goed gezwommen, maar het was toch wel
gezellig. De feestavond was natuurlijk leuk. Het was jammer dat ze
weer zo snel weggingen allemaal.:"

MARTIN:"Alles was leuk. Het eten was zeer goed. Het feest was
erg leuk, punk."

ERIK:"Geinig, wij hadden twee duitsers in huis en dat was heel
leuk. Wij zijn naar het strand geweest en ik heb samen met een van
de twee meegedaan aan de play-back show."

KOEN:"Gezellig, alleen Paul de Jong moet wat langzamer
zwemmen."

JOS:"Over het algemeen is er goed gezwommen, vooral door de
kleinere. Paul was de topper. Een terechte derde plaats."

ORLANDO LAK:"De kleineren hebben zeer goed gezwommen,
de middengroep komt nog iets te kort en de ouderen komen
sowieso te kort. Het eten was zoals altijd goed. Casper was te gek
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met de play-back show, ik heb echt genoten. Ik zie al uit naar
volgend jaar, maar dat hangt van de zwemmers af, want er moet
iets harder gezwommen worden.

De uitslagen van alle individuele nummers en estafettes vind u
hieronder.

100m vrij 100m school

Bas Jennifer 1.14.0 1.32.2

Bosse Renee 1.29.9 1.47.6

Bosman Shawn 1.55.7 pr 1.59.3 pr

Boviatsis Leon 1.18.5 1.38.6

Boviatsis Viki 1.15.6 1.38.8 pr

Dessens Bianca 1.12.6 --------

Dusseldorp v Fleur 1.18.6 1.45.8

Dusseldorp v M. 1.20.8 pr 1.45.2 pr

Elenga Bart -------- 1.19.5 pr

Fokker Denise 1.38.7 1.50.2 pr

Graaf de Dennis 1.22.9 pr 1.40.5 pr

Horst ter Bianca 1.13.2 1.36.2

Horst ter Mariska 1.19.3 1.39.5

Horst ter Patricia 1.22.2 pr 1.44.9

Jong de Paul 0.57.9 pr1 1.18.8 pr2

Karahan Emine 2.07.0 pr 2.14.9 pr

Karahan Osman 1.52.4 pr 2.00.4 pr

Knape Annette 1.15.8 pr 1.40.4

Knape Leon 1.08.5 pr 1.24.7

Knape Maurice 1.28.1 1.44.3 pr

Knape Nicolette 1.17.3 pr 1.30.7 pr

Kuyt Tim 1.34.0 1.47.0

Leeuwen v Eveline 1.15.0 1.42.1

Liem Colin 0.56.1 1 1.09.9 1

Niehot Diana 1.22.8 1.48.4 pr

Niehot Martin 1.02.1 3 1.27.1

Overveld Ramon 1.03.3 1.22.4

Rooks Erik 1.37.1 pr 1.56.3 pr

Rooks Koen 1.05.2 pr 1.26.8 pr

Roozen Sabine 1.12.6 --------

Roozen Yvette 1.11.5 1.28.2

Ruyter de Ferry 1.06.1 pr 1.36.5 pr

Smit Aletta 1.24.7 pr 1.48.5

Teeuwen Casper 0.58.6 1.16.2 pr

Ungureanu Dana 1.13.6 pr --------

Veen Eric 1.02.1 pr 1.22.8

Veen Michiel 0.56.9 2 1.20.1

Veen vd Gwenda 1.14.3 1.33.9

Visser Chris 1.05.1 1.23.6 pr

Weel v Dennis 1.00.9 pr1 1.27.4

Weijden vd Anouk ------- 2.04.7 pr

Wigman Antonette 1.14.1 -------

100m rug 100mvlinder

Bas Jennifer 1.25.4 1.37.8

Bosse Renee 1.37.9 pr 1.37.8 pr

Boviatsis Leon 1.29.1 pr 1.42.2

Boviatsis Viki 1.23.8 pr2 1.30.6pr2

Dessens Bianca 1.27.4 1.30.2

Dusseldorp v Fleur 1.28.9 1.33.8 pr

Dusseldorp v Michiel 1.33.6 1.53.6 pr

Elenga Bart 1.10.2 pr 1.11.2

Graaf de Dennis 1.43.9 1.44.6 pr

Horst ter Bianca 1.27.6 1.36.0

Horst ter Mariska 1.30.3 1.34.4

Horst ter Patricia 1.40.9 1.47.5 pr

Jong de Paul 1.14.4 pr2 1.15.4pr3

Karahan Emine 2.35.9 pr --------

Karahan Osman 2.13.5 pr --------

Knape Annette 1.23.3 pr 1.32.1 pr

Knape Leon 1.19.0 pr 1.25.8 pr

Knape Maurice 1.41.8 pr 1.37.4 pr

Knape Nicolette 1.25.6 pr 1.27.6 pr

Kuyt Tim 1.39.9 pr 2.00.1

Leeuwen v Leeuwen 1.25.1 1.19.1

Liem Colin 1.07.1 1 1.10.5

Niehot Diana 1.34.5 --------

Niehot Martin 1.15.1 pr 1.21.5



  De Waterdroppels 21  

Overveld Ramon -------- 1.21.0

Rooks Erik 1.41.7 1.49.0

Rooks Koen 1.19.6 pr 1.17.2 pr

Roozen Yvette 1.19.1 pr 1.34.8

Ruyter de Ferry 1.19.3 pr 1.19.5 pr

Smit Aletta 1.44.5 1.42.2 pr

Teeuwen Casper 1.11.2 1.09.7 pr

Ungureanu Dana 1.29.0 pr --------

Veen Eric 1.13.0 pr 1.12.1

Veen Michiel 1.08.3 1.05.5 1

Veen vd Gwenda 1.22.5 pr 1.31.7

Visser Chris 1.17.5 1.25.5

Weber Thirza 1.38.9 pr --------

Weel v Dennis 1.11.0 1.18.2 pr

Weijden vd Anouk 2.23.7 --------

Wigman Antonette 1.35.3 ---------

ESTAFETTES

4x50m wisselslag jongens

DWT:Ferry de Ruyter 2.33.5 pr

Leon Boviatsis

Erik Rooks

Paul de Jong

8x25m wisselslag dames/heren

DWT:Dennis v Weel 2.07.0 pr3

Yvette Roozen

Casper Teeuwen

Gwenda vd Veen

Eric Veen

Mariska t Horst

Chris Visser

Bianca t Horst

4x100m wisselslag dames

DWT:Yvette Roozen 5.31.9

Jennifer Bas

Eveline v Leeuwen

Bianca Dessens

4x50m wisselslag meisjes

DWT:Annette Knape 2.33.0 pr

Nicolette Knape

Eveline v Leeuwen

Patricia t Horst

8x25m vrije slag dames/heren

DWT1:Diana Niehot 1.53.1 pr2

Leon Knape

Fleur v Dusseldorp

Koen Rooks

Antonette Knape

Ramon Overveld

Bianca t Horst

Michiel Veen

DWT2:Bart Elenga 1.56.5 pr3

Thirza Weber

Ferry de Ruyter

Patricia t Horst

Eric Veen

Nicolette Knape

Casper Teeuwen

Annette Knape

4x100m wisselslag heren

DWT:Casper teeuwen 4.28.2 1

Colin Liem

Michiel Veen

Paul de Jong
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10x50m vrije slag dames/ heren

DWT2:Fleur v Dusseldorp 5.45.3

Erik Rooks

Diana Niehot

Koen rooks

Mariska t Horst

Leon Boviatsis

Bianca t Horst

Michiel v Dusseldorp

Annette Knape

Martin Niehot

DWT1:Eveline v leeuwen 4.54.7 pr2

Dennis v Weel

Bianca Dessens

Paul de Jong

Gwenda vd Veen

Casper Teeuwen

Jennifer Bas

Colin Liem

Yvette Roozen

Michiel Veen

Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle hulp tijdens de wed-
strijden en daarom heen, bijvoorbeeld de eetcommisie en Rina
Sprengers en Doke Roozen, die voor onderdak hebben gezorgd.
Hopelijk tot volgend jaar.

JARIGEN VAN DE MAAND............APRIL!!!!!
Martin Niehot 16-04

Erik Rooks 17-04

Yvette Roozen 28-04

JARIGEN VAN DE MAAND.............MEI!!!!!!!
Bianca Dessens 04-05

Eric Veen 10-05

Patricia t Horst 17-05

Eveline v Leeuwen 22-05

Denise Fokker 24-05

Yvette Roozen



Een twijfelachtige titel.
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In de Zwemkroniek van eind maart staat een twee bladzijden
vullend verhaal over een ploeg van zwem- en polovereniging Swol
1894: heren 4. Mogelijk komt deze ploeg uit Zwolle, want over
hen is een artikel verschenen in de Zwolsche Courant. Dit artikel
heeft de poloploeg vervolgens opgestuurd naar de redactie van de
Zwemkroniek, het bondsblad van de KNZB.

Waarom?
Binnen de ploeg schijnen ze een computer freak te hebben. Deze
speler heeft volgens de zwemkroniekredactie, de geboortedata van
de waterpolo ploegleden “bij elkaar gegooid”. Hoe, dat staat er niet
bij, maar laten we aannemen, dat deze geboortedata via een
toetsenbord in een computer terecht zijn gekomen. Zittend achter
zijn beeldscherm en met hulp van een muis met matje is deze
computer freak aan het werk gegaan: zoeken naar de
mogelijkheden van zijn apparaat, een rekenprogramma maken, de
getalletjes sorteren, codes invoeren, één of meerdere formules in
stelling brengen en dan, na een uurtje of wat puzzelen, verricht hij
de beruchte “druk op de knop” handeling.

Het resultaat liegt er niet om: binnen enkele seconden rolt de
gemiddelde geboortedatum van de poloploeg eruit: 13 januari
1948.

Dit jaar, op 13 januari, zijn de heren van Swol 1894 gemiddeld 50
jaar geworden en dat hebben ze niet ongemerkt voorbij laten gaan:
op de foto in het zwembad met glas en een met alcoholische drank
gevulde fles.

De hamvraag.
Met het opsturen van het artikel en de foto hebben ze de
zwemkroniekredactie tevens de vraag voorgelegd: “Is onze ploeg
misschien de gemiddeld oudste van Nederland?”.

Onder de foto schrijft de zwemkroniek redactie: “Het oudste
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veteranenteam van Nederland.”.

Is dat nu wel zo?

Een aspirant DWT lid, die enigszins op de hoogte is van de DWT
waterpoloploegen, schiet een speler van heren 5 aan en laat hem
het bewuste artikel van de zwemkroniek zien. Ze maakt daarbij de
opmerking:”Onder die foto staat, dat zij de oudste ploeg zijn, maar
dat is niet waar, he , jullie zijn toch veel ouder!?”.

Een kleine stilte is het gevolg. want zo’n
opmerking moet verwerkt worden,
een poging tot afzwakken strandt,
want het tiende DWT polo boekje
heeft dit aspirant-lid bij zich. Ook een
afleidingsmanoeuvre in de richting
van: “Er zijn nog meer verenigingen
met veteranen ploegen.” helpt niet.
Nee, er moet gerekend worden.

Hoe doe je dat als anti computer freak?

Op een blanco achterkant van een
ongewenst in de brievenbus ge-
schoven folder de twaalf
geboortedata van de twaalf mans
heren 5 waterpolo ploeg, niet door
elkaar gooiend, onder elkaar zetten
en achter elke datum het verschil met
1 januari 1930. Vervolgens deze

verschillen optellen, waarbij in dit geval het totaal uitkomt op 204
jaar en 1624 dagen. Dit totaal door twaalf delen om het verschil
van elke speler met 1 januari 1930 te krijgen en dat is 17 jaar, 4
maanden, en 15 dagen. Deze hoeveelheid tijd optellen bij 1 januari
1930 en dan rolt na ongeveer 15 minuten ook hier de gemiddelde
geboortedatum van de poloploeg eruit:  15 maart 1947.

Het veel ouder zijn valt dus nog mee.
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Nog enkele gegevens: in het team van Swol 1894 liggen de
geboortejaren van de spelers tussen 1936 en 1953. Bij de DWT
heren liggen deze data tussen april 1934 en december 1959,
bovendien zijn ze netjes verdeeld: zes voor en zes na 1947.

G. Luttikhuizen

Wedstrijdverslag  
DE HAM  -  DWT
28-3-98

Opstelling: Daniëlle

Tera

Merel

Patricia ter Horst

Joyce

Patricia Breij

Esther

Lisette

15.00 uur

De meiden van onder de 16 staan te wachten op de tweede auto.
Wanneer die is aangekomen is er een probleempje. Er is 1 zitplaats
te kort. De keuze word gesteld; of 1 speler minder of geen coach.
Het word het laatste. We vertrokken dus met twee moeders en acht
meiden naar Wormerveer. Tera Joyce en Daniëlle zijn de drie
aanvoersters (Tera + Daan reserve) dus die zouden het team wel
even coachen met z’n drieën, maar later hadden we afgesproken
dat de gene die wissel stond de situatie van het spel moest bekijken
en aanwijzingen moest geven. Dit is verder allemaal goed gegaan.
We moesten nog 30 seconden voor het einde van de wedstrijd en
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we stonden met 28 – 0 achter. Joyce heeft de bal en…….

SCOORT !!!!!!!!

Zo is het ook geëindigd. Op de gong scoorde de tegenpartij maar ik
weet niet of die er nou bij telde of niet. We wilden even de
moeders die hebben gereden even bedanken. (Mevr. De Boer &
Mevr. Van der Bent)

P.S. Eric Thoolen,

Bedankt voor het toffe slaapfeestje in de krokus-vakantie !

Groetjes van de meiden van:

meisjes onder de 16.

De synchroonzwem jarigen
van MEI.

17-5 Patricia ter Horst

18-5 Amber Diephuis

21-5 Kelly Sinke

29-5 Ingrid Lommerse

Allemaal van harte gefeliciteerd.

Ellen.



GOED-KOOP

 LAS-CONSTRUCTIE
 ONDERHOUDSBEDRIJF

 Steve Bikostraat 186 
 2033 DW Haarlem
 Tel/Fax 023-5364335
 of 06-51180267
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Masternieuws.

Zuyderzee Masters Circuit.

Op zaterdag 14 maart 1998 ben ik met Ok van Batenburg met de
auto naar Lelystad gegaan om deel te nemen aan bovengenoemde
zwemwedstrijden voor masters.

Deze wedstrijden werden georganiseerd door Z&PC de Houtrib in
het zwembad De Schoener (25m baan).

De deelname was enorm groot, wel 38 verenigingen uit heel
Nederland van Heerenveen tot Breda. De grootste vereniging
kwam uit Amsterdam met 36 zwemmers (Gay Swim Amsterdam).

Sommige korte zwemnummers hadden wel meer dan 15 series.
Het inzwemmen begon om 14.15 uur aan.

Er waren ook nog enkele bekende zwemmers van toen aanwezig
zoals Judith de Nijs, Hetty de Rooy, Donald Uytenbogaart en Nic
Geerts. Ik was de enige uit Haarlem en omgeving.

De nummers welke ik heb gezwommen waren als volgt:

50m vrije slag 0.36,  min.7

100m wisselslag 1.41,  min.0

800m vrije slag 14.11,  min.0

Op de vrije slag nummers heb ik een snellere tijd gezwommen dan
als bij een vorige masterwedstrijd en ik ben met enige “gouden”
medailles (cat.D45+) en een mooie gele oorkonde thuisgekomen.
Tegen half tien zette Ok mij bij het Boerhaavebad af.

Het was weer een fijne sportieve dag!

Corine Kalbfleisch.
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K-Puzzel.

Deze puzzel wordt beheerst door de elfde letter uit ons alfabet. Er
zijn heel wat belangrijke woorden die met een K beginnen, zoals
de voorzitter in
het vorige
clubblad al
schreef. In deze
puzzel is dat niet
zo: alle woorden
eindigen op een
K. Als er juist is
ingevuld vormen
de eerste letters
van elk woord van
boven naar
beneden een
nieuw woord
metals
omschrijving :
mini-lid.

Oplossing woordlint van maart.
Met dit woord lint kun je meerdere oplossingen vinden zoals:

waterpolo, polobal, balsport, sportauto, autorace, racefiets,
fietstrapper

of ..........., sportkantine, kantineleiding, leidingwater,
watertrapper

of watertanden, tandenborstel, borstelrups, rupsauto, enz (zie
boven)

G. Luttikhuizen.

gezonken schip
toestand van razernij
vogelbeweging
azijn
hooivork
genotmiddel
touw (zeilvaart)
rookgerei
kunsthaar
praal
gebakken vloertegel
verzegelde ruimte in kerk
korte uniformjas
deel van een kledingstuk
zedenleer
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Klaverjassen.

De zevende klaverjas avond is alweer voorbij. De
op die avond behaalde puntenaantallen staan
hieronder. De volgende avond is op 26 mei. 

Stand achtste avond:

1 Karin Nijemanting 5484

2 Miriam Samson 5113

3 Peter Samson 5101

4 Jonette Blom 4943

5 Martin Hendriks 4883

6 Marius Bakker 4838

7 Jan Nijemanting 4640

8 Bas Blom 4637

9 Corrie Bergman 4575

10 Joop van Osch 4530

11 Henny Hooischuur 4521

12 Carla Korzelius 4439

13 Ko Zwaneveld 4415

14 Nel Nijemanting 4415

15 Hans Korzelius 4316

16 Irene van Osch 4288

17 Mevr. Samson 4191

18 Ineke Rohling 3951

Totaalstand:

1 Marius Bakker 38797

2 Bas Blom 38291

3 Mevr. Samson 37112

4 Martin Hendriks 36779

5 Jan Nijemanting 35561

6 Peter Samson 34894na 7x

7 Nel Nijemanting 34350

8 Corrie Bergman 33418

9 Hans Korzelius 32611

10 Miriam Samson 32583

11 Carla Korzelius 32512

12 Jonette Blom 31679

13 Henny Hooischuur 31456

14 Nico Hooischuur 30779

15 Ineke Rohling 30394

16 Ko Zwaneveld 29753

17 Karin Nijemanting 28392

18 Irene van Osch 27239

19 Joop van Osch 27239

20 Ibo Gülen 22190na 5x

21 Leida Scholten 14348na 3x

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. A. Veen

Zonnebloemstr 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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