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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

September, de maand van het grote wennen,
drukt ons weer genadeloos op de alledaagse
realiteit. De zomer die meteorologisch gezien
deze kwalificatie met moeite heeft doorstaan en die ons de
voorpret en beleving van een al of niet geslaagde vakantie
bezorgde, is immers voltooid verleden tijd en daar kunnen we op
de verstokte workaholic na eigenlijk niet goed mee overweg.
Tastbare herinneringen als de foeilelijke voor veel pecunia's
aangeschafte souvenirs, de mislukte vakantiekiekjes en het
zoveelste consult aan de huisarts voor de bestrijding van een in het
buitenland opgelopen darmvirus ten spijt, is het slechts in ons
gevoel de sportclub waar onze hang naar avontuur, spanning en
vrijheid ook na de vakantie min of meer gestalte gegeven wordt.

Nu geachte sportliefhebber, ge wordt op uw wenken bedient! Ik
kan u verzekeren dat u voor het komende seizoen door de diverse
werkgroepen een niet te versmaden zwemles, trainings en
wedstrijdprogramma aangeboden krijgt waarin het gevoel van
avontuur, spanning en vrijheid tot volle wasdom kan komen. Een
goede start is de sleutel tot het succes! Ik adviseer alle leden dan
ook met klem om de seizoensouverture getransformeerd in "DE
DAG VAN DWT" op zaterdag 5 september met een bezoekje te
vereren! Het programma biedt voor elk wat wils en een grote
opkomst zal zeer gewaardeerd worden en geeft glans aan het "Wij"
gevoel binnen ons cluppie.

Met z'n allen staan we sterk en dat met een maximale
samenwerking veel kan worden bereikt is tijdens het WK-voetbal
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in Frankrijk door het Nederlands voetbalelftal overduidelijk be-
wezen. De zeer verdienstelijke 4e plaats is mede behaald door de
wijze waarop de internationals zowel binnen als buiten het
voetbalveld met elkaar omgingen. Wederzijds respect en het han-
teren van de juiste sociale vaardigheden heeft daartoe ongetwijfeld
aan bijgedragen. De voetballers hebben zich als ware
ambassadeurs voor de sport getoond. Als DWT willen we daar een
voorbeeld aan nemen. De gedragscode die door het bestuur is
ontwikkeld zal daartoe een leidraad zijn. De tekst van de
gedragscode is verderop in het clubblad gepubliceerd.

We gaan dus voor Fair Play waarmee DWT voor een ieder van ons
de hoogste positieve score zal bereiken. Ons thuisbad Boerhaave
zal door onze aanwezigheid op haar grondvesten schudden. Helaas
kunnen we bij de start van het seizoen nog geen gebruik maken
van De Planeet. De collega zwemverenigingen die van dit
zwembad voor hun activiteiten afhankelijk zijn zullen voor de
eerste seizoenshelft nog veelvuldig moeten improviseren om het
programma naar behoren te kunnen verwezenlijken. Wij wensen
hen daarbij veel sterkte toe. In januari 99 is deze nachtmerrie
hopelijk voorgoed uit de Haarlemse zwemdreven verjaagd.

De eerste voorzet van het seizoen heb ik hierbij het licht laten zien.
Veel succes en plezier bij de sportieve en andere door DWT
aangereikte activiteiten. We zullen elkaar ongetwijfeld spetter,
spatter, spater, al is het even later, tegenkomen. Te beginnen op
"DE DAG VAN DWT"!!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Gedragscode
conform de opdracht  van het beleidsplan  heeft
het bestuur in  haar vergadering van 20 mei jl. de
gedragscode vastgesteld.
De gedragscode zal t.z.t.in het samen te stellen
huishoudelijk
reglement worden ondergebracht.

Waarom een gedragscode?   
Samen met de ouders/verzorgers levert naast de school ook de
de (sport)vereniging een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van het kind binnen de samenleving.
Bij de keuze van een sportvereniging wordt door ouders onder-
meer gekeken naar de wijze waarop men binnen de vereniging el-
kaar bejegent (sociaal aanvaardbaar gedrag ,normen en waarden).
De gedragscode dient als leidraad bij alle activiteiten waar DWT
als zwemvereniging bij betrokken is. Sociaal aanvaardbaargedrag
is het visitekaartje van de vereniging!

Voor alle leden van DWT en zij die op enigerlei wijze betrokken
zijn bij activiteiten van de vereniging gelden de volgen de
richtlijnen die ondergebracht zijn in:

"DE TIEN GEBODEN VAN DE WATERTRAPPERS"

HET EERSTE GEBOD:
Ieder lid van DWT, of diens wettelijke vertegenwoordiger, is 
gehouden aan alle verplichtingen die het lidmaatschap van de
vereniging met zich meebrengt!
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HET TWEEDE GEBOD:
Komt uw financiele verplichtingen na. Met andere woorden, betaal
op tijd uw contributie (en boetes)!

HET DERDE GEBOD
Bedenk dat u te gast bent in het zwembad of het clubhuis.
Gedraagt u zich daar naar. Het spreekwoord zegt niet voor niets
"een goede buur is beter dan een verre vriend"!

HET VIERDE GEBOD:
De zwemsport is uw vrijwillige keuze. Bedenk echter dat
vrijwilligheid geen vrijblijvendheid inhoudt. Volg dus, ook in het
belang van het team waar u deel vanuit maakt, regelmatig de
trainingen en verschijn op tijd!

HET VIJFDE GEBOD:
Gedraagt u tijdens de wedstrijden als een waardig
vertegenwoordiger van DWT en u merkt dat sportief gedrag en
presteren goed samen gaat!

HET ZESDE GEBOD:
Zwemmen, verziek het niet! Met andere woorden, u wordt geacht 
zich te houden aan de algemeen geldende normen en afspraken in
het sociaal-maatschappelijk verkeer. Ook buiten
verenigingsactiviteiten om!

HET ZEVENDE GEBOD:
Geef discriminatie, discriminerend gedrag en racisme geen kans!
Het is ontoelaatbaar en a-sociaal en een DWT-lid onwaardig!

HET ACHTSTE GEBOD:
Onthoud u van wangedrag in woord (grof taalgebruik), daad
(vernielingen e.d.) en gebaar (provocaties e.d.)!
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HET NEGENDE GEBOD:
Bij sport geen alcohol (en drugs)! Drink dus met mate, schenk
geen alcoholhoudende dranken aan minderjarigen en laat alle
vormen van soft- en harddrugs verre van u!

HET TIENDE GEBOD:
Goed voorbeeld doet goed volgen! Bedenk dat u als (senior) lid
een voorbeeldfunctie heeft tegenover de jongere leden van DWT.
Handel respectvol en u wordt respectvol benadert!

Namens het bestuur,
Guus Niehot.

De grote Clubactie.

Met het motto van de Grote Clubactie "je doet 't voor je club",
daag ik hierbij alle DWT-freaks uit er alles aan te doen om het
succes van vorig jaar te overtreffen! Die 2000 pegels pure winst
met als verrassend extraatje nog eens 1000 pietermannen was
destijds een zeer welkome aanvulling op het huishoudboekje van
de vereniging. Begin het seizoen goed door je als lotenverkoper op
te geven bij je eigen werkgroep.

Op zaterdag 12 september start de voorverkoop! Vanaf die datum
worden alle leden, donateurs, ouders/verzorgers van les, wedstrijd,
synchroonzwemmers en (mini)poloërs en niet te vergeten tantes en
omes, neefjes en nichtjes, buurtjes en vrienden, meesters en juffen
en nog veel meer goklustigen, belaagd door de niets ontziende
lotenverkopers uit de DWT stal. Deze verkopers zijn zeer
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vasthoudend en laten u pas los als u aan hun
lotenverkoopverslaving gehoor geeft. Weest hen dus welgevallig,
laat u van uw beste kant zien en neem bij hen één of meerdere
loten af!

Wat denkt u van de volgende greep uit het pakket van meer dan
40.000 prijzen die er te winnen zijn:
Hoofdprijzen van ƒ100.000,-  ƒ25.000,-  ƒ7.500,- en dat alles
schoon in het handje.
Een droomvakantie van een week op Bali voor 2 personen, of een
5-daagse busreis naar Praag voor 2 personen en dat alles kunt u
winnen wanneer u besluit om Grote Clubloten te kopen a ƒ5,-
per lot.

Ook dit keer doet DWT een duit in het zakje!
Bij aanschaf vanaf 5 loten dingt u mee naar een CD-bon ter waarde
van ƒ40.--. 
Bij aanschaf tot maximaal 4 loten dingt u mee naar een
bioscoopbon ter waarde van ƒ25.--.
De succesvolste lotenverkoper ontvangt ook een CD-bon ter
waarde van ƒ40.--.

Een tip voor de ouders!
Als uw kind zich heeft aangemeld als lotenverkoper wilt u dan met
hem/haar bij de verkoop huis aan huis meegaan vanaf 12
september bij de voorverkoop  en vanaf 6 oktober als de loten
daadwerkelijk aan de man gebracht worden.
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de coördinator van  de
sportsector waar uw kind bij zwemt.
Alvast bedankt!!!

Het petit comité DWT-GCA
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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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Synchroonzwemmen.

Door allerlei omstandigheden heeft er in het laatste clubblad voor
de vakantie niets over het synchroonzwemmen gestaan. Daarom,
aan het begin van het nieuwe seizoen, eerst nog even een terugblik
op het seizoen 97/98.

Trainingsweekend op 18 en 19 april 1998.

Op zaterdagochtend begonnen we met een training bij het
wedstrijdzwemmen. Een uur lang is er toen hard getraind onder
leiding van de heer Lak. Na deze flinke training waren de meisjes
en jongens hard toe aan wat energie - het ontbijt - . Tijdens het
ontbijt kwam de ballettrainster, Lucienne Arnoldus, al om uitleg te
geven wat ze precies wilde gaan doen deze ochtend. Bijna iedereen
had zich opgegeven voor dit weekend (wat wij eigenlijk niet
verwacht hadden) zodat de ploeg in tweeën gesplitst moest worden
voor de ballettraining. De ruimte was anders te klein omdat er ook
grond oefeningen gedaan moesten worden. De oudste meisjes
waren het eerst aan de beurt zodat de jongeren konden zien wat
precies de bedoeling was. Lucienne begon met yoga- en
lenigheids-oefeningen. Daarna werden er oefeningen op muziek
gedaan met aan het eind meerdere dansjes op muziek. De jongeren
kregen ongeveer hetzelfde programma. Tot slot hebben we met z’n
allen een dans aangeleerd. Voordat we de training in het zwembad
hadden kon er nog even geluncht worden. Dit was ook weer een
pittige training. De heer Lak was teruggekomen om ons hierbij te
helpen. Hij deed vooral oefeningen voor de beenspieren, wat de
dames en heren behoorlijk gemerkt hebben. Bij de andere trainers
werden er kunstzwembanen en figuren geoefend. Om 16.15 zijn
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we weer naar het clubhuis gegaan en werden er groepjes gevormd.
Ieder groepje kreeg als opdracht quiz vragen te beantwoorden en
een muziekstukje te verzinnen van ongeveer 1 minuut op de
muziek die de trainers hadden uitgezocht. Maar allemaal dezelfde
muziek. Ook hebben we met z’n allen nog de twee dansjes
geoefend onder leiding van Lucienne. Om 18.15 werd het eerste
gedeelte van het weekend afgesloten.

Zondagochtend moest iedereen om 9.15 uur met de fiets weer bij
het clubhuis aanwezig zijn. Er was dan nog tijd om de
muziekstukjes droog te oefenen voordat we met z’n allen naar de
Planeet zouden gaan. We hadden het gelukkig droog tijdens het
fietsen en was er onderweg niets gebeurd. Wel hadden we
onderweg veel bekijks omdat we met zo’n grote groep waren. Met
zoveel fietsen is wel leuk, maar heeft ook zijn nadelen want we
konden bijna niet een keer als groep oversteken, ook niet bij
verkeerslichten. Maar we waren toch op tijd voor onze
trainingsuren in de Planeet. We begonnen met aquarobic wat
gegeven werd door Kitty. Ook hier werd het weer duidelijk dat we
met een grote groep waren, want de achterste rij had moeite om het
hoofd boven water te houden, ze lagen steeds bijna in het diepe. Na
deze, vermoeiende, training hebben we het programma geoefend
dat we ‘s middags aan de ouders wilden laten zien. Namelijk de
verschillende zwemslagen die we gebruiken bij het
synchroonzwemmen, de stuwbewegingen en basishoudingen. Tot
slot mocht iedereen zijn muziekstukje in het water oefenen.

Ongeveer 14.30 waren we weer terug in het clubhuis waar we het
een en ander nog even droog geoefend hebben.
Tot slot hebben we een demonstratie voor de ouders gegeven van
het geen wij allemaal in het weekend gedaan hebben. Op de kant
hebben we de twee dansjes laten zien en daarna een programma in
het water van de zwemslagen, stuwbewegingen en de
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basishoudingen. Aan het eind mocht iedereen zijn muziekstukje
laten zien en omdat er nog tijd over was hebben we nog wat
bestaande groepsnummers gezwommen. Wij als trainers kijken
met veel plezier terug op dit weekend en vinden het voor herhaling
vatbaar.

Het volgende stukje is geschreven door Larissa van
Lunenburg.

Op zaterdag 9 mei gingen we naar het zwembad de Wilgenhoek in
Zuidoost Beemster voor een muziekwedstrijd. Wij moesten de
Disney zwemmen en Priscilla moest haar solo zwemmen. Eerst
werden we opgemaakt door Romana haar moeder en onze haren
werden gedaan. Toen wij aankwamen hebben we buiten eerst
gegeten en gedronken en de Disney (droog)geoefend en daarna
gingen we ons omkleden. Ze begonnen eerst met de solo’s toen de
duetten en daarna pas de groepsnummers. Priscilla moest als derde
zwemmen. Tussen de solo’s en de duetten gingen we nog even
oefenen en Romana’s moeder deed nog wat make-up op bij
diegene waarbij dat nodig was. Toen moesten we zwemmen. In het
begin ging het een beetje verkeerd. We moesten oplopen en
beginnen maar we bleven staan. Toen we begonnen ging het veel
beter en toen we klaar waren en hadden afgelopen (met Jonna want
die was reserve) vond ik dat we het best goed hadden gedaan. We
werden zesde. Hoeveel Priscilla werd weet ik niet meer.
We gingen ons aankleden een patatje eten en daarna gingen we
buiten spelen op het grasveld. Het was een hele leuke en gezellige
dag.

Larissa.
(Aanvulling hierop, Priscilla was zevende geworden.)
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Het volgende stukje is ook door zwemsters geschreven.

Synchroonzwemmen uitvoeringen 17 mei.

Het was de bedoeling dat we ‘s morgens om half negen in de
Planeet zouden trainen maar om 9 uur konden we eindelijk
beginnen want toen arriveerde de sleutel. Om half tien moesten we
eruit omdat we om tien uur in het Boerhaavebad moesten zijn.
Daar werden we opgemaakt door Mevr. Prins en onze haren
werden gedaan door Ellen, Mevr. V.d. Weijden, Mevr. Roubies en
Mevr. Verbruggen. Alle ouders bedankt voor de hulp. Om kwart
voor twaalf vertrok de eerste ploeg naar zwembad de Slag in
Zaandam. De wedstrijd begon om twee uur. Er werden eerst solo’s
gezwommen, toen de duetten en op het laatst kwamen de groepen
aan bod. Toen Patricia en Patricia aan de beurt waren om hun duet
te zwemmen moesten we eerst zingen want Patricia t. H. Was
jarig.

Dit is de uitslag.
Categorie 5
solo Annette 1e plaats, goud
duet Annette en Joyce 1e plaats, goud
groep Patricia B, Patricia t. H, Ilse,

Marinka, Chantal, Joyce en
Annette 1e plaats, goud

Categorie 6
solo Joyce 3e plaats, brons
duet Patricia B en Patricia t. H 3e plaats brons
Categorie 7
solo Dana 4e plaats
duet Dana en Mariska 3e plaats, brons
groep Dana, Mariska, Bianca P

Ingrid, Femke en Bianca t. H 4e plaats
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Op zondag 24 mei was de uitvoeringen wedstrijd van de jongste
categorie in het zwembad De Watering in Wormerveer. Ook nu
werden de meisjes eerst opgemaakt in het clubhuis door een aantal
behulpzame moeders en enkele trainsters. De meisjes en één
jongen dit keer, hebben heel erg goed hun best gedaan. De
trainsters waren erg tevreden. De uitslag was als volgt.

Categorie 4
solo Nicolette 1e plaats, goud
duet Nicolette en Simone 2e plaats, zilver
Categorie ½
groepen Linda, Jenni, Maaike, Chantal

Jonna, Larissa, Romana en
Maurice 1e plaats, goud

Categorie 3/4
groepen Nicolette, Simone, Mariëtte,

Marijke, Johanna, Wendy en
Amber 1e plaats, goud

Priscilla vond het nodig om zichzelf, een paar dagen voor de
wedstrijd, te blesseren waardoor ze niet mee kon doen.

Zondag 7 juni was er een techniekwedstrijd voor de hoogste
categorieën in ons eigen bad. Ook hier werden weer flink wat
punten en diploma’s behaald. De meisjes van categorie 4 mochten
namelijk proberen om limieten voor de NJK te halen en dat hebben
ze inderdaad (bijna) allemaal gehaald. Z konden hierbij geen
medailles halen. Ik was heel trots op jullie meiden! De uitslag van
deze wedstrijd was als volgt.

Categorie 4
Johanna 51.189 diploma en limiet NJK
Priscilla 49.365 diploma en limiet NJK
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Wendy 47.811 diploma en limiet NJK
Amber 46.142 diploma en limiet NJK

Vanaf categorie 5 telde wel alles mee!!
Annette 55.808 1e plaats en limiet NJK
Joyce 51.522 2e plaats
Marinka 50.670 4e plaats
Patricia Brey 50.529 5e plaats
Patricia t. H 50.300 6e plaats en diploma
Ilse 49.648 10e plaats
Chantal 46.744 14e plaats
Nicolette en Simone deden buiten mededinging mee omdat hun
punten al in een andere categorie meegeteld hadden, zij behaalden
de volgende punten.
Nicolette 53.400 limiet NJK
Simone 51.737
categorie 6
Femke 56.000 limiet NJK
Hier deden Annette en Joyce buiten mededinging mee en zij
behaalden het volgende resultaat.
Annette 57.882 diploma en limiet NJK
Joyce 52.720 diploma
categorie 7
Bianca t H 58.667 limiet NK
Ingrid 57.722 limiet NK
Bianca Ph 55.872 limiet NK
Mariska 55.771 limiet NK
Dana 53.557
Ook hier weer iemand buiten mededinging en wel:
Femke 53.504 diploma
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Het was voor ons een drukke periode want die week erna hadden
we alweer en wedstrijd en wel de kringkampioenschappen
uitvoeringen van de kring Noord Holland. Hiervan was de uitslag
als volgt.
solo’s
cat.4 Nicolette 2e plaats

Simone 3e plaats
Priscilla 7e plaats

cat. 5 Annette 1e plaats, kringkampioen
cat. 6 Joyce 4e plaats
cat. 7 Bianca Ph 7e plaats
duetten
cat. 4 Nicolette/Simone 1e plaats, kringkampioen
cat. 5 Annette/Joyce 1e plaats, kringkampioen

Patricia/Patricia 2e plaats
groepen
cat. 4 Queen 1e plaats, kringkampioen
cat. 5 Backstreet 1e plaats, kringkampioen
cat. 7 Star Trek 4e plaats

Aan het einde van deze wedstrijd werd ook de einduitslag van de
verenigings competitie van het seizoen 97/98 bekend gemaakt.
Met een hel klein verschil op de Zeeschuimers zijn wij dit jaar
weer 2e geworden. Het verschil wordt elk jaar kleiner en we hopen
toch eens 1e te mogen worden.

Namens Noord Holland is de Queen ploeg op zaterdag 27 juni naar
Dieren geweest voor de kring ontmoeting met drie andere kringen
namelijk: Amsterdam/’t Gooi, Gelderland/Overijssel en Utrecht.
Eerst was er een techniek wedstrijd en na een korte pauze was er
de uitvoeringen wedstrijd. Helaas moesten de trainsters dit keer
jureren, de meisjes werden daarom begeleidt door de trainsters van
Alliance. Hierdoor liep het niet zo lekker als anders wat ook aan de
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punten en de uitvoeringen te merken was. ‘S morgens tijdens de
training ging alles heel goed, maar helaas. . . . . . 
Wel hebben Mariëtte en Marijke hun C-diploma gehaald en
Johanna en Priscilla hun 2e limiet. Nicolette vertegenwoordigde
Noord Holland met haar solo, zij werd hiermee 3e. Als Noord
Holland hadden wij totaal 7 punten behaald en eindigden daarmee
op een gedeelde derde plaats.

We hebben het zwemseizoen afgesloten met de onderlinge
wedstrijd. Waarbij wij altijd weer verbaasd zijn over de creativiteit
bij de meisjes en jongens. Ook dit keer zag het er weer heel leuk en
goed verzorgd uit. De meesten hadden er heel wat werk van
gemaakt. Dit keer deed er ook een moeder mee, namelijk de
moeder van Phea en het ging beslist niet onverdienstelijk. Ze was
een voorbeeld voor al die andere ouders die het vanaf het balkon
gadegeslagen hebben. Ik hoop dat er volgend jaar nog meer ouders
zo sportief zijn om ook mee te doen. Na afloop ging iedereen met
een prijs naar huis. Alle (vrijwillig aangewezen) juryleden nog
hartelijk bedankt. Ook de trainers van wedstrijdzwemmen en
waterpolo die gezamenlijk de punten gaven maar het volgens mij
niet altijd met elkaar eens waren. Volgend jaar mogen jullie het
weer doen, maar dan ieder apart.

Tot slot nog even de jarigen van de zomermaanden juli, augustus
en september:
7 juli Romana Prins

Wouter Kol
10 juli Ilse Verbruggen
19 juli Phea Vrijdag

8 augustus Rhea Bijl
11 augustus Mariska ter Horst
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19 augustus Katherine Zwaanswijk

6 september Femke Zuidhoek
29 september Afra Lunenburg

Namens alle trainers (alsnog) van harte gefeliciteerd.

Ik hoop dat iedereen genoten heeft van zijn of haar vakantie en
weer genoeg energie opgedaan heeft om met frisse moed aan het
nieuwe seizoen te beginnen. Wij als trainers zijn er in ieder geval
weer klaar voor.

Francisca Knape-van der Pot.

Van de polocommisie.

De nieuwe polocommissie.

Mag ik je voorstellen: De nieuwe (afgeslankte)
polocommissie!
Op de foto kun je ze alvast bewonderen, dit zijn de mensen die
vanaf 1 augustus de belangen behartigen van alle poloënde
watertrappers.
Ik zal ze even aan je voorstellen: (van linksboven naar
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rechtsonder:)

Eric Thoolen. Vice-voorzitter, trainer meisjes adspiranten, speler
Rapido heren 1.
Ulco Kleinhout. Lid TO en dag van DWT, speler Rapido heren 3.
Teun Weustink. Ex-voorzitter, (dus eigenlijk ten onrechte op deze
foto...)
Thijs Weustink. Redactie poloboekje en clubblad, speler heren 2.
Eddy Roosen. Secretaris en materiaalman, speler en aanvoerder
heren 1.
Sabine Roozen. Coördinator minipolo / jeugdzaken, speler dames
1.
Dana Ungureanu. Lid P.R., trainer / coach adspiranten, speler
dames 1.
Sandra Roosen. Lid jeugdzaken en activiteiten, coach adspiranten,
speler dames 1.
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Marjolijn Verbruggen. Voorzitter en penningmeester, speler
Rapido dames 1.

Ten tijde van het verschijnen van dit clubblad zijn de meeste
poloërs alweer in het gelukkige bezit van het poloboekje voor het
seizoen ‘98/’99. Dit is dan ook iets waar wij de laatste weken, 
tussen een aantal gezellige en culinair zeer geslaagde toernooien
door, zeer hard aan hebben gewerkt. Ook hebben we weer de
nodige problemen betreffende de teamindeling moeten
overwinnen. Al met al hebben we weer heel wat werk verzet
voordat de competitie ook maar is begonnen.

Ook hebben wij twee nieuwe leden mogen begroeten, te weten:
Joke Jacke en Daisy Mieremet.
Joke gaat spelen in de damesselectie en Daisy bij de meisjes
adspiranten.

Zoals je wellicht gelezen hebt zijn dames 2 en heren 4 kampioen
geworden en gepromoveerd naar een hogere klasse. Helaas waren
er van beide teams weinig mensen aanwezig op de afsluitavond om
dit heuglijke feit te vieren. Wij feliciteren ze bij deze alsnog.

Ondanks het vele voorbereidende werk zitten we dan toch nog met
een aantal vragen, zoals:
• Blijft heren 1 ook dit jaar weer hangen in de derde klasse?
• Gaat Bart nou wel of niet een trainerscursus doen?
• Zullen de meisjes voor het eerst dik gaan winnen?
• Krijgt Franciska een jongetje of een meisje?
• Wie gaat heren 3 t/m 6 training geven op woensdag van 22:00

tot 23:00 uur?
• Hoe gaan onze minipoloërs het doen?
• Gaan de dames en heren 1 spelers nou eindelijk ècht 2x in de

week trainen?
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• Et cetera, Et cetera...

We zullen de antwoorden weten aan het eind van het seizoen.

In ieder geval wensen wij alle teams, trainers, coaches en
supporters weer veel succes het komende jaar, en dat geldt
natuurlijk ook voor alle wedstrijdzwemmers, synchroonzwemmers
en leszwemmers van DWT!

Groetjes, Marjolijn.

Masternieuws.

Wedstrijden bij DES.

Op Hemelvaartsdag ben ik alleen per trein en tram naar Den Haag
gegaan om deel te nemen aan zwemwedstrijden in het zwembad de
Waterthor. Deze wedstrijden werden georganiseerd door DES. Het
was een wedstrijd tussen de verenigingen Hippocampus, SG de
Zwetter, ZPCH, Barracuda, Poseidon ‘57 en DES. Zelfs was er een
vereniging uit Duitsland op bezoek zodat de wedstrijd een
internationaal tintje had. Het zwemprogramma van maar liefst 40
nummers bevatte ook vier nummers welke bestemd waren voor de
masters.
Nadat ik een kopje koffie gedronken had in de kantine, ging ik
inzwemmen. De wedstrijden hadden een vlot verloop en de
organisatie en de sfeer waren uitstekend. Na zo’n tien
programmanummers was er een korte pauze en er werden
medailles uitgereikt van de gezwommen nummers.
In de middag heb ik de nummers gezwommen, waarvoor ik had
ingeschreven.
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Mij resultaten waren:
50m vrijeslag 38,30 sec. 2e plaats
50m rugslag 43,03 sec. 2e plaats
50m vlinderslag 49,98 sec. 2e plaats
50m schoolslag 44,82 sec. 2e plaats

De oogst was vier zilveren medailles in de klasse dames masters.

Om half zes waren de wedstrijden en de prijsuitreikingen teneinde
en eenieder kon voldaan naar huis gaan.
Donald Uijtenboogaart (masterzwemmer en recordhouder) heeft
mij met de auto naar het station in Den Haag gebracht. Nadat ik op
het station gegeten had, ben ik per trein naar Haarlem terug
gegaan.

Corine Kalbfleisch,
mei ‘98.

8e Dutch open championships
masterswimming.

In het weekend van 12 tot 14 juni 1998 werd het bovenstaande
internationale toernooi verzwommen in het 50m buitenbad in
Apeldoorn. (Kristalbad.)
Enige tijd geleden ben ik ingeschreven op diverse zwemnummers
en vrijdagavond 12 juni ben ik met de trein naar Apeldoorn
gegaan. Ik logeerde twee dagen in pension Abbekerk. Daar
logeerde ook Nicky Slinger uit Heemstede en enkele zwemmers uit
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Deurne.
De deelname aan deze wedstrijden was behoorlijk namelijk 50
verenigingen uit heel Nederland en 24 verenigingen uit Duitsland
en verder deden er nog deelnemers mee uit België, Engeland,
Lithauwen, Australië, en zelfs uit de USA. In mijn
leeftijdscategorie (D 45-49 jaar) waren 14 deelneemsters
vertegenwoordigd, ook uit het buitenland. De sfeer was zoals altijd
gezellig en gemoedelijk. In de grote tent was het één en ander te
koop.
Op zaterdagavond werd een barbecue georganiseerd en verder was
er een groot tv scherm neergezet voor de WK voetbalwedstrijd
Nederland-België. Het werd 0-0.
Gelukkig bleef het zaterdag droog en was het vrij zacht weer,
terwijl het zondag frisser was met enige stevige regenbuien. Veel
contacten heb ik gemaakt en het was gezellig. De resultaten waren
ondanks het soms natte weer goed.
In het geheel genomen was dit zwemweekend goed voor :
één Europees , 22 Nederlandse, 3 Belgische en 3 Duitse records in
de diverse masterklassen.

Mijn resultaten waren:
800m vrijeslag 14.23,  minuten 6e plaats08

200m schoolslag 3.44,  minuten 2e prijs69

1500m vrijeslag 28.35,  minuten 5e plaats01

200m rugslag 3.43,  minuten 2e prijs35

Met mijn twee zilveren medailles en oorkonde ben ik erg blij.
Zondagavond ben ik thuis gekomen van een geweldig en succesvol
weekend. Ik blijf door trainen, want ik wil proberen het nog lang
vol te houden.

Met sportieve groeten,
Corine Kalbfleisch.
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   Moeten we al?

Voor het meedoen aan één van de ‘s werelds grootste waterpolo
toernooien (ongeveer 135 teams van best wel veel verenigingen)
moet je wel wat over hebben, een wereldreis bijvoorbeeld. Want
alleen de ouderen onder ons zullen de bekende rijtjes Boermussel,
Ter Apel, Munnekenmoer, enz nog van de aardrijkskundeles
kennen maar voor mij bestond die les hoofdzakelijk uit het je
afvragen welk psychisch labiel persoon zijn complete
valkgommetje had opgeofferd om alle plaatsnamen van de
landkaart te vegen.
Tegenwoordig heeft elke auto satelliet navigatie aan boord dus
reden we er zo heen.
Eenmaal aangekomen was het basiskamp gauw ingericht,
gezelligheid zoals altijd in het midden, en werd het tijd voor de
schuimende citroen limonade. Wachten op de rest van het DWT
contingent hebben we gedaan bij de Zilveren Leeuw (die zit naast
de Sphinx, in het hart van het uitgaanscentrum van het rustieke Ter
Apel).
Vlak voor het begin van de eerste wedstrijd, op zaterdag, bleek dat
het zwempaddepoelewater naar oost Groningse begrippen bijna
warm was, dus van enige slaperigheid, op dit vroege uur, kon geen
sprake meer zijn. 
De rest van de dag hebben we door gebracht in het basiskamp dat
nu midden in een enorm vluchtelingen kamp stond en waar om
elke vierkante meter woeste veldslagen werden uitgevochten.
Naast ons hadden een paar lelystedelingen een plek veroverd die
meteen een vuurkorf ontstaken waar alles wat maar van enige
brandbaarheid werd verdacht voor kortere of te langere tijd deel
van uitmaakte. Zij hadden waarschijnlijk het idee dat er in Ter
Apelië veel te veel schoon milieu was, want de rookkolom was tot
ver in de omtrek zichtbaar en heel Ter Apelië ligt nu onder een
meters dikke as en roet laag.
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Gelukkig was er ‘s avonds een feestje, in de feesttent midden
tussen de bieten, waar men zich een frisse keel kon drinken tijdens
het luisteren naar een lokale, niet al te slechte, band.
Voor dit feest hadden we nog even gegeten bij een echt onvervalst
Ter Apeliaans restaurant, altijd te herkennen aan het niet hebben
van biefstuk als de slager aan de overkant dicht is.
Op de terugweg, in de richting van het feest dus, kwam een aantal
van ons nog een origineel klassiek Ter Apelnees ingerichte
huiskamer met daarin een authentieke autochtoon (eentje in
ouderwets Ter Apelaanse klederdracht dus) die vrolijk moest
worden toegejuicht en toe geklapt.
De eerste wedstrijd van zondag, die van kwart over acht, hadden
we heel tactisch al op zaterdag gespeeld dus konden we fijn
uitslapen.
Na dit alles bleek dat de dames het een tikkeltje beter hadden
gedaan dan de heren, maar daarvoor hadden ze zich wel in een
Mickey Mouse poule laten inschrijven terwijl wij, de heren, alleen
maar hoofdklasse teams tegenkwamen. De uitslag was de dames
tweede en de heren vierde meen ik onthouden te hebben.
Tevens kregen we nog een fraai glas met opdruk, omdat dit het
dertigste toernooi hier was, als aandenken waarschijnlijk voor in de
prijzenkast.
Na het snel maar degelijk opruimen, dank je wel Carola, bleek dat
we ook dit jaar weer net niet de beker voor het langst blijvende
team kregen (die engelsen maken in zo’n weekendje wel heel erg
veel afval).
De thuisreis liep zoals altijd gesmeerd langs ac ‘t harde (dat slaat
op de broodjes) waar voor de zoveelste keer bleek dat voor
onbeperkt salade de bordjes veel te klein zijn. Gelukkig was de
koffie weer ouderwets vies dus goed voor maar drie bakkies de
man.

Een Ter Apellaar ganger of zwemmer of wat daar dan ook maar
gebeurt mag zijn.



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



GOED-KOOP

 LAS-CONSTRUCTIE
 ONDERHOUDSBEDRIJF

 Steve Bikostraat 186 
 2033 DW Haarlem
 Tel/Fax 023-5364335
 of 06-51180267
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Wie, wat en waar bij DWT.
Dagelijks bestuur
Voorz. G. Niehot

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

secr. 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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