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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Over ongeveer een maand zal de jaarlijks
weerkerende alles omvattende volksverhuizing
naar zonnige oorden zich in beweging zetten. Kramperen in
koepeltentjes en sleurhutten van minimale omvang valt in die
periode onder de meest ludieke vormen van volksvermaak. De
verstokte vakantieganger wil de thuisblijver doen geloven dat deze
bezigheid de ultieme band met moeder natuur inhoudt en dat is
goed voor het welzijn van Simon Stress, die daarmee de kans krijgt
om nieuwe energie op te doen voor weer een jaartje psychotrippen.

De thuisblijver ziet dat vertoon van zielige westerse decadentie
meewarig aan en prijst zichzelf gelukkig met z'n biervoorraad in de
koelkast, de leesmap lectuur binnen handbereik en de tuinstoel
strategisch geplaatst zodat hij genietend van het Hollandse
zonnetje de overkill aan sportwedstrijden zoals de WK-voetbal,
Wimbledon en Tour de France via de beeldbuis kan consumeren.
Wie beter af is wordt niet duidelijk, want zowel sleurhutstressen
als telesporten is een vermoeiende bezigheid waarvoor een goede
conditie onontbeerlijk is.

Leden van een sportvereniging zijn dus spekkoper. Zij hebben zich
immers een jaar lang in het zweet getraind en zich tijdens
wedstrijden uitgesloofd om daarvan in de heetste periode van het
jaar de vruchten te plukken. Er valt echter wel te discussiëren over
het emancipatorische gehalte, of juist het enorme gebrek daaraan,
van heideroosjes verzamelen rond de koepeltent of tijdrijden op de
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driezitsbank, want in de meeste gevallen is vrouw of vriendinlief
de klos om de fourage op peil te houden, de kinders te vermaken
en allerhande hand en span diensten te organiseren om het voor de
heren der schepping zo aangenaam mogelijk te houden.

Dat sport verbroedert is dus blijkbaar een dwaze gedachtegang
gezien de relationele spanningen die door de overkill veroorzaakt
kan worden. De belangrijkste bijzaak in het leven heeft dus een
enorme invloed in de strijd om het naak te bestaan en daarin het
juiste evenwicht te vinden is al een sport op zich. Het zijn barre
tijden voor de sportjunk die de kick van het WK-voetbal niet kan
missen en daarin niet begrepen wordt door dierbare familieleden
die polsstokverspringen of klootschieten op de camping een
aangenamere bezigheid vinden.

Hoe het ook zij, er is ongetwijfeld weer leven mogelijk na het WK.
Na de vakantie wordt de balans opgemaakt om al of niet een
traumatische ervaring rijker weer over te gaan tot de orde van de
dag. Als dan de start van de voetbalcompetitie de net gelijmde
relatie maar niet dwars zit. Laten we het elkaar niet al te moeilijk
maken. Besef dat sport en vakantie elkaar niet hoeft te bijten. Naak
een gezellig fietstochtje met eega en kinders, zoek daarna een
gezellig restaurant om het toeristenmenu naar binnen te werken
maar hou wel in de gaten of er een grootbeeld TV-scherm
aanwezig is waar u kauwend op de karbonade die o zo belangrijke
finalewedstrijd kunt volgen.

Dit gedram van mij riekt wel erg naar sportverdwazing. Een jaar
lang de ouverture van het clubblad verzorgen heeft blijkbaar een
aardige brainwash veroorzaakt. Het wordt tijd dat ik er een paar
heerlijke vakantiemaanden lang afstand van ga nemen. En geldt dit
eigenlijk niet voor ons allemaal. Laat DWT voor even met rust,
geniet van de welverdiende vakantie, kom gezond en wel weer op
het DWT nest terug en vermaak u voor de buis bij het WK-voetbal
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en bij Wimbledonen bij de Tour de France en bij, ach laat ook
maar!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Informatief..

- Taak/functieverdeling Bestuur
Guus Niehot :Voorzitter; Stichting; BHZ; Boerhaaveoverleg
Anneke Veen :Secretaris; Stichting ; BHZ; Boerhaaveoverleg
Paula Lommerse :Penningmeester; Stichting; Boerhaaveoverleg
Ebelien Brander :PR
Kitty Ungureanu :Voorzitter TO; Vice voorzitter

- Scholing kader
In de sportsector is voldoende geschoold (trainings) kader een
eerste vereiste om sportief gezien een kwalitatief goed product te
kunnen leveren. De diverse werkgroepen worden verzocht om voor
het komende seizoen leden te benaderen voor met name op de
sector gerichte trainers cursussen. De cursuskosten wordt door de
vereniging betaald. Men moet wel bereid zijn om minimaal voor
3-jaar trainingen te geven.

- Gedragscode
Als eerste aandachtspunt in het kader van het Beleidsplan komt
binnen het Bestuur de gedragscode aan de orde. Deze wordt in de
vergadering van 20 mei vastgesteld en zal in september in het
clubblad gepubliceerd worden.
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- Dag van DWT
Op zaterdag 5 september wordt de Dag van DWT gehouden.
Mocht deze een succes worden dan zal dit een jaarlijks terugkerend
evenement zijn waarmee de start van het nieuwe seizoen wordt
ingeluid. Meer informatie over de activiteiten van deze dag en hoe
men zich kan opgeven staat elders in dit clubblad.

Namens het bestuur,
Guus Niehot.

De GROTE Clubactie.

In het najaar zal alweer voor de 26e keer de Grote Club Actie
(GCA) gehouden worden. Om dit voor DWT weer tot een groot
succes te laten worden doe ik hierbij een beroep op leden van de
vereniging om zich in grote getale beschikbaar te houden als
lotenverkoper. Je kunt je daarvoor vanaf heden aanmelden bij het
secretariaat van je eigen werkgroep.

Door loten te verkopen in je directe omgeving kan de clubkas
aardig gespekt worden. In 1996 bracht de actie f1000.- schoon in
het laatje op. Het afgelopen jaar incasseerde we een verdubbeling
van dat bedrag. Voor dit jaar gaan we voor zeker f2500.-.
Bovendien was DWT dit voorjaar één van de gelukkige
verenigingen die uitgeloot zijn in de Surpriseloterij en dat leverde
nog eens duizend hele guldentjes op!

Lotenverkopers kunnen ook aardig in de prijzen vallen door mee te
doen aan de verkoperswedstrijd. In het afgelopen jaar heeft
niemand zich hiervoor aangemeld. Er valt toch heel wat te winnen
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zoals multimedia pc's, mountainbikes, inline skates, CD sound
machines en stereo radio/cassettespelers. Je hoeft slechts het
volgende hiervoor te doen: Meldt je aan als lotenverkoper bij het
secretariaat van je eigen werkgroep en vraag gelijktijdig een
deelname formulier voor de verkopers wedstrijd. Ontwerp
vervolgens een briefkaart voor de Grote Club Actie (20 bij 30 cm).
Laat je fantasie de vrije loop en lever je kunstwerk, samen met het
ingevulde deelnameformulier, in bij je eigen werkgroep. Van de
allermooiste inzending maakt de GCA een heuse echte briefkaart.
Misschien een leuk idee als vakantie activiteit! In het
septemberclubblad volgt meer informatie over de GCA.

Het petit commité DWT-GCA.

Clubblad zomerstop.

In verband met de zomer, de daarbij behorende vakanties, de vele
waterpolo toernooien (waar de redactie uiteraard dichtbij hoort te
zijn dit in verband met de door iedereen gewaardeerde culinaire
expertise en natuurlijk om te helpen bij het weg krijgen van de mee
gebrachte  limonade), komt het eerst volgende clubblad uit op 1
september.
Kopij, die je in desbetreffende uitgave zou willen terugzien, dient
voor 16 augustus binnen (op het redactie adres) te zijn.

Michael.
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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.

Opbrengst tot 1-5-1998:
Februari: fl 132,55
Maart: fl 157,29
April: fl 130,32
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Ebelien Brander
(tel.:023-524 82 15).
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Van de polocommisie(1).

Zo, het is juni, het eerste toernooi zit
er op, namelijk ons eigen
Pinkstertoernooi. Na een lange voor-
bereiding
en veel werk tijdens het toernooi is
het hierna de beurt aan andere
verenigingen om te organiseren,
dan kunnen wij volop genieten en hoeven we ons nergens zorgen
over te maken. Komend weekend, 6 en 7 juni, gaan we naar een
voor ons nieuw toernooi. Dit wordt georganiseerd door vereniging
Het IJ in Amsterdam. We zullen de naam van DWT op alle
gebieden hoog houden en zorgen dat iedereen na dit weekend weet
wie wij zijn. Dit kunnen we natuurlijk bereiken door alles te win-
nen, maar wij weten daar ook nog wel andere manieren voor.
In juni beginnen we te kijken naar het volgende seizoen:
trainingstijden, nieuwe cursussen, globale teamindeling en nog
meer van dat soort zaken moeten op een rijtje staan voordat wij
één voor één (sommigen twee voor twee ) op vakantie gaan. Zo
zijn wij nu bijvoorbeeld bezig om volgend seizoen op
zondagmiddag trainingswater te krijgen voor de jeugd. Omdat het
trainen voor de jongste minipolo-ers doordeweeks best laat is,
hopen we op deze manier nog meer leden voor het minipolo te
kunnen werven. Ook zal er op zondag veel meer ruimte zijn,
aangezien alleen de jeugd dan in het water ligt. Wij hopen dat het
door zal gaan en we laten jullie dat dan natuurlijk zo snel mogelijk
weten.

Groetjes,
Sabine
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Verslagen uit het Haarlems Dagblad.

DWT - PROFACE DAW 5 - 18
Ondanks het goede spel werd DWT door de kampioen in de derde
klasse C weggespeeld. De foutjes bij de Haarlemmers werden
direct afgestraft. Proface DAW speelde een straffe press en liet
fraai waterpolo zien. DWT-keeper Teun Weustink had steeds het
nakijken.

ALKEMADE - DWT 16 - 7 
In een fysiek harde en gemene strijd had DWT weinig in de
brengen tegen Alkemade. Het was geen sportief treffen deze laatste
partij. Er was geen bal aan, analyseerde trainer André Zandvliet.
Waterpolo is een contactsport, maar het moet wel fair blijven. Bij
DWT zal het drastisch moeten veranderen anders heb ik er geen
zin meer in.

 

Het vijfde DWT Zomerkamp.

De zomer komt er aan; is eigenlijk al iets te goed bezig op het
moment dat ik dit typ. Maar hopen dat het op 10, 11 en 12 juli ook
zulk weer is, want dan gaan we weer kamperen in de Heemskerkse
duinen. Het wordt natuurlijk weer een fantastisch kamp, compleet
met allerlei spelletjes, barbecue en kampvuur. Op vrijdag 10 juli
zullen we om 18.00 uur per fiets vertrekken vanaf de plek waar De
Planeet weer wordt opgebouwd. Het kamp is bedoeld voor iedere
DWT-er tussen de acht en dertien jaar. Geef je dus op bij je trainer
of zwemjuf !!! Als je nog vragen hebt, dan bel je: 

Pascalle Hoenderdos 0255 - 537400
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HOU HET WEEKEND VAN 11 JULI DUS VRIJ !!!

SEIZOEN 1998 - 1999

Voor de Houtvaarthaters is er goed nieuws: er zijn geen trainingen
aldaar deze zomer. Voor wat betreft de binnentrainingen: de eerste
training in het nieuwe seizoen is op vrijdag 14 augustus van 19.30
- 21.00 uur. De Kring- en Districtcompetitie zal in de tweede week
van september een aanvang nemen; Heren 1 speelt in het eerste
weekend van oktober de eerste wedstrijd.

*********************************

MINIPOLO-ERS LET OP !

Sabine heeft een nieuw telefoonnummer: 020 - 6159840

*********************************

Verjaardagen in de zomer-, hooi- en oogstmaand

JUNI
9 Joyce Vollenga D.M1
21 Teun Weustink H1
    Erik van de Leek H6 ?
30 Linda Brey MP

JULI
2 Jeroen Muylaert H4
7  Romana Prins MP
8  Savah Soemete MP
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9 Eddy Roosen H1 (zo goed ?)
     Rob Goedkoop H6
11 Esther Niehot D.M1
13 Peter Voogel H3
14 Martijn Heemskerk H3
18  Anita van Luit D2
19  Antonette Wigman D2
     Lex van Gaale H5
25 Frank Muylaert H2

AUGUSTUS
1 Monique Stricker - van de Heide D2
11 Mariska ter Horst D2
18 Marcel van Gemert H2
30 Marco Hendriks H1

Uitslagen.

18 april 
Heren 1
Alkemade - DWT 16 - 7
D: Michael, Marc, Marco, Ed, Lodewijk en Hayo
E.D.: De keeper van Alkemade
Heren 2
DWT - De Amer 14 - 4
D: André en Raymond 3, Frank, Pieter en Paul Thoolen 2, Chris en
Marcel van Gemert 1
Heren 6 
DWT - De Ham 3 - 9 
D: Patrick 2, Stefan 1
Heren 5
DWT - KZC 7 - 4 
D: Ton 3, Leon 2, Siep 1
Dames 1
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Maintain De Robben - DWT 8 - 5 

D: Roselijn 3, Sandra en Carola 1
Meisjes Ads.
West Friesland - DWT 19 - 0 
D: - 

25 april 
Ads. O14
DWT - Rapido Æ82 5  -  15
D: Nicky, Marcel, Robbert, Tim 2
Er werd zeer goed gefloten.
Heren 3
DWT - Alliance 3 8 - 7
D: Arthur, Raymond en Ronald 2, Luc en Martin Kamstra. 1
Heren 4
DWT - WZ&PC 3 - 3
D: Ad, Jurgen en Pim
Dames 2
DWT - KZC 2 9 - 2
D: Carry 4, Marion 2, Yvette, Jolande en Katja 1

TOERNOOIEN.

Partytenten, weinig slaap, chocopasta en tosti’s met
sandwichspread: we gaan weer op toernooi. Naar verluidt heeft een
zekere heer R. zelfs beslag weten te leggen op een koelkast, dus we
gaan er weer voor op 15 en 16 augustus - Ter Apel - en 29 en 30
augustus, Hasselt. 
Krijg je een uitnodiging, dan mag je mee!

Namens de polocommissie, 
Thijs Weustink
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Nieuwe polocommissie

Insiders weten het al wat langer; er gaan ingrijpende veranderingen
plaatsvinden binnen de waterpolocommissie. Een aantal mensen
heeft aangegeven dat zij willen stoppen met hun polocommissie
werkzaamheden om zich op andere zaken te richten. 
Allereerst onze voorzitter Teun. Hij heeft ons een paar maanden
geleden al laten weten dat hij het erg druk heeft met zijn studie en
dat het voorzitterschap hem teveel tijd kost. Uiteraard vinden wij
het erg jammer dat hij stopt, maar we begrijpen zijn
beweegredenen.
Ook onze secretaris Martijn gaat ons verlaten. Hij heeft een drukke
baan en is al maanden niet aanwezig geweest op vergaderingen
omdat hij cursussen moest volgen. Uiteraard respecteren we ook
zijn besluit.
Vanaf 1 augustus zal het secretariaat overgenomen worden door
Eddy, en ik zal zelf het voorzitterschap overnemen. In het begin
van het vogend seizoen zal de nieuwe afgeslankte polocommissie
zich voorstellen in het clubblad.

Marjolijn.

Geen leszwemmen.

Er is geen leszwemmen op vrijdag 26 juni en vrijdag 3 juli (van
18.30 uur tot 19.30 uur) dit in verband met het afzwemmen.
Ook is er geen leszwemmen tijdens de zomervakantie van 17 juli
tot en met 21 augustus.

J-REZ.
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20 juni 1998

Kom je ook gezellig knutselen tussen 12.15
uur en 17.00 uur?

We gaan eerst lunchen en daarna knutselen.

De kosten bedragen fl 5,-.

Leeftijdscategorie 6 - 14 jaar.

De Knutselmiddag wordt gehouden in het
clubhuis in het Boerhaavebad te Schalkwijk.

Voor meer informatie kun je Pascalle bellen,
tel: 0255-537400 of Carola, tel 023-5265265.

Inschrijfformulier.
Naam :
Adres :
Plaats :
Leeftijd :

Dit inschrijf formulier uiterlijk inleveren voor 13 juni, bij de tafeldames.
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Nieuws van de wedstrijdzwem-
ploeg ! ! ! !

Zo, het seizoen zit er voor ons
weer op, alleen dat ene
weekendje Osnabrück ligt nog
in ons vooruitzicht. Ik zal het
seizoen eens snel met u door-
nemen:
De COMPETITIE, 10de geëindigd in de kring. Een mooie
prestatie, maar het kan beter.
De MEERKAMP met puntenklassement, voor individuele
nummers met aan het eind in elke leeftijdsklasse een winnaar van
alle 50 en 100meters. Een erg interessante wedstrijd geweest, met
een leuke sprint-finale. U krijgt daarvan nog de uitslagen.
De vriendschappelijke MEERKAMP met ZPCH en het Y-mere.
Een leuke en gezellige meerkamp was dat wederom en een mooie
kans om veel pr's te zwemmen.
SPEEDO, dit jaar is er zeer goed gezwommen op de speedo-
wedstrijden. Beter dan andere jaren en dat is een mooi compliment
voor al die jonge zwemmertjes bij onze vereniging.
COR-AUGUSTIJN, met die mega-estafette van 10x10x50m vrije
slag.
PAASTOERNOOI, was wederom een groot succes. U heeft er in
het vorige clubblad alles over kunnen lezen.
KRINGKAMPIOENSCHAPPEN, alle kring is bijna gedaan. De
sprint-, estafette-, a- en b-kringkampioenschappen. Er is door
sommigen daar flink gezwommen en voor hen was een medaille
dan een mooie beloning.
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Een mooi seizoen, een gezellig seizoen, maar vooral een seizoen
van individuele hoge prestaties, bijvoorbeeld Viki Boviatsis. Zij
heeft verscheidene medailles gewonnen bij de Speedo en heeft zich
geplaats voor de finales van diezelfde Speedo. Dit vindt plaats in
hetzelfde weekend als Osnabrück en de meeste zullen haar dus niet
volgen, maar bij deze wensen we haar heel veel succes,"En Viki,
we zullen aan je denken!" Een andere persoon, wiens naam al eens
is gevallen: Paul de Jong, één van de weinigen in de geschiedenis
van DWT die een plaats wist te bemachtigen voor de NK dit jaar.

De nieuwe aanwinsten van dit jaar waren ook niet mis. Bianca en
Mariska ter Horst (en ook Patricia) hebben zich dit jaar ingezet bij
de dames en dat hadden we hard nodig. Hopelijk kunnen we ook
volgend jaar op ze rekenen. Ook Esther Schrijver, ook al heeft ze
niet zoveel wedstrijden meegedaan. Bij de jongsten: Osman en
Emine Karahan, Anouk vd Weijden (een kleine snelle meid die
sneller praat dan ze zwemt.), Yoni vd brink, Nick de Lange,
Dennis de Graaf, Tim Kuyt. De pechvogel dit jaar was alweer
Danielle Kaptijn. Ze heeft bijna geen wedstrijd meegedaan, omdat
ze wederom veel in het gips zat. En bij de heren hebben we
versterking gekregen van Bart Elenga. Bij het Paastoernooi deed
Dana Ungureanu voor het eerst mee, meer voor de gein, maar wij
hopen toch op iets anders en als er eenmaal één poloër over de dam
is volgen er meer, u kent dat spreekwoord wel.

Nou, nu krijgt u van mij nog de laatste twee uitslagenlijsten van dit
jaar. Geniet er nog maar even van, want de komende twee maan-
den gaan mijn vingertjes rusten voor het volgende seizoen. Ook de
uitslagen van de A- en B-kringkampioenschappen die afgelopen
maand geweest zijn houdt u van me te goed. Het enige dat ik weet
is dat Nicolette Knape en Viki Boviatsis zeer goed gezwommen
hebben.
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Competitie Weesp

De laatste editie van de competitie. Er waren zeer veel dames
afwezig, namelijk Bianca, Mariska, Jennifer, Gwenda, Danielle,
Antonette, Esther, Fleur en Patricia. Er was dus een heel klein
beetje wanhoop ontstaan. Wie moesten er nu invallen, nou dat
werden Annette, Nicolette, Eveline, Bianca en ik. We hebben ons
aardig gehandhaafd. Van Meneer lak kregen we een grote pluim.
Nicolette heeft vooral zeer goed gezwommen, zowel op de 200m
school als op de 100m vlinder (daar was ze zelfs de enige van
DWT). Uit de laatste berichten is gebleken dat de vereniging waar
we mee zwommen KZC niet gepromoveerd is, maar Triton wel en
dus volgend jaar een competitie met een of twee andere verenigin-
gen. Hier volgen de uitslagen. BTW Martin, het is toevallig dat je
twee keer in de eerste estafette staat.

1 4x50m wisselslag jongens 1980el
DWT2:Ferry de Ruyter 2.18.9
Chris Visser
Martin Niehot
Leon Knape

DWT1:Dennis v Weel 2.11.3
Casper Teeuwen
Eric Veen
Martin Niehot

2 4x50m vrije slag meisjes 1982el
DWT: Bianca Dessens 2.17.8
Nicolette Knape
Annette Knape
Eveline v leeuwen

2A 100m vrije slag m/j 1986
Diana Niehot 1.21.0 pr
Thirza Weber 1.28.1
Maurice Knape 1.29.4
Denise Fokker 1.31.3 pr

2B 100m vrije slag m/j 1987el
Viki Boviatsis 1.15.0
Dennis de Graaf 1.21.0 pr
Renee Bosse 1.26.7 pr
Tim Kuyt 1.30.4
Nick de Lange 1.37.0 pr
Yoni vd Brink 1.39.0 pr

3 200m vrije slag heren
Colin Liem 2.06.3
Bart Elenga 2.19.2 pr
Michiel Veen 2.12.0

4 200m schoolslag dames
Yvette Roozen 3.05.5 pr
Nicolette Knape 3.19.0 pr

5 100m vlinderslag jongens 1984el
Leon Boviatsis 1.40.5 pr
Erik Rooks 1.52.8

6 100m rugslag meisjes 1984el
Annette Knape 1.23.1 pr
Eveline v Leeuwen 1.24.6



  De Waterdroppels 19  

7 100m vrije slag jongens 1980el
Dennis v Weel 1.01.3 pr
Chris Visser 1.04.4
Eric veen 1.05.1
Koen Rooks 1.06.1 pr
Casper teeuwen 1.02.0

8 200m wisselslag meisjes 1980el
Yvette Roozen 2.51.5 pr
Annette Knape 3.12.8 pr

9 200m vrije slag jongens 1982el
Martin Niehot 2.21.2
Leon Knape 2.34.0
Ferry de Ruyter 2.29.1 pr

11 100m vlinderslag meisjes 1982el
Eveline v leeuwen 1.19.4
Bianca Dessens 1.29.7

13A 100m vlinderslag j/m 1986
Maurice Knape 1.48.9
Denise Fokker 1.58.1
Diana Niehot 1.47.5

13B 100m vlinderslag m/j 1987el
Renee Bosse 1.42.5 pr
Dennis de Graaf 1.47.4 pr
Viki Boviatsis 1.32.4 pr

13C 50m vlinderslag j/m 1987el
Yoni vd Brink 0.57.1 pr
Nick de Lange 1.14.5
Tim Kuyt 0.53.8 pr

14 100m vlinderslag jongens 1980el
Casper Teeuwen 1.14.0
Koen Rooks disVC 1.15.7 pr
Dennis v Weel 1.22.6
Chris visser 1.24.4 pr
Eric Veen 1.16.5

15 100m rugslag meisjes 1980el
Yvette Roozen 1.19.2
Bianca Dessens 1.29.4

16 100m wisselslag jongens 1984el
Leon Boviatsis 1.31.6 pr
Erik Rooks 1.39.6

18 100m vrije slag meisjes 1984el
Eveline v Leeuwen 1.15.5
Nicolette Knape 1.16.3 pr

19 200m wisselslag heren
Colin Liem 2.26.3
Bart Elenga 2.37.2 pr
Michiel veen 2.30.2

20 100m vlinderslag dames
Nicolette Knape 1.26.4 pr

21 100m rugslag jongens 1982el
Martin Niehot 1.19.0
Leon Knape 1.19.3 pr
Ferry de Ruyter 1.19.2 pr

22 100m vrije slag meisjes 1982el
Bianca Dessens 1.13.1
Annette Knape 1.19.0 pr

23 8x50m vrije slag estafette da-
mes/heren
Eveline v Leeuwen 4.05.9
Paul de Jong
Bianca Dessens
Martin Niehot
Annette Knape
Michiel Veen
Yvette Roozen
Colin Liem
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Finale meerkamp Zaandam

Voor de finale van de meerkamp met het individuele puntenklasse-
ment gingen we met een ploeg van 19 man naar Zaandam. In de
volgende leeftijdsklassen hebben DWT'ers prijzen behaald.
Heren 2de Michiel Veen
Jongens 1980/1981 1ste Casper Teeuwen
Jongens 1982/1983 3de Martin Niehot
Dames 2de Bianca ter Horst
Meisjes 1980/1981 2de Yvette Roozen
Meisjes 1982/1983 3de Gwenda vd Veen
De uitslagen van de sprints ziet u hieronder.

1 50m rugslag dames
Patricia t Horst 42.8 pr
Diana Niehot 44.2 pr
Eveline v Leeuwen 39.5 pr
Bianca t Horst 40.1
Yvette Roozen 34.9 pr 2

2 50m rugslag heren
Erik Rooks 43.7 pr
Bart Elenga 32.6 pr
Koen Rooks 37.6 pr
Eric Veen 34.3 pr
Chris Visser 35.0 pr
Martin Niehot 35.7 pr
Dennis v Weel 33.3 pr
Casper Teeuwen 32.4 3

3 50m rugslag jongens 11jaar en jonger
Tim Kuyt 43.8 pr 1
Dennis de Graaf 45.9 pr

4 50m schoolslag dames
Patricia t Horst 44.7 pr
Bianca t Horst 43.8 pr
Diana Niehot 50.9 pr
Eveline v Leeuwen 46.4 pr
Yvette Roozen 38.1 pr 1

5 50m schoolslag heren
Bart Elenga 36.8 pr
Erik Rooks 51.4 pr
Koen Rooks 39.8 pr
Dennis v Weel 38.3 prA
Eric Veen 38.3 prB
Martin Niehot 39.9 pr
Chris Visser 37.5 pr
Casper Teeuwen 35.2 3

6 50m schoolslag jongens 11jaar en
jonger
Tim Kuyt 50.0 pr
Dennis de Graaf 46.9 pr 1

7 50m vlinderslag dames
Patricia t Horst 45.8
Diana Niehot 43.5
Bianca t Horst 41.2 pr
Yvette Roozen 36.7 pr
Eveline v Leeuwen 35.5 pr

8 50m vlinderslag heren
Bart Elenga 31.0 pr3 Sorry
Casper, foutje in programma
Koen Rooks 33.7 pr
Erik Rooks 48.0
Chris Visser 34.7 pr
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Martin Niehot 34.7 pr
Dennis v weel 32.4 prB
Eric Veen 32.4 prA
Casper Teeuwen 31.6 pr

9 50m vrije slag jongens 11jaar en
jonger
Tim Kuyt 40.6 pr
Dennis de Graaf 38.1 pr 1

10 50m vrije slag dames
Diana Niehot 36.7 pr
Patricia t Horst 36.9
Eveline v Leeuwen 33.1 pr
Bianca t Horst 33.2 pr
Yvette Roozen 30.8 pr 3

11 50m vrije slag heren
Erik Rooks 38.5
Chris Visser 28.7 prA
Martin Niehot 28.7 prB
Koen Rooks 29.4
Eric Veen 29.3 pr
Dennis v Weel 27.8 B
Bart Elenga 27.8 C
Casper Teeuwen 26.3 pr 2

JARIGEN VAN DE VAKANTIE 1998

Nicolette Knape 18-06
Fleur v Dusseldorp 09-07
Casper Teeuwen 05-08
Mariska t Horst 11-08

Zo, dat was de laatste uitslag en nog even de jarigen die in de
vakantie jarig zijn. Mijn taak zit erop, ik ga vakantie houden en me
voorbereiden op het volgende seizoen. Iedereen een hele prettige
vakantie gewenst en ik wil iedereen die voor zijn of haar examen
geslaagd is ook nog even feliciteren.

TOT VOLGENS SEIZOEN!!! DOEI!!!!!!

Yvette Roozen.



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

Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Trompstraat 21 1971 AA IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Dames II Kampioen.

Zaterdag 25 april
1998 was het zover.
Na nog een laatste
wedstrijd te hebben
gespeeld tegen
KZC, die we
uiteraard wonnen
met 9-2, werden wij
kampioen. Wij,
dames II. Al die
veelal “oudere” dames. Dat team met meer kinderen en baby’s dan
speelsters. Dat team waar altijd één vaste supporter met kind te
bespeuren valt, ook bij uitwedstrijden (bedankt voor al je
geestelijke steun jan!). Dat team dat zich het hele jaar verheugd
heeft op die spetterende finale in ons eigen thuisbad.
Op deze heuglijke avond zat de stemming er goed in, ondanks de
afwezigheid van ons linkshandige geheime wapen Anita (helaas
ziek) en ons rechtshandige geheime wapen Anje (helaas verplicht
familiebezoek in Engeland). Naarmate de wedstrijd vorderde, steeg
onze lust naar de overwinningszege, en natuurlijk de daarbij

behorende
festiviteiten. Even
dachten we de
toeters al te horen,
maar we waren te
voorbarig: het was
het laatste minuut
signaal. Toen dan
eindelijk het
werkelijke
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eindsignaal te
horen was, werd
ons eigen gejuich
overstemd door
het geschreeuw en
gejoel van al onze
kinderen, die hun
mama’s altijd
onvoorwaardelijk
steunen.
Aangezien er nog
even niets te zien was van de polocommissie, zijn we eerst
uitgebreid met de trouwe supportertjes gaan poedelen in het
recreatiebad, als dank voor hun bewezen diensten. Op de terugkeer
naar de douches nog steeds geen teken van de polocommissie of
fotograven en journalisten om ons te feliciteren en dit historische
feit op de gevoelige plaat vast te leggen. U begrijpt dat wij toch
enigszins teleurgesteld waren in onze eigen vereniging. Een
bloemetje en een klein woordje waren hier wel op hun plaats
geweest. Gelukkig voor het nageslacht heeft een van onze mannen
ons nog weten te fotograferen, zoals u hier kunt zien.
Om er alsnog een gezellig feestje van te maken, hebben we in het
clubhuis maar een paar flessen wijn burgemeester gemaakt, en
besloten het echte kampioensfeest buiten de deur te vieren in de
vorm van een lekker etentje ergens in hartje Haarlem.
Bedankt voor alle interesse en medeleven in jullie dames II team,
polocommisie!
Ik hoop voor alle teams die na ons kampioen worden, dat er iets
meer betrokkenheid getoond wordt, want dit zijn toch de leuke
activiteiten van een polocommissie om te doen voor z’n teams.
Rest mij één ieder een fijne zomervakantie te wensen en voor het
volgende seizoen veel sportiviteit en gezelligheid!

Namens Dames II,
Monique Stricker.



GOED-KOOP

 LAS-CONSTRUCTIE
 ONDERHOUDSBEDRIJF

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



De synchroonzwemjarigen
van juni.

9-6 Joyce Vollenga
18-6 Nicolette Knape
26-6 Simone Hendriks
30-6 Linda Breij

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Ellen V.

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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Jeugdpolo Sponsor zwemmen.

Op 16 mei was het dan zover: de jeugdpolo sponsor
zwemwedstrijden werden gehouden. Het was erg leuk en gezellig,
zeker ook op de, na het zwemmen, volgende supergave disco.

Hier volgen de uitslagen:

Tim 27 banen

Sarah 38 banen

Bruno 40 banen

Danielle 41 banen

Justin 41 banen

Marcel 41 banen

Milou 42 banen

Abigail 44 banen

Carlijn 44 banen

Romana 48 banen

Lisette 51 banen

Patricia 57 banen

Diana 64 banen

Het meeste geld is binnengehaald door Carlijn en Milou. Diana
zwom de meeste banen.

Het totaal bij elkaar gezwommen bedrag bedraagt: fl 1314,00.

Het geld gaat gebruikt worden voor alle jeugd waterpolo
activiteiten zoals: minipologoaltjes, ballen en alle andere gezellige
activiteiten.

Sandra.
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De Dag van

DWT
5  s e p t e m b e r

Het programma op De Dag van DWT ziet er als volgt uit:

10.00 uur verzamelen in het clubhuis daar staat koffie thee en
cake klaar

10.30 uur start speurtocht in Schalkwijk plus spelen

ongeveer 13.00 uur terug in het clubhuis

14.00 uur zwemmen in het wedstrijdbad  plus buiten spelen

16.00 uur spelletje en video clubhuis + prijsuitreiking

17.30 uur koudbuffet (kosten fl 7,50 p.p.)

20.30 uur disco

ongeveer 01.00 uur einde

Geef je nu op

Ja ik/wij komen op de Dag van DWT.
naam : . . . . . . . . . . . . . 

leeftijd : . . . . . . . jaar

aantal personen : . . . 

“ ik/wij doen mee aan de dag aktiviteiten

“ ik/wij komen eten (fl 7,50 p.p.)

(blijf je eten dan tegelijk met dit strookje betalen)

Dit strookje voor tien juni inleveren in het clubhuis of bij de
tafeldames of trainers.
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K - Rebus.

Een jaar geleden stond in het juni
nummer van “De Waterdroppels”, met
de toen net nieuwe omslag, een
tekeningentje van een muntstuk, waaraan
wat toegevoegd was. Het werd daardoor
een rebus en kreeg als titel mee:
“Komeet rebus”. Waarom zo’n moeilijke naam?

Omdat de rebus een persoon voorstelt die zich als een komeet
schijnt te gedragen. Een komeet of staartster is namelijk een
hemellichaam die er plotseling is, als een ster licht geeft en na een
paar maanden weer verdwijnt.

Op het moment dat de rebus in ons clubblad verschijnt, gebeurt
datzelfde met de opmerkelijke komeet Hale-Bopp.

De rebus oplossing:

het plaatje bestaat uit een cirkel, waarbinnen tegen de rand twee
woorden staan: TEN PENCE. Ook staat het getal 10 in de cirkel,
iets onder het midden, in het midden staat de letter l. De afbeelding
stelt een engels muntstuk voor en dat noemen ze in Engeland een
COIN. De letter L staat midden in en moet ook in het woord coin.
Je krijgt dan COLIN. Dit is de voornaam van de DWT ster
zwemmer Colin Liem, maar vorig jaar leek hij meer een DWT
komeet te worden. Zijn zwemtijden liepen terug. Een dip?

Dit jaar was hij tijdens het DWT Paastoernooi actief aanwezig. we
wachten af met in ons achterhoofd de wet van dit moment:

een echte ster zwemmer zwemt de 200 meter vrijeslag binnen de
twee minuten.

G. Luttikhuizen.
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Heb jij al
DWT KLEDING ?

T-shirt L -XL - XXL fl  25,- S - M fl  22,50
Trainingspak5 - 9 fl 125,- 152 - 176 fl 105,-
Sporttas fl 47,50
Badmuts fl   8,
Badpak hoog met col fl 65,-
Badpak geen col laag fl 45,-
Zwembroek fl 35,-

Verkrijgbaar elke vrijdag 
avond in het clubhuis vanaf 18.30 uur. Vragen naar
Anneke Veen of Carola Wigman.

K puzzel oplossing.

Bij juiste invulling vormen de eerste letters het woord:
watertrappertje.

De bijbehorende woorden zijn:

wrak; amok; trek; edik; riek; tabak; rarak; asbak; pruik; pronk;
estrik; reliek; tuniek; jaszak; ethiek.

G. Luttikhuizen.
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Klaverjassen.

De negende klaverjasavond is alweer

voorbij. de op die avond behaalde punten

aantallen staan hieronder.

Stand negende avond:

1 Karin Nijemanting 5639

2 Peter Samson 5028

3 Miriam Samson 5024

4 Jonette Blom 5012

5 Martin Hendriks 4779

6 Hans Korzelius 4775

7 Marius Bakker 4750

8 Corrie Bergman 4735

9 Mevr. Samson 4693

10 Jan Nijemanting 4638

11 Bas Blom 4617

12 Carla Korzelius 4519

13 Nel Nijemanting 4384

14 Ko Zwaneveld 4375

15 Nico Hooischuur 4105

16 Henny Hooischuur 3936

17 Ineke Rohling 3805

Totaalstand:

1 Peter Samson 39877

2 Marius Bakker 38797

3 Nel Nijemanting 38734

4 Bas Blom 38291

5 Miriam Samson 37606

6 Hans Korzelius 37386

7 Corrie Bergman 37153

8 Mevr. Samson 37112

9 Carla Korzelius 37031

10 Martin Hendriks 36779

11 Jonette Blom 36681

12 Jan Nijemanting 35561

13 Henny Hooischuur 35392

14 Nico Hooischuur 34884

15 Ineke Rohling 34199

16 Karin Nijemanting 34031na 7x

17 Ko Zwaneveld 32767

18 Joop van Osch 27245na 6x

19 Irene van Osch 27239

20 Ibo Gülen 22190

21 Leida Scholten 14348

22 Wim Roozen 4425

Ik (Jan Nijemanting) ben per 1 juni 1998 verhuist. Mijn nieuwe
adres is : Jan Gijzekade 335. Mijn telefoonnummer blijft
ongewijzigd.



Wie, wat en waar bij DWT.
Dagelijks bestuur

Voorz. G. Niehot

Poelgeest 113

2036 HS  Haarlem

tel: 023 - 5 36 38 66

secr. A. Veen

Zonnebloemstr 45

2014 VV  HAARLEM

tel. 023 – 5 31 39 65

Penningm. P. Lommerse

Zwanebloembocht 88

1991 GL Velserbroek

tel. 023 - 5 49 21 12

Ledenadministratie

I. Rohling

Dillestraat 3

2034 MN  Haarlem

tel. 023 – 5 33 89 93

Clubhuiswerkgroep

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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