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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Heeft u ook dat sprookjesachtige gevoel als op
prinsjesdag op de derde september dinsdag Hare
Majesteit al wuivend in de gouden koets via het
beeldscherm de huiskamer binnen komt en even later in de
Ridderzaal van haar speakbriefje lezend ons verheugend
deelgenoot maakt van 's lands voorspoed en geluk. Het kan niet op.
We zwemmen in het geld. de banen liggen voor het oprapen en de
bomen groeien weer langzaam de hemel in. wat met de
overvloedige regenval van de laatste tijd natuurlijk geen wonder
mag heten.

Sprookjes symboliseren de ideale wereld die we voor ogen hebben,
maar die bij nader inzien er veel minder sprookjesachtig uitziet dan
wenselijk is. Als voorbeeld nemen we het wondere water wereldje
van DWT. Wat wij ons wensen is een vereniging van 600
gelukzalige leden die regelmatig trainen en aan wedstrijden
deelnemen en die ook geregeld andere DWT activiteiten bijwonen.
Dit geeft kaderleden het idee dat zij voorwaardenscheppend goed
bezig zijn en dat het met het wij met ons allen gevoel bij DWT wel
snor zit.

De werkelijkheid zegt ons dat 600 leden door de chronisch
beperkte capaciteit van beschikhaar zwemwater een moeilijk
haalbaar streefgetal zal zijn. Je kunt de wens naar meer zwemwater
slechts verdedigen als er ook daadwerkelijk door een grote groep
leden optimaal van trainings- en wedstrijd mogelijkheden gebruik
wordt gemaakt.
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Tenslotte het "wij met ons allen gevoel". De tijd dat De dag van
DWT zich nog kan verheugen in een massale belangstelling lijkt
voltooid verleden tijd. Aan de J-REZ en de speciaal voor deze
gelegenheid geformeerde werkgroep kan het niet liggen. Zij
hebben immers een breed activiteitenprogramma samengesteld
waaruit alle DWT leden meerdere graantjes mee hadden kunnen
pikken. Mogelijk is een activiteit van een dergelijke omvang niet
meer van deze tijd en moet de formule worden aangepast.

Blijft gezegd dat ook binnen DWT de eigen toko voorrang geniet.
Wat overigens niet verwonderlijk is omdat er nogal wat moet
gebeuren om de eigen activiteiten in goede banen te leiden. Dit
geldt zeer zeker voor de diverse werkgroepen die er in mijn optiek
alles aan doen om naast de eigen toko ook de gezamenlijke
activiteiten onder de leden te promoten. De leden mogen terecht
verwachten dat de werkgroepen en het bestuur het voortouw
nemen om gezamenlijke activiteiten tot een succes te maken. Dat
succes wordt slechts een succes als de leden massaal op de
uitnodiging tot bijwonen van activiteiten in gaan.

Sprookjes zijn dus allang door de werkelijkheid achterhaald. De
gouden koets en de miljoenennota symboliseren feilloos de
scheidslijn tussen droom en realiteit. Bij DWT gaan we die
alledaagse realiteit niet uit de weg. Ik blijf er echter van overtuigd
dat een wij met ons allen gevoel geen sprookje hoeft te zijn en dat
zich dat manifesteert in een welgemeende belangstelling van
andermans toko en zeker in het bijwonen van gezamenlijke
activiteiten als De dag van DWT.

De bal ligt wat mij betreft bij de leden. Speel daar een goede
wedstrijd mee en sluit deze winnend voor DWT af.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Het heerlijk avondje
Jarenlang heeft de familie Stricker zich ingezet
om de dagen en avonden rond en tijdens het
heerlijk avondje voor vele kinderzieltjes tot iets
onvergetelijks te maken. De Klaas der
Klazen kan per slot van rekening niet overal
tegelijk zijn. Hoewel mevrouw Stricker op de achtergrond haar
medewerking blijft verlenen, zal het leeuwendeel van het
geklaasde werk
door anderen overgenomen worden. Vooruitlopend op een
definitieve nieuwe opzet zullen de honneurs voorlopig door
ondergetekende en de PR functionaris worden waargenomen.

Wij zijn op zoek naar kandidaat Klazen en knechten M/V die
bereid zijn om vanaf half november zich namens DWT als ware
vertegenwoordigers van het traditionele kinderfeest in te
zetten. U kunt zich aanmelden bij Ebelien Brander en
ondergetekende.

Ouders die gebruik willen maken van onze onvolprezen
Klazendienst kunnen zich vanaf 1 november bij ons aanmelden.
Ebelien Brander    Tel: 023-5248215
Guus Niehot        Tel: 023-5363866
De door u verschuldigde financiële bijdrage komt uiteraard ten
goede voor de vereniging.

Namens het bestuur,
Guus Niehot.
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Spaar voor DWT
met uw kassabon
van de Vomar.

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

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

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

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

Getuige de opmaak van de vorige editie van het clubblad is zelfs
de redactie helemaal onderste boven van de Grote Clubactie. Ik
hoop dat het u niet heeft weerhouden van de aanschaf van een
groot aantal laten. U heeft daarmee kans op het winnen van
fantastische prijzen en ook de vereniging vaart er wel

Overigens kunt u nog steeds loten aanschaffen bij onze
onvolprezen lotenverkopers..
Na 6 oktober worden de bestelde loten tegen betaling van vijf
gulden per lot bij u afgeleverd.
De trekking van de loterij is op 12 november. 
De trekkingsuitslag kunt u in de week van 16 november vinden in
de regionale (kabel)krant en in het decemberclubblad. Tevens zal
een trekkingslijst in het clubhuis worden opgehangen.

Het petit comité DWT-GCA.

Nieuws van de
wedstrijdzwemploeg!

In het weekend van 5/6/7 juni zijn we met een kleine groep naar
Osnabrück gereden voor het internationale Schwimmgala. Straks
een uitgebreid verslag daarvan, inclusief alle uitslagen en
medailles. Want ik moet het met u wederom even over Vicki
hebben. Het wordt een beetje eenzijdig, want zij behaald alleen
maar successen. In hetzelfde weekend als Osnabrück ging zij naar
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de Speedo finales in Dordrecht.
Op de 100m vrije slag zwom zij
een prachtig persoonlijk record
van 1.11.3. Ook de 200m
wisselslag legde ze af in een pr,
namelijk 2.54.0, maar op de
400m vrije slag sloeg zij echt alles. Zij vertrok op een vierde plek
en knokte zich een weg naar de eerste drie. Op de laatste baan
presteerde zij de nummer één eruit te sprinten en op 1/6 van een
seconde te WINNEN!!! Jawel, u hoort het goed, onze Vicki is bij
de meisjes van elf jaar Nederlands kampioen geworden in een tijd
van 5.08.1. GEFELICITEERD!!!!! Ook waren de B-kringkampi-
oenschappen datzelfde weekend in Zaandam. Hier volgt een
bericht van onze verslaggever ter plaatse, Bart Elenga:

DWT bij de B-kringkampioenschappen.

Medailles en persoonlijke records behaald.

Terwijl een groot deel van de zwemploeg feestvierde in Osnabrück
en Vicki triomfen behaalde in Dordrecht, nam een klein, select
DWT-gezelschap deel aan de B-kringkampioenschappen. Op
zaterdag 6 juni zwommen Renee, Patricia, Leon, Chris en Bart en
op zondag 7 juni Gwenda, Anouk, Nick, Chris en Bart.
Wonder boven wonder lukte het mij om in één keer naar het
zwembad in Zaandam te rijden. Dit dankzij de goede aanwijzingen
van mijn passagiers: "Het licht staat op groen!"(Renee), "Het is bij
de Albert Heijn"(Patricia), "Welke Albert Heijn?"(Leon).
Op zaterdag werden er veel pr's(7) gezwommen. Patricia haalde op
de 100m rugslag bijna 4 seconden van haar oude tijd af ("Ik voel
mijn benen niet meer"), Renee 2 seconden op de 100m vrije slag
en Nick 5 seconden op de 100m rugslag.
Nick stond 's zondags op de hoogste trede van het erepodium: hij
werd B-kringkampioen op de 100m schoolslag!!!
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Chris kreeg de meeste medailles om zij nek gehangen: twee
bronzen en een zilveren. Verder behaalde Gwenda, ondanks een
matige tijd, en Anouk ieder een zilveren medaille. Allemaal
Gefeliciteerd!!

Uitslagen zaterdag 6 juni 1998

100m vrije slag
m.87 Renee Bosse 1.24.7 pr6
j.85 Leon Boviatsis 1.18.3 pr10
j.80 Chris Visser 1.04.4 pr3
Heren Bart Elenga 1.01.4 4

100m schoolslag
j.85 Leon Boviatsis 1.37.3 pr6
j.80 Chris Visser 1.24.8 dis SM
Heren Bart Elenga 1.18.9 pr4

100m rugslag
m.87 Renee Bosse 1.37.8 pr8
m.84 Patricia t Horst 1.29.8 pr7

50m vrije slag
Heren Bart Elenga 0.28.1 7

Uitslagen zondag 7 juni 1998

100m schoolslag
mo9j. Anouk v.d. Weijden 2.05.7 2
j.88 Nick de Lange 1.46.1 pr1
m.82 Gwenda v.d. Veen 1.34.0 2

100m vlinderslag
j.80 Chris Visser 1.25. 3
Heren Bart Elenga 1.10.7 5

100m vrije slag
m.82 Gwenda v.d. Veen 1.14.6 6

100m rugslag
j.88 Nick de Lange 1.49.6 pr
j.80 Chris Visser 1.19.2 2
Heren Bart Elenga 1.10.8

Buiten de B-kring was er ook de A-kring. Daar zwemmen de
snelsten van Noord-Holland tegen elkaar. Ik weet niet in hoeverre
er medailles zijn behaald, maar wel dat er pr's zijn gezwommen en
dat is een goed teken

100m vlinderslag meisjes
Renee Bosse 1.36.0 pr
Vicki Boviatsis 1.29.6 pr
Eveline v Leeuwen 1.17.6 pr

400m vrije slag meisjes
Vicki Boviatsis 5.34.0
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OSNABRÜCK 1998

Ja, wat zullen we erover vertellen. Het was een beetje een magere
opkomst voor DWT bij het 13de internationale zwemgala van SSC
Dodesheide. We gingen met 8 zwemmers en 3 zwemsters en 7
begeleiders. De begeleiders waren Mevr Veen, van Weel, Wigman
en Dhr Rooks, Roozen, Niehot, Muylaert. De zwemmers ziet u
hieronder bij de uitslagen. Deze kleine opkomst had als gevolg dat
er geen damesestafette was en ook geen 10x50m estafette, die we
de afgelopen twee jaar gewonnen hadden, geen beker dus dit jaar.
We vertrokken vrijdag 5 juni, we hadden dus lekker een middag
vrij van school. Toen we aankwamen zat iedereen lekker warm
binnen, want het goot. Nadat we ingedeeld waren in de
gastgezinnen, gingen we naar huis om wat te eten en onze tas te
pakken voor de training in het buitenbad en het goot nog steeds.
Om half 8 was de training en het was zeker weer even wennen om
het water in te springen. Ferry had geen zin en ging liever
hardlopen om het bad heen, het was wel erg koud hè Ferry, je moet
ook niet voelen voor je er inspringt... !
Na de training gingen we met een grote groep Duitsers naar de
stad. Gezellige stad hoor dat Osnabrück, zelfs kinderen van 13 jaar
kunnen zonder problemen de kroegen binnen komen daar, maar
daar hadden wij geen problemen mee. Het was gezellig hè Erik,
volgend jaar weer. Nadat de tassen volop met glazen gevuld waren
gingen we terug naar huis en zijn gaan slapen, alleen Eric, Koen en
Ferry moesten gedurende de nacht ook nog wakker blijven, waarna
Koen op de gang ging slapen en ze alle drie met rode oogjes in het
zwembad verschenen." Lekker geslapen jongens" hoorde ze van
alle kanten.
Vreemd genoeg was het droog toen de wedstrijden begonnen en
scheen de zon zelfs. Dat was dus snel zwemmen en de laatste serie
lag in het water of het begon te spetteren. In de pauze gingen
enkele naar huis en alleen Dennis, Martin, Erik en Yvette bleven in
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het zwembad. U zult het niet geloven, maar de hele pauze heeft het
geregend en geonweerd, maar toen iedereen naar het zwembad
terugging voor het middagprogramma, was het weer droog en
kwam de zon door. Ook de hele middag bleef het droog en werd er
goed gezwommen. 's Avonds hadden we een feestavond met een
lekker buffet. Het was dit jaar in een grote tent, wat dit jaar naast
het clubhuis neergezet was. Natuurlijk, maar dat heeft u al wel
begrepen, heeft het de hele avond geregend, nee, gestormd en de
zondag van vertrek was het weer weer mooi. In het algemene
klassement zijn we vijfde geworden en de individuele prijzen
waren ook niet slecht. Iedereen heeft wel een medaille behaald.
Alleen Diana niet, maar zij heeft zeer goed gezwommen, maar zat
in een hele grote en moeilijke leeftijdsklasse. Als u straks de
uitslagen leest zult u de leeftijdsklasse ook vermeld zien staan. Er
zijn bij de heren twee derde plaatsen behaald in de estafettes en
Eric, Dennis en Yvette hebben standaardjes behaald op
respectievelijk de 100m vlinder, de 200m rug, de 50+100m school.
Het was een leuk en heel gezellig weekend, dat perfect en met de
gebruikelijke portie humor werd begeleid door het duo Veen-
Roozen. Waarschijnlijk voor de laatste keer, maar Anneke, we
hopen dat je volgend jaar wel weer meegaat. De coaching was in
handen van Anneke en Jos, die er alles uitgehaald hebben wat er in
ons zat en ook de supporters moeten we bedanken voor het support
en het oppassen op Martin, want anders had hij niet zo goed
gezwommen. U krijgt nu van mij de uitslagen:

E=leeftijdsklasse 89 en later
D=leeftijdsklasse 87 en 88
C=leeftijdsklasse 85 en 86
B=leeftijdsklasse 83 en 84
A=leeftijdsklasse 81 en 82
Jun=leeftijdsklasse 97 en 80
20+=leeftijdsklasse tussen de 20 en 29
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Zaterdagmorgen 6 juni

1 4x100m schoolslag estafette heren
DWT: Ramon-Martin-Koen-Eric 6.06.0 4de

2/3 50m rugslag dames/heren
Diana pr 43.8 6de C
Eveline 39.6 2de B
Yvette 37.5 2de Jun
Dennis W 35.7 4de A
Ramon 39.5 2de 20+

5 200m vlinderslag heren
Ferry 3.15.9 1ste B
Erik 4.18.2 2de C
Koen 3.27.8 2de A
Eric 3.09.8 2de Jun

6/7 100m vrije slag dames/heren
Diana 1.22.6 12de C
Eveline 1.15.1 6de B
Yvette 1.15.7 3de Jun
Erik 1.26.6 13de C
Dennis G 1.23.0 7de D
Koen 1.09.8 7de A
Martin 1.06.3 4de A
Dennis W 1.04.8 3de A
Ramon 1.08.4 1ste 20+

8/9 200m schoolslag dames/heren
Yvette 3.19.9 1ste Jun
Dennis G 3.46.4 4de D
Martin 3.16.0 6de A
Eric 3.04.4 1ste Jun

zaterdagmiddag 6 juni
11 4x100m vrije slag estafette heren
DWT: RAMON-Martin-Eric-Dennis W 

4.24.2 3de

12/13 50m vlinderslag dames/heren
Diana 45.8 6de C
Eveline 34.8 2de B
Dennis G pr 46.3 5de D
Erik  50.2 10de C
Ferry pr 37.9 2de B

Martin 35.4 6de A
Koen pr 33.0 5de A
Eric  35.2 3de Jun
Ramon 32.2 3de 20+

14/15 100m rugslag dames/heren
Eveline 1.27.5 3de B
Yvette 1.27.7 2de Jun
Ferry 1.26.4 3de B
Martin 1.20.8 5de A
Dennis W 1.15.7 3de A

16/17 50m schoolslag dames/heren
Diana 54.1 9de C
Yvette 39.3 1ste Jun/2de

offene wertung
Ramon 39.1 2de 20+

18/19 200m vrije slag dames/heren
Diana pr 3.13.1 11de C
Eveline 2.50.5 3de B
Yvette pr 2.40.4 2de Jun
Dennis G pr 3.18.1 11de D
Erik pr 3.10.2 11de C
Koen 2.42.0 5de A
Eric 2.27.1 2de Jun
Dennis W 2.32.1 3de A

zondagmorgen 7 juni
21 4x100m wisselslag estafette heren
DWT: Dennis-Martin-Eric-Ramon 

5.08.8 3de

23/24 50m vrije slag heren/dames
Erik  37.4 10de C
Koen  29.4 5de A
Dennis W 29.3 4de A
Ramon 29.3 3de 20+
Diana pr 36.3 7de C
Eveline 33.2 4de A

25/26 100m schoolslag heren/dames
Dennis G 1.44.1 3de D
Ferry 1.41.4 4de B
Martin 1.33.3 6de A
Ramon 1.32.3 2de 20+
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Yvette 1.27.4 1ste Jun/2de
offene wertung

27/28 200m rugslag heren/dames
Martin 2.53.6 3de A
Dennis W 2.40.4 2de A
Yvette 3.09.6 2de Jun

29/30 100m vlinderslag heren/dames
Erik 1.52.1 3de C
Dennis G 1.48.3 3de D
Koen 1.23.5 2de A
Eric 1.21.1 2de Jun
Diana 1.49.5 6de C
Eveline 1.22.3 2de B

31/32 200m wisselslag heren/dames
Ferry 3.00.5 1ste B
Eric 2.44.7 1ste Jun
Diana 3.41.7 9de C
Eveline 3.10.1 2de B
Yvette 3.04.5 2de Jun

SEIZOEN 1998-1999!!!!!!!!

Het nieuwe jaar begon voor ons op 23 augustus met de eerste trai-
ning. We kregen er direct twee nieuwe leden bij, namelijk Marcel
Martens(1970) en Debbie van Maris(1987). Dit jaar wordt de
competitie gezwommen met KZC Beverwijk, De Dolfijn
Amsterdam en West-Friesland uit Grootebroek. De Meerkamp
zwemmen we met Rapido Haarlem en ZV Nereus Zaandam.
Verder is er weinig veranderd bij ons, maar alleen zullen we dit
jaar weer conditietrainingen gaan doen, namelijk een looptraining
op donderdag. Het wedstrijdschema ziet er als volgt uit.

13 september Meerkamp1 Zaandam
4 oktober  Speedo1  Haarlem
11 oktober Competie1 Haarlem
1 november Meerkamp2 Haarlem
8 november Speedo2
22 november Competitie2  IJmuiden
20 december Speedo3
10 januari Winterkringkampioenschappen
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17 januari Competitie3  Grootebroek
7 februari Speedo
7 maart Competitie4  Haarlem
14 maart  Meerkamp3 Haarlem
4 april Competitie5  Amsterdam
18 april  Speedo

Nu Anneke haar werk bij de wedstrijdzwemploeg heeft neergelegd,
zijn er enkele andere mensen, met name Marjon Rooks, die haar
werk gaan overnemen. Ik wens ze daar veel succes mee en vooral
veel plezier. Volgende maand zult u geen stukje van mij
aantreffen, want Bart Elenga zal het van mij overnemen. Ook hem
wens ik veel succes.

JARIGEN VAN DE MAAND...........SEPTEMBER+OKTOBER

Danielle Kaptijn 10-09
Laurence Smit 17-09
Jennifer Bas 05-10
Koen Rooks  10-10
Ramon Overveld 13-10
Osman Karahan 16-10
Gwenda v.d. Veen 27-10
Dennis v Weel 28-10
Emine Karahan 30-10

GEFELICITEERD!!!!

Yvette Roozen.
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Synchroonzwemmen.

We zijn het seizoen begonnen met het
trainen van de "NieuwjaarsShow". Deze
zou eigenlijk in maart jl. gezwommen
worden vanwege het jubileum van de
kring Noord-Holland maar door de
brand in het zwembad in Beverwijk is dit verplaatst naar 19/20
september. Ondanks het feit dat het al weer een hele tijd geleden
was dat dit nummer gezwommen was zat dit muzieknummer er bij
de meeste meisjes nog heel goed in zodat we aan 2 extra trainingen
genoeg hadden. Ook de KNZB viert een jubileum en wel op 7
november a.s. Het synchroonzwemmen mag ook daar een
demonstratie geven maar dan per kring. Namens de kring
Noord-Holland gaan de jongens en meisjes van de jongste
categorieën een shownummer zwemmen. Van alle 9
synchroonzwemverenigingen zijn er kinderen geselecteerd. Van
ons gaan er waarschijnlijk 2 jongens en 6 meisjes naar toe. In het
volgende clubblad zullen zij hierover zelf iets schrijven. Op 26
september wordt het spannend voor Annette en Nicolette want dan
moeten zij de selectietest doen. Naar aanleiding van hun prestaties
over het afgelopen jaar en de vorige testen zijn zij beide door de
KNZB hiervoor uitgenodigd. De test bestaat uit 4 onderdelen,
namelijk : een baan zwemmen en eggbeaten op tel, spagaten,
lichaamsbeheersing figuren laten zien en een stuk op muziek
zwemmen. Als zij hiervoor genoeg punten gehaald hebben komen
zij in een speciale selectie als voorbereiding op de Nationale ploeg

Met DWT is het het afgelopen seizoen op nationaal niveau in ieder
geval heel goed gegaan. Wij zijn namelijk als 14e geëindigd in de
landelijke verenigings competitie zoals u kunt zien op
onderstaande lijst.
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 Uitslag Landelijke Verenigings Competitie 1997-1998

1 ZPCH 830.171
2 Zwemclub Eijsden 524.031
3 Synchro Breda 506.351
4 WVZ 479.792
5 de Dolfijn 465.040
6 Hieronymus 459.771
7 de Bevers 435.544
8 DSZ 433.908
9 Polar Bears 410.283
10 de Houtrib 386.279
11 NIMO 294.800
12 de Meeuwen 280.817
13 ZEW 270.576

14  DWT
254.842
15 Alliance 251.324
16 Swol 1894 196.605

17 DONK 154.931
18 Z.l. d. Hommel 145.611
19 ZCNF ‘34 115.159
20 ACZ 106.502
21 Hippocampus 96.684
22 Katwijk 95.809
23 AZ&PC 61.888
24 de Spetters 61.369
25 de Dokkelaers 58.254
26 DZ&PC 56.591
27 Spio Venray 54.894
28 ZZZ 54.591
29 Aragosta 49.678
30 de Zeeschuimers 46.136
31 WZK 41.880

Francisca van der Pot

De volgende zwemsters zijn in OKTOBER jarig en hiermee

willen wij hen alvast van harte feliciteren:

8    Maaike v.d. Weijden
18   Marleen Gorgels
21   Dana Ungureanu
23   Patricia Breij
24   Marijke Laan
30   Chantal Roose



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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Van de polocommisie.

Zo, wanneer jullie dit clubblad lezen, is
het inmiddels alweer herfst. Dat betekent
dat iedereen weer fijn mag zeuren over het
weer; over de hoeveelheid regen, en over de
blaadjes die weer uit de bomen gaan vallen. Het betekent ook dat
het `s avonds steeds vroeger donker wordt.  
Dit zorgt er allemaal voor dat er een boel mensen zijn die last
krijgen van de beroemde na jaars- depressie. Deze depressie zorgt
voor een ongelukkig gevoel, hoofdpijnen, verkoudheidjes, steeds
regelmatiger voorkomende “nee –fases”, en weet ik wat nog meer.
Wij als polocommissie hebben echter  geen last van deze
probleempjes. Daarom doen wij hard ons best om jullie geen tijd te
geven om je te vervelen, en proberen wij jullie uit die dip te halen.
Zo hebben we nu bijvoorbeeld al weer een aantal leuke dingen
bedacht, zoals een dropping voor de adspiranten in de
herfstvakantie en met kerst natuurlijk weer het kerst- diner , enz,
enz ,enz.
Verder proberen wij er natuurlijk altijd voor te zorgen dat alle
trainingen en wedstrijden zo vlekkeloos mogelijk verlopen; want
het poloën blijft volgens mij nog steeds de beste oplossing tegen de
vervelende depressie. Als je in het zwembad ligt zie je namelijk
niet dat het regent, en dan maakt het ook niet uit dat er geen
blaadjes meer aan de bomen zitten, en in het zwembad brandt altijd
het licht, dus dan weet je ook niet of het nou wel of niet donker is
buiten. En na het spelen van een wedstrijd kan je natuurlijk altijd
een bezoekje brengen aan het clubhuis, wat om de een of andere
reden in de winter gezelliger is dan in de zomer. (misschien komt
dat wel omdat het in de zomer is gesloten….)
Al met al heeft niemand dus een goede reden om zich druk te
maken, of ongelukkig te voelen de komende tijd (oké, misschien
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Bill Clinton dan..).

Op de vragen die in het clubblad van vorige maand stonden, kan ik
helaas nog geen antwoord geven, wat ik wel weet is dat het de
afgelopen dins- en vrijdagen best druk was op de trainingen, wat
misschien wel een goed teken is voor het komende seizoen. 
Als jullie dit lezen weten we inmiddels ook of het heren 1gelukt is
door te gaan naar de volgende bekerronde. Misschien zijn  ook
zelfs adspiranten er weer  in geslaagd om  hun tegenstanders
teleurgesteld naar huis te laten gaan.
De minipoloërs kunnen in elk geval blij zijn met de mooie nieuwe
doeltjes, en ,alweer, een aantal nieuwe leden.

In elk geval wil ik iedereen maar weer veel plezier en succes
wensen met de komende wedstrijden, en diegene die last hebben
van  na jaars-  depressies wens ik veel sterkte !

Groetjes van Dana.

WEDSTRIJDWIJZIGINGEN

Meisjes Adspiranten onder 16 jaar  (D.M1)

De  wedstrijd:
31 oktober M. DE ROBBEN DWT Hilversum, De Lieberg 16.00 17.30

wordt:
1 november M. DE ROBBEN DWT Hilversum, De Lieberg 14.00 15.30

Het team West Friesland heeft zich teruggetrokken, de wedstrijd
van 24 oktober gaat dus niet door.
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Heren 2  (D.HR1)

De wedstrijd:
7 november OTTERS / GOOI 2 DWT 2 Bussum, Sp.fondsenbad 20.00 21.15

wordt:
7 november OTTERS / GOOI 2 DWT 2 Bussum, Sp.fondsenbad 17.45 19.00

Heren 3 (K.H1)

Op 10 oktober is er een wedstrijd, dit in tegenstelling tot wat er in
het Poloroosterboekje staat

10 oktober ALLIANCE 4 DWT Zaandam, De Slag 2 16.45 17.45

Heren 6 (K.H3A)
 Het team AQUARIUS 3 heeft zich per 12 september
teruggetrokken. De wedstrijd van 7 november gaat dus niet door.
Door het uitvallen van Aquarius spelen de overige teams uit deze
poule nog minder wedstrijden dan ze al deden. Om dit te
compenseren zijn er een aantal wedstrijden extra gepland:

24 oktober DWT 6 HOORN 3  H'lem, Boerhaavebad 19.00 19.30

21 november DE HAM 8 DWT 6 Wormerveer, De Watering 20.00 21.00

DROPPING

Op de woensdag in de
herfstvakantie, 21 oktober, wordt
er een dropping georganiseerd
voor de jeugd vanaf 12 jaar. Het
begint om 20.30 uur, kost slechts
een riks en na de dropping blijven
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we met z'n allen slapen in het clubhuis. De volgende ochtend is er
ontbijt.
Je kunt je opgeven bij 
Sandra Roosen 023 - 5245539 of 
Dana Ungureanu 023 - 5330857.       

OUDE CAPS

Welke waterpoloër heeft er nog ergens caps liggen die hij / zij niet
meer gebruikt ? Het Minipolo wil deze graag hebben, want het
dragen van caps wordt bij deze piepjonge sport steeds meer
noodzaak. Het maakt niet uit of de caps stuk zijn, als er maar wel
oordoppen aanzitten. 
Bel 023 - 537 33 73 ( Sabine ) of neem ze op vrijdag /
zaterdagavond mee naar de trainingen / wedstrijden. Er is dan
altijd wel iemand van de polocommissie aanwezig die de caps in
ontvangst wil nemen.

MINIPOLOTOERNOOIEN

Op zondag 4 oktober is er weer een Minipolotoernooi. Het wordt
georganiseerd in Wormer en het duurt van 14.00 tot 17.00 uur.
Om 13.00 uur verzamelen we bij het clubhuis. 
Op zondag 8 november is er bij VZV in IJmuiden een
Minipolotoernooi. Dat begint om 16.00. 
Wil je meedoen aan deze toernooien ?  Geef je dan op bij je
trainer. Als je nog vragen hebt, dan bel je:

SABINE ROOZEN
020 −  615 98 40 (doordeweeks)

023 −  537 33 73 (in het weekend)
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(advertentie)

Minipoloën ?

Elke dinsdagavond training van 19.00 tot 19.45 uur

Elke vrijdagavond training van 19.30 tot 20.15 uur

NEEM OOK AL JE VRIENDJES EN VRIENDINNETJES
MEE !!!

VERJAARDAGEN IN OKTOBER

2 oktober Marc van Gaale Heren 1
3 oktober Patrick Velthuis Heren 6
6 oktober Emiel Koortens Heren 6
7 oktober Fokkelina Wiersma Dames 1
13 oktober Ramon Overveld Heren 6
14 oktober Carola Wigman Dames 1
16 oktober Ton van Gemert Heren 4
21 oktober Dana Ungureanu  Dames 1
23 oktober Patricia Breij Meisjes Adspiranten
24 oktober Lisette de Boer Meisjes Adspiranten

Marijke Laan Meisjes Adspiranten
25 oktober Marcel Jansen Heren 6
28 oktober Lex Schelvis Heren 5
29 oktober Daniëlle van der Bent Meisjes Adspiranten

ALLEMAAL GEFELICITEERD !!!
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UITSLAGEN

12 september
Dames 1
DWT − ZWV/NEREUS 2 − 4
Doelpunten: Ebelien en Carola
Adspiranten onder 14
DWT − RAPIDO '82 12 − 10
Doelpunten: Tim 5,Marcel 4, Nicki 1,Marijke en Wendy 1
Meisjes Adspiranten
DWT - ZWV/NEREUS 6 - 13
Doelpunten: Joyce 6

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink

Een nieuw tijdperk voor de
zwemcommissie van D.W.T.

Als zwemcommissie gaan wij inderdaad een nieuw tijdperk
tegemoet.
Een periode waarin Anneke Veen geen deel meer zal uitmaken van
deze commissie.
Een groot gemis vanwege haar niet aflatende inzet voor D.W.T. in
zijn algemeenheid en voor de zwemploeg in het bijzonder.
Vele jaren heeft zij, gestuwd door haar beide zwemmende zoons,
de wedstrijdploeg gemotiveerd, geactiveerd en gepromoot. 
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Binnen D.W.T. is zij niet alleen een naam, maar ook een begrip
geworden.
Vele jaren hebben wij met elkaar geprobeerd om de zwemploeg
van D.W.T. op poten te houden en uit te bouwen, met name
dankzij Anneke’s  enthousiasme en betrokkenheid.
Zij was de motor binnen de zwemcommissie en wist haar mede-
commissieleden steeds weer bij de les te houden en alert te zijn.
Vele malen is zij de stuwende kracht geweest achter onze
Paastoernooien, onze Gala’s in Osnabrück en alle andere
wedstrijden voor D.W.T.
Het moge duidelijk zijn dat wij haar zullen missen. Wij hebben
echter een grote troost: zij zal voor D.W.T. behouden blijven in de
functie van secretaresse in het bestuur.
Wij zullen haar weten te vinden als er vragen rijzen, en zij zal ons
dan ongetwijfeld helpen om oplossingen aan te dragen.

Haar vertrek heeft uiteraard ook positieve kanten. 
Het heeft ons gedwongen naar vervangers uit zien en wij zijn blij
te kunnen melden dat de zwemcommissie per september is
uitgebreid met:

Marjon Rooks – moeder van 2 zwemmende zoons – Koen en Erik

Marleen Bosse – moeder van een zwemmende dochter Renée

Bart de Graaf – vader van een zwemmende zoon Dennis, tevens
tijdwaarnemer.

Wij wensen Anneke veel succes toe en hopen haar in de toekomst
voor de zwemploeg af en toe te strikken om ons bij speciale
‘projecten’ te begeleiden.
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Wij hopen dat de nieuwe leden van de zwemcommissie zich bij
ons thuis zullen voelen en het gemis van Anneke dubbel en dwars
zullen goed maken.

Namens de zwemcommissie,

Wim Roozen.

Het Watering-toernooi

Wij van heren vijf gaan elk jaar naar het polotoernooi van De Ham
in het zwembad De Watering in Wormerveer en proberen daar al
jarenlang de eerste plaats te bereiken. Niet alleen voor de eer, maar
ook voor de taart. Vorig jaar waren we verder dan ooit van ons
doel verwijderd en dat was geen wonder. Onze ploeg bestond toen
voornamelijk uit achterspelers. Dit jaar, op zaterdag 6 juni 1998, is
dat anders: we zijn rijk voorzien van voorspelers en bovendien
hebben we versterking van Stefan Woolthuis uit het zesde. Soms
een heel goede schutter, we rekenen op vandaag.

In het bad "De Watering "aangekomen bemerken we dat het iets
anders georganiseerd is. Maar liefst acht ploegen doen mee,
waarvan vier door De Ham geleverd worden.
Indeling: poule 1 Oud-AZ poule 2 DWT

Proface-DAW VZV
Ham A (H5) Ham B (H6)
Ham C (H7) Ham D (H8)

De wedstrijdenreeks begint om 15.30 uur.
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Wedstrijd 1 is tegen VZV. We verliezen met 1 - 4. Ton is degene,
die voor ons raak schiet. Wedstrijd 2 is tegen Ham B. Hoewel we
flink tegenstand ondervinden, scoren we toch regelmatig en binnen
de korte speeltijd lopen we uit naar 4 - 0. Wedstrijd 3 is tegen Ham
D. Het duurt een tijdje voor er wat gebeurt en dan staan we met 0
-1 achter. Even later krijgt Stefan in de buurt van het doel de bal,
haalt uit en scoort. Vandaag dus (zie boven). We eindigen met een
winst van 3 - 1.

In onze poule staan we op de tweede plaats en spelen nu tegen de
eerste van poule 1. Wedstrijd 4 is tegen Ham C. Al vrij snel staan
we achter. Door Leon komen we voor, stand 1 - 2, maar toch gaan
we de mist in met 4 - 2. Deze sleutelwedstrijd hadden we
natuurlijk moeten winnen, het zat erin. Wedstrijd 5 is tegen VZV
en gaat om de derde of vierde plaats. Voor de tweede keer tegen
deze ploeg en zo te zien hebben ze een gastspeler in hun midden
van een wat snel type. Niet zo leuk maar ach, we zien wel. En
inderdaad, de gastspeler wordt goed afgestopt. We worden voor het
VZV-doel nu zelfs scherper, scoren goed en eindigen de wedstrijd
met de strand 3 - 3. Een gedeelde derde plaats is ons resultaat.

Ge Luttikhuizen

Het HST-hamertje

Op de eerste zaterdag in juni organiseert zwemvereniging De Ham
in Wormerveer een polotoernooi. Na afloop is er een
prijsuitreiking, een verloting en een barbecue. Dit gebeurt zolang
als wij ons dat kunnen herinneren bij mooi tot zeer mooi weer.
Ook vorig jaar was dat zo, alleen trok toen tijdens het toernooi een
inktzwarte lucht over het zwembad met keiharde wind en
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slagregens. Er na was het toch weer zonnig en warm. Hoe is het dit
jaar?

Het mooie weer van voor het toernooi is veranderd in constante
regen en velen gaan naar huis. Marius Bakker en ik blijven als
DWT vertegenwoordigers achter, o.a. voor het innen van de
prijzen. Opmerkingen van de weglopers: "Hier hebben jullie de
lootjes, niet te veel winnen en.....hou de washandjes en wasknijpers
maar........ha-ha-ha......." enz.,enz. Iedere deelnemer aan het
polotoernooi heeft vijf loten gekregen, dus wij bezitten met z'n
tweeën 8 x 5 loten. In het Kluphois van De Ham gaan we aan een
grote ronde witte en lege tafel zitten,. die tussen de bar en de
koude-schotel-tafel instaat. Wat ons betreft kan de verloting nu
beginnen.

20.00 uur. De verloting begint
Bij de eerste trekking is het al raak. Marius pakt de prijs aan, toont
deze aan het volk en legt de set kaarsen op onze tafel. De derde
trekking is ook raak en vervolgens de vijfde en de zesde. Korte
pauze. De achtste is ook raak. Het is onze vijfde prijs en terwijl
Marius hierom een soort indianengehuil laat horen, mompelt de
prijsuitreiker: “Heb je hem weer”. Terecht, want we gaan door. In
totaal winnen we de helft van de prijzen, zoals: set kaarsen,
koektrommel, fles sap, fles wijn, kandelaar, reuzenblik soep,
visserstentje, schroevendraaierset, tangetje, hamertje, enz.

Deze laatste prijs, het hamertje, bestaat uit een hard plastic
handgreep. Aan het uiteinde zit, met plastic omhuld, een dikke
stalen pen, die aan beide kanten een stompe punt heeft. Een
"deskundige" van een Doe-Het-Zelf Superwinkel vertelt me, dat
automobilisten dit aanschaffen. Ze moeten dan, indien ze hun auto
niet open kunnen krijgen, met dit hamertje een Hoge Snelheids Tik
uitdelen op hun portierraampje, vandaar de naam HST-hamertje.
Dus DWT dames/heren: aanschaffen, bij uit de auto stappen het



  De Waterdroppels 29  

hamertje meenemen, deur dichtklappen (de sleutel is nu vergeten)
en........proberen maar !

Waar zijn al deze kado's gebleven?
Dat reuzenblik soep is bij mij thuis beland. De soep smaakte
uitstekend, maar was snel op ondanks het reuzenblik. De andere
prijzen heeft Marius meegenomen en aan Bart Visser gegeven. De
bedoeling was ze te verdelen, maar Bart heeft anders beslist en
alles aan een Bloemendaalse strandvereniging geschonken voor
hun Bingo-avond............................Na de vakantie horen wij
hiervan. Intussen is bekend geworden dat het HST-hamertje ook
voor andere doeleinden gebruikt kan worden en lijkt het ons zinvol
om Bart eens te bellen. “Hallo Bart, hoe gaat het?" Gaat wel. Het
tocht hier in huis vreselijk. Ze hebben het keukenraampje..........
Te laat.

Ge Luttikhuizen

   Moeten we al?

Vroeger, toen er alleen nog maar postkoetsen reden, lag Hasselt op
een klein uurtje hobbelen vanaf Haarlem . Maar tegenwoordig met
ons moderne openbare snelwegen net is het toch al gauw een paar
uurtjes filestaan voordat het eerste Hasseltse huisje en vervolgens
de zwempoel in zicht komt.
Gelukkig waren onze Vlaamse vrienden zo aardig om onze
kampeerplek vrij te houden zodat er niet naar een droge terp
gezocht hoefde te worden. En, nadat de vlag door Hayo hoog in
een boom was vast geanticipeerd konden we eindelijk weer eens
van de Hasselaarse gastvrijheid gaan genieten op één van de vele
gezellige pleintjes. De eerste avond, van dit poloweekend, werd
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afgesloten met enige pinten Guinnes zodat we op origineel
vlaamzinnige wijze een weg terug naar de veilige terp konden
zoeken.
De eerste polodag (zaterdag) werd door de heren, die weer heel
gemeen steeds tegen hoofdklasse teams moesten, goed weg
geanticipeerd zodat de tweede dag niet al te vroeg begonnen
hoefde te worden. De dames, weer in een Mickey Mouse poule,
konden het niet laten van alles te winnen zodat die al voor
(zon)dag en dauw op moesten (eigen schuld).
‘S avonds een mosselpannetje weg krijgen was niet voor iedereen
weggelegd, een weinig Hoegaarden wel dus het feest in de door
sfeervolle TL-bakken verlichte en door disco geteisterde zaal was
bere gezellig.
De tweede polodag werd door de heren begonnen met enige vrolijk
tosti’s en wat koffie (dit om het hoofd weer enigszins schoon te
kateren), de dames hadden toen al gespeeld en zoals altijd is het
makkelijk winnen van Pino en de kids van Sesamstraat. Het zal
niemand verbazen dat wij (de heren dus) de eerste wedstrijd
overweldigend gewonnen hebben.
Het uit ontbijten bij het, door onze Belgische vrienden ingerichte,
vetkot was zeer aan te bevelen. Zeker toen er weer een happy half
uurtje aankwam.
De rest van de dag konden we goed door komen ondanks de
plotselinge vlaag van opruimwoede die bij een aantal (nu exleden
van toernooiploeg) mensen kwam aanwaaien. Sportief als we zijn
(de heren dan) hebben we het winnen van bekers aan anderen over
gelaten. De dames konden het niet laten om toch nog in
aanmerking te komen voor een klein bekertje die dan ook nog met
gejuich begroet moest worden.
De terugweg verliep niet voor iedereen even vlot (Marco koop
eens een echte auto) maar stond gelukkig wel weer bol van
allerhande file’s

Michael en de rest van het soepie.
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Klaverjassen.

Behaalde punten op de eerste avond:

Dit was dan weer de eerste
avond, de opkomst viel iets
tegen. Wij hopen de volgende
keer weer ongeveer twintig
deelnemers te halen.

Iedereen is welkom, ook ouders van kinderen die waterpoloen of
les-, wedstrijd- of synchroonzwemmen.

De volgende dinsdag kaart avonden zijn op :  13 oktober, 10
november, 8 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 30 maart, 27
april en 25 mei. U bent niet verplicht om iedere keer te komen.
Op iedere avond is er een prijzentafel.
Ik hoop dat wij de volgende keer met zeven of meer tafels spelen.

Met vriendelijke groeten,
Jan Nijemanting.

1 Irene van Osch 5267
2 Ko Zwaneveld 4945
3 Karin Nijemanting 4780
4 Martin Hendriks 4666
5 Nico Hooischuur 4635
6 Ibo Gulen 4627
7 Jonette Blom 4604
8 Henny Hooischuur 4558
9 Joop van Osch 4511
10 Nel Nijemanting 4444
11 Mevr. Samson 4354
12 Jan Nijemanting 4353
13 Corrie Bergman 4223
14 Ineke Rohling 4070
15 Bas Blom 3759
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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
M. Hendriks
Rijksstraatweg 275rd

2024 DH  Haarlem
tel. 023 – 5 265 265

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. M. Verbruggen

Raamsingel 2 App. 1.2
2012 DS Haarlem
tel. 023 – 5 31 41 20

Zwemwerkgroep
secr. Marjon Rooks

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 07.45-08.45 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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