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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Uitzonderingen als de internationaal
aansprekende successen van de pupillen van
judogoeroe Cor van der Geest ten spijt, blijkt het met de sportieve
ambities van Haarlemse sportverenigingen op (inter)nationaal
toonaangevend niveau sinds jaar en dag maar karig gesteld.
Eenmaal in de marge van de sportieve mogelijkheden aanbeland is
de weg terug een schier onmogelijke opgave en moet je al een
masochistische instelling hebben om dat doel te verwezenlijken.

Bovendien blijkt met het ontbreken van aansprekende successen
dat de plaatselijke politiek zich er weinig aan gelegen laat om de
sport de helpende hand te bieden. Er lijkt eerder sprake van het
toegeven aan afbrokkeling van de mogelijkheid tot het uitoefenen
van sport binnen Haarlems dreven. De Gemeente kijkt de kat uit de
boom en laat bijvoorbeeld de voetbalvereniging Haarlem
doormodderen door deze al jaren in het ongewisse te laten over de
locatie van een nieuw te bouwen stadion. De nieuwste optie op het
evenemententerrein tegenover onze thuishaven het Boerhaavebad,
is het zoveelste voorbeeld van ik hou ze allemaal aan het lijntje
politiek door de Haarlemse bobo’s.

De sport moet z'n eigen boontjes doppen. Als je echt wat te bieden
wilt hebben dan moet je op zoek naar je eigen geldschieters, je
eigen trainers, je eigen toppers en je eigen locaties en voor dat
laatste blijf je dan altijd nog afhankelijk van de Gemeente! 
Verenigingen die ambities hebben om topclubs te worden in de



  De Waterdroppels 3  

Spaarnestad zijn of worden snel bekend met de op hun weg
gelegde voetangels en klemmen. Als het ze lukt om tegen de
stroom in bijvoorbeeld spraakmakende voetbal, judo, honk- en
softbal, waterpolo- en wedstrijdzwemsuccessen te realiseren, zijn
de bobo’s er als de kippen bij om uit de gratis verkregen PR een
gemeentelijk slaatje te slaan. 

In het kielzog van naar de top hunkerende verenigingen kunnen
andere sportclubs ook de nodige graantjes meepikken. Sport
bestaat per slot van rekening niet uit topsport alleen. Parallel aan
de plaatselijke topclubs moet het beleid gericht zijn op het
uitdragen van de sport als niet weg te denken fenomeen in de
samenleving waaraan men veel plezier kan beleven. Veel toppers
zijn namenlijk ook begonnen bij een cluppie die slechts
bekendheid geniet bij de plaatselijke ingezetenen.

Als cluppie in de marge moet je als eerste de plaatselijke in-
gezetenen voor je sportieve producten zien te winnen. Je moet dus
de boer op door bijvoorbeeld sportieve successen in de plaatselijke
courant gepubliceerd te zien. Eenmaal deze voor de sportieve zaak
gewonnen te hebben, is er de kans om de verworven bekendheid in
het ledenbestand terug te zien. Positief scoren dus en de krant
blijven halen zoals bij het waterpolo Heren 1 en het liefst met een
positieve berichtgeving, dat spreekt de mensen aan. Een topclub
worden we niet, maar we willen de plaatselijke bobo’s wel laten
weten dat DWT al bijna 70 jaar lang een vooraanstaande
Haarlemse zwemvereniging is. 

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Het heerlijk avondje (herhaalde oproep!!)
Geloof het of niet, dit folkloristisch feest heeft per slot
van rekening per definitie te maken met 'geloven in!',
maar de familie Stricker heeft echt een punt gezet
achter de intensieve organisatie van Sinterklaas
bezoekjes aan het gelovig DWT volkje. Hun zorg
toen is onze zorg nu! Hun wens is dat het succes uit het verleden
een succes in het heden en in de toekomst blijft.

Om dat te kunnen garanderen zijn we dringend op zoek naar DWT
leden die bereid zijn om vanaf half november het klazen en
knechtenwerk voor hun rekening te nemen.
Je kunt je daarvoor aanmelden vanaf nu bij:
Ebelien Brander tel: 023-5248215
Guus Niehot tel: 023-5363866
Wie DWT en het gelovig volkje een goed (marsepeinen) hart toe-
draagt meldt zich per direct aan!!

Ouders die gebruik willen maken van onze onvolprezen Klazen-
dienst kunnen vanaf heden hun wensen kenbaar maken bij Ebelien
Brander en Guus Niehot waarvan de telefoonnummers hierboven
vermeld staan.

- Het uur U
Op verzoek van de polowerkgroep en met instemming van de
zwemmers van het uur U is het tijdstip van deze DWT voorziening
vanaf vrijdag 30 oktober vastgesteld op:
20.30 uur tot 21.30 uur

Namens het bestuur,
Guus Niehot
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Nieuwsbrief J-Rez.

- Sinterklaasfeest.
Op vrijdag 4 december is er, vanaf 17.35 uur tot ongeveer 18.30
uur, een Sinterklaasfeest in het Boerhaavebad. Ouders mogen
ook mee zwemmen, de kosten bedragen f 4,- pp.

- Het uur U gaat vanaf 6 november 1998 een half uur eerder
beginnen.
De nieuwe tijd is van 20.30 uur tot 21.30 uur.

- Het afzwemmen is op 20 en 27 november. Dit wordt de eerste
keer volgens de nieuwe diploma eisen ( A.B.C - plan ).

- Geen leszwemmen !
@ Op vrijdag 20 en 27 november is er geen leszwemmen van
18.30 uur to 19.30 uur in verband met het afzwemmen.
@ Op vrijdag 25 en zaterdag 26 december is er geen zwemmen
in verband met de kerst.
@ Op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari 1999 is er geen
leszwemmen in verband met het nieuwe jaar.

Carola.

De Grote Clubactie.

LAATSTE KANS laatste kans LAATSTE KANS laatste kans

De allerlaatste kans om in aanmerking te komen voor één of meer
van die fantastische prijzen uit de Grote Clubactie!!
Tot 10 november zijn er nog loten te verkrijgen bij de loten-
verkopers of bij de bar van het clubhuis! Daarna is de kans
verkeken.

laatste kans LAATSTE KANS laatste kans LAATSTE KANS
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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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Van de polocommisie.

De polocommissie positief!!!

Nee, de polocommissie heeft niet aan de EPO
gezeten en evenmin anabolen steroïden gebruikt nee, ik heb
bedacht dat ik een positief stukje ga schrijven.
Het is me een hele tijd gelukt om onder het schrijven van een
stukje in het clubblad uit te komen maar nu ik dan echt aan de
beurt ben moet het een maar een positief stukje worden. Je moet
het jezelf namelijk wel een beetje moeilijk maken en een negatief
stukje is heel makkelijk want dan ga je gewoon lekker een potje
ongelofelijk zitten klagen een zeuren en mensen in de grond
drukken en belachelijk maken. Normaal is dat wel een soort hobby
en ik ga het gewoon een keer helemaal anders doen en dan zie ik
wel hoever ik kom.
Maar ja , een positief stukje, waar moet ik het dan over hebben?
Over waterpolo denk ik dus dat moet dan maar. 
Na een wat onwennige start van de polocommissie met aanzienlijk
minder mensen dan vorig jaar denk ik dat we nu met onze
compacte groep de draad aardig hebben opgepakt. Voordeel van
zo`n kleinere groep is trouwens ook dat de vergaderingen
behoorlijk korter zijn en dat we per persoon meer taart hebben.
Een ander voordeel is, dat we met minder mensen ook veel beter
tussen de vele spullen in onze vergaderruimte passen. Jullie horen
het al, het gaat allemaal best wel goed.
Ook met mijn eigen nieuwe taken gaat het goed, ik ben namelijk
secretaris geworden en in die functie krijg ik nu twee keer zoveel
post als voorheen, wat een feest!!! 
Ik ben ook nog steeds materiaalman, dus degene die je moet
complimenteren met het feit dat de ballen weer zo mooi en solide
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opgepompt zijn. Afgelopen dinsdag heb ik het nog gedaan.
Ik weet niet of het erg is maar meer positieve dingen kan ik zo snel
niet verzinnen maar ik hou het er maar op dat het komt doordat ik
het niet gewend ben om positieve stukjes te schrijven. Dus ik denk
dat ik het mede in verband met de dreigende deadline maar voor
gezien houd.
Ik beloof jullie voor volgende maand op een andere plaats in het
clubblad weer een ouderwets ongelooflijk onzinstukje maar dan
wel weer met een aanzienlijke dosis positiviteiten.

Groeten Eddy.

Verslagen uit het Haarlems dagblad

26 september DWT - MERLET (Bekerwedstrijd) 9 - 4

Na een hele zomer van hard trainen konden de mannen van DWT
een goede vuist maken tegen de Cuijkenaren. Reeds in de eerste
periode ging Merlet kopje onder: DWT kwam door enkele
sublieme doelpunten al gauw op een 3 - 1 voorsprong. De
verdediging van Merlet hing als los zand aan elkaar. DWT
veroverde telkens op snaakse wijze de bal zodat het uiteindelijk 9 -
4 werd. Meest opvallende speler aan DWT'se zijde was Eddy
Roosen, die maar liefst vier keer scoorde. Coach/trainer André
Zandvliet: "Het was gewoon top." DWT bekert verder tegen
Rijssen op 19 december in het Boerhaavebad. Komt dat zien.
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3 oktober Het IJ  - DWT bij 4 - 2 in de derde periode
gestaakt

Het zwaar gehavende DWT - de selectie is erg dun - werd in het
derde part  gered door de gong. Het licht viel uit. Behoudens een
zaklamp, kreeg men het licht niet meer aan. Trainer/coach André
Zandvliet: "We zaten niet goed in de wedstrijd. Misschien dat we
er bij het uitspelen van het duel beter voor staan. We beginnen met
een man-meer-situatie. Als we dan tot 4 - 3 kunnen terugkomen,
kan het nog een spannende wedstrijd worden.

10 oktober DWT - De Dolfijn 4 - 11

De wedstrijd ging gelijk op tot het moment dat Ed Roosen zijn
derde persoonlijke fout kreeg. DWT had daardoor nog maar één
wisselspeler over. Daarmee komt dan ook meteen de zwakte van
DWT boven water, namelijk de personele bezetting. Zegsman
Marco Hendriks meldde dat de wedstrijd niet spectaculair was en
dat de Amsterdammers de overwinning dik verdiend hadden.

Wedstrijdwijzigingen

Voor de Meisjes Adspiranten is er inmiddels zo veel gewijzigd
dat ik alle wedstrijden die er nog gespeeld moeten worden
hieronder even op een rijtje zet:.

Datum Plaats en bad Verz. Begin

17 oktober DWT Aquafit Haarlem, Boerhaavebad 18.15 18.45

1 november* De Robben DWT Hilversum, Lieberg 14.00 15.30

7 november DWT Brandenburg Haarlem, Boerhaavebad 19.30 20.15

21 november ZWV/Nereus DWT Zaandam, De Slag 15.30 16.45

28 november DWT De Ham Haarlem, Boerhaavebad 17.15 18.00

12 december Brandenburg DWT Bilthoven, Brandenburg 15.45 17.15

* Let op ! Deze wedstrijd is op zondag !!
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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 6 (K.H3A) 

Extra wedstrijd:

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

Minipolo

Op zondag 8 november is er bij VZV in IJmuiden een
Minipolotoernooi. Dat begint om 16.00 uur; hoe laat het afgelopen
is, is nog niet helemaal duidelijk.
Wil je meedoen aan dit toernooi?  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)

Verjaardagen in november

Maaike Stam 8 november D2
Jeroen van Emmerik 13 november H2
Chris Visser 16 november H2
Remon van der Velde 22 november H3
Lisette de Boer 24 november D.M1
Wilfred Zwart 25 november H6
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GEFELICITEERD 

Jeugdkerstfeest

Op zondag 20 december
organiseren we weer het
jaarlijkse kerstfeest; niet alleen
voor Adspiranten zoals in de
voorgaande jaren, maar ook iedereen van Minipolo is van harte
welkom. Trek je mooie kleren aan - jasje dasje mag best… - en
kom ook! We gaan eten, dansen en nog allerlei andere dingen die
(ergens in de verte) met Kerst te maken hebben. Het begint om
18.30 en om ongeveer 22.30 is het afgelopen. We gaan er een
geweldig feest van maken!!! Wil je meedoen? Het kost slechts vijf
gulden.
 Je kunt je opgeven bij je trainer of anders op de inschrijflijst die
op het mededelingenbord in het clubhuis hangt. Tot ziens op 20
december !!!

Uitslagen
Zaterdag 19 september
Ads.o.14 DWT - WZ&PC 5 - 11
Doelpunten: Tim 4,  Marcel 1 
Heren 5 DWT - DE REURING 6 - 6
Doelpunten: Ton 2, Piet 1, Leon 3
Heren 3 DWT - PROFACE DAW 5 - 4
Doelpunten: Richard 1, Cor 1, Remon 1, Jan 1, Luc 1

Zaterdag 26 september
Heren 1 (beker) DWT - MERLET 9 - 4
Doelpunten: Eddy 4, Pieter-Paul 2, Raymond 1, Chris 1, Marco 1
Heren 2 DWT - ZWV/NEREUS 4 8 - 5
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Doelpunten: Frank 2, Paul 2, André 1, Thijs 2, Marcel 1
Heren 4 DWT - SPETTERS 9 - 6
Doelpunten: Bert 1, Pim 2,  Ad 1,  Johan 2,  Leon 1,  Bert 2
Meisjes Ads. DWT - M. DE ROBBEN 5 - 14
Doelpunten: Abigail 1, Saskia 1, Joyce 2, Patricia 1
Heren 3 DWT - DE REURING 5 - 4
Doelpunten: Luc 1, Martijn 1, Jan 1, Remon 1, Jasper 1
Dames 2 ALLIANCE - DWT 5 - 4
Ads.o.14 VZV - DWT 10 - 13

Zondag 27 september
Dames 1 DE HAAIEN - DWT 6 - 6
Doelpunten: Roselijn 1, Sandra 2, Carola 2, Ebelien 1

Zaterdag 3 oktober
Heren 2 AQUARIJN - DWT 4 - 6
Doelpunten: Marcel 1, Chris 1, Thijs 2, Luc 1, Jeroen 1

Zaterdag 10 oktober
Dames 1 DWT - HET IJ 8 - 2
Doelpunten:  Sandra 3, Sabine 3,  Dana 1, Roselijn 1.
Heren 2 DWT - ZWV/NEREUS 5 11 - 5
Doelpunten: André 3, Chris 1, Paul T. 2, Raymond 2, Marcel 1,
Thijs 1
Heren 6 DWT - ALLIANCE 6 4 - 8
Doelpunten: Stefan 3, Marcel  J.  1
Dames 2 DWT - PROFACE DAW 6 - 3
Doelpunten: Carry 2, Anje 1, Antonette 1, Anita 1, Katja 1
Heren 1 DWT - DE DOLFIJN 4 - 11
Doelpunten: Thijs 1, Eddy 1, Hayo 1, Lodewijk 1

Namens de polocommissie 
Thijs Weustink 





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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Synchroonzwemmen.

Zieken.

Twee van onze zwemsters zijn sinds
half september thuis. Het zijn :

Maaike v.d. Weijden die de ziekte van
Pfeiffer heeft en Johanna Nolet die van de ene voet haar
enkelbanden gescheurd heeft en van de andere voet een teen
gebroken heeft.

Wij hopen dat jullie beiden, als dit boekje uit is, weer mogen gaan
trainen. Sterkte allebei en doe voorzichtig aan.

Nieuw lid.

Een hartelijk welkom voor Samantha Koelemeijer. We hopen dat
je een leuke tijd bij het synchroonzwemmen zult hebben.

Oproep.

Deze oproep is voor alle jongens en meisjes die bij DWT les
zwemmen en hun A en B diploma hebben. Kom eens een keer
kijken of doe mee met het synchroonzwemmen.
Het is een heel leuk onderdeel van de zwemsport, vraag het maar
eens aan de jongens en meisjes die al bij ons zwemmen. Zij
kunnen jou het beste vertellen wat er zo leuk is aan
synchroonzwemmen.
Zeg niet meteen, oh dat is toch niets voor mij, maar kom het
gewoon een keer proberen! ! !
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Wedstrijd van 3 oktober 1998.

Dit was een landelijke (interkringen) wedstrijd voor meisjes en
jongens van 12 jaar en jonger. Voor onze vereniging deden
Priscilla, Amber, en Wendy mee. Helaas kon Johanna vanwege
haar blessure niet mee.
‘S morgens hadden we eerst nog even de figuren geoefend. 48 uur
van tevoren is namelijk pas bekend welke van de drie groepjes van
2 figuren, naast de 2 vaste figuren, gezwommen moet worden.
We zouden om 11.15 uur vertrekken met 2 auto’s, maar Amber
wist niet meer dat ze een wedstrijd had, dus zijn we met een auto
vast richting Katwijk gegaan. Ondertussen heeft Ellen steeds
geprobeerd Amber te bellen, wat moeilijk gaat als de hoorn naast
de haak ligt. Gelukkig kwam ze 10 minuten voor de wedstrijd aan
en kon ze nog even inzwemmen. Er waren 120 deelneemsters en
het was zo ingedeeld dat alle drie onze meisjes bij een ander panel
moest beginnen. Soms zaten Amber en Priscilla een tijdje bij
elkaar, maar Wendy bleef steeds alleen. Gelukkig kon ze af en toe
een praatje maken met de 2 meisjes van Alliance die voor haar
moesten. Voor mijzelf was het een heel heen en weer geloop maar
toch heb ik de meisjes allemaal hun figuren zien doen.
Dit was de eerste keer dat de nieuwe figuren gezwommen moesten
worden. Sommige verenigingen waren dit vergeten en deden de
meisjes niet het juiste figuur dan kregen ze hiervoor ook geen
punten. Dit gold gelukkig niet voor ons.
Dit was de uitslag van de wedstrijd:

31 Priscilla Deinum met een limiete

74 Wendy Vollengae

78 Amber Diephuise
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Jarigen.
De volgende meisjes en jongen zijn in november jarig.

6 Marinka Bakker
10 Maurice Knape

Sophie Pijnaker
11 Bianca Philippo

Allemaal van harte gefeliciteerd! ! ! !

Te Koop.
DWT trainings pak maat 52 tel. 023-5318195

Francisca van der Pot.

   Moeten we al?

Zoals altijd na een wedstrijd wordt, nog in de kleedkamer, de
peptalk slecht onderbroken door woest gestuif van de bus met
teamtalk die bij Teun de tenen droog moet houden om zodoende de 
finerischesportfondsenteenrot geen kans te geven.
Die peptalk is nu meer dan ooit nodig omdat onze basisplek in het
eerste op de tocht staat. Want André, onze trainer/afmatter/coach is
bezig om spelers van buiten Holland aan te trekken. Zo is al een
tijdje af en toe een zekere Ian McHeuvel gesignaleerd, een speler
die nu nog bij het schotse nationale team traint maar die zo gauw
de transfer geregeld is (een haggish, twee flessen whisky en een



  18 De Waterdroppels  

hand klein geld moet genoeg zijn om die schotten stil te krijgen)
zeker een basisplek gaat opeisen.
Zo schijnt er ook nog ergens een zekere von Gaale rond te trekken
die ook al een aanbieding gehad heeft maar of die overkomt is
gelukkig voor ons nog niet helemaal zeker. Hij heeft momenteel
nog andere contractuele verplichtingen die moeilijk af te kopen
zijn, heb ik gehoord.
Verder lijkt het erop dat de grote lampenfabriek in het verre
Eindhoven ook een topmannetje moet gaan missen want de
besprekingen over die deal gaan nu de besluitvormende fase in dus
die zaak is ook rond.
Er traint de laatste tijd ook nog iemand mee die, als de beide
voorzitters het eens kunnen worden over de financiële kant van de
zaak, over gaat stappen van een Zwolse club naar de onze. 
Wie kan tellen, voor een gerenommeerde vereniging als DWT
moet dat zeker de helft van het aantal lezers zijn, zal
voorgenoemde aankopen lijst van het aantal basisplekken
aftrekken en dan tot de conclusie moeten komen dat er erg weinig
plek voor jong lokaal talent overblijft. Daar moet wat aan
veranderen. ‘Eigen volk eerst’ is een kreet die je wel eens hoort in
dit soort omstandigheden.
We moeten ook oppassen dat we niet een soort PSV worden en
zoveel onoverkomelijke taal barrières, want wie spreekt er
tegenwoordig nog Gaelic, braboos of Drents, aankopen dat er van
spelen niks meer terecht komt. Ook de KNZB moet nog besluiten
of ze toelaten dat er bij iedere speler een tolk mee zwemt.
U merkt dat het laatste woord hierover nog niet gezegd of
geschreven is. Er zullen dan ook nog vele vergaderingen
uitgezeten, topmannen gelijmd en lobbyisten uitgezogen moeten
worden voordat er definitieve rapporten op tafel komen te liggen.
Tot dan wijk ik niet van mijn basisplek en zeker niet voor zo’n
buitenlander.

Anoniem maar wel basisplekkenspeler.
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Wedstrijdzwemmen.

Meerkamp deel 1.

De eerste wedstrijd van het seizoen werd gehouden in
‘De Slag’ te Zaandam. Uw speciale verslaggever ter plaatse was
niet ter plaatse en heeft dit stukje geschreven aan de hand van de
uitslagenlijst.
De kleine dames en heren hebben al PR’s gezwommen zo vroeg in
het seizoen, daar waar de grote dames en heren toch veel conditie
lijken te hebben verloren in de vakantie periode. Dat wordt dus
flink trainen! De heren van beide wisselslagestafetteploegen (goed
woord voor galgje) maakten het zelfs zo bont dat zij werden
gediskwalificeerd. Gelukkig stonden daar de goede prestaties van
onder andere Tim, Nick, Renee, Jody, en Eric tegenover.
Kijkt u maar naar de uitslagen.

1 - 4 x 100m dames wisselslag
DWT Estafetteploeg 5:45.4
Yvette Roozen
Vicki Boviatsis
Fleur van Dusseldorp
Gwenda van der Veen

2 - 4 x 100an Heren wisselslag
DWT-Estafetteploeg dis
Dennis van Weel
Casper Teeuwen
Martin Niehot
Eric Veen

DWT-Estafetteploeg dis
Ferry de Ruyter
Leon Knape
Koen Rooks
Chris Visser

3 - 50m Jongens / Meisjes 1989 el
vlinderslag
Anne Kuyt 1:14.6 VC PR
Anouk v/d Weijden 1:07.9 VC PR

4 - 200m Jongens / Meisjes 1987 el
wisselslag
Nick de Lange 4:20.3 VC PR
Shawn Bosman 4:35.3 VC
Tim Kuyt 3:18.3    PR
Ren6e Bosse 3:19.7    PR
Vicki Boviatsis 3;03,9

5 - 100m Dames vrijeslag
Emine Karahan 1:53.3
Denise Fokker 1:36.3
Corine Kalbfleisch 1:25.4
Diana Niehot 1:20.9 PR
Fleur van Dusseldorp 1:18.4
Gwenda van der veen 1:i4.2 PR
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6 - 100m heren vrijeslag
Erik Rooks 1:22.4 PR
Michiel v. Dusseldorp 1:24.7
Leon Knape 2:09.2
Ferry de Ruyter 1:09.5
Koen Rooks 1:08.1
Chris Visser 1:03.4
Eric Veen 1:04.6
Martin Niehot 1:03.9
Casper Teeuwen 1:01.3

7 - 200m Dames vlinderslag

8 - 200m heren vlinderslag
Eric Veen 3:11.5

9 - 100m  Jongens / Meisjes 1989 el
rugslag
Anne Kuyt 2:09.9 PR
Anouk v/d Weijden 2:23.8

10 - 1O0m Jongens / Meisjes 1987 el
schoolslag
Jody Kokkelkoren 2:05.9 PR
Shawn Bosman 1:57.9
Osman Karahan 1:56.4
Nick de Lange 1:45.3 PR
Renée Bosse 1:43.2 PR
Tim Kuyt 1:45.5 PR
Vicki Boviatsis 1:41.6

11 - 200m Dames rugslag
Fleur van Dusseldorp 3:13.6 PR
Diana Niehot 3:30.1
Gwenda van der Veen 3:03.2

12 -200m heren rugslag
Dennis van Weel 2:39.0
Casper Teeuwen 2:41.8

13 - 100m Dames wisselslag
Denise Fokker 1:48.4 RD
Corine Kalbfleisch 1:38.5
Gwenda van der Veen 1:27,0

14 - 100m heren wisselslag
Erik Rooks 1:34.8    PR
Michiel v. Dusseldorp 1:34.9    PR
Ferry de Ruyter 1:21.7    PR
Leon Knape 1:19.0

15 - 400m Dames vrijeslag

16 - 400m heren vrijeslag
Chris Visser 5:26.6 PR

100m-1:12.7
Koen Rooks 5:50.8
Dennis van Weel 5:14.1
Martin Niehot 5:11.2
Eric Veen 5:01.7

B. Elenga.



GOED-KOOP

 LAS-CONSTRUCTIE
 ONDERHOUDSBEDRIJF

 Steve Bikostraat 186 
 2033 DW Haarlem
 Tel/Fax 023-5364335
 of 06-51180267
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Vrijdag 4december

van 17.35 uur
tot 18.30 uur
in het Boerhaavebad

Sinterklaasfeest

Ouders
mogen

ook mee
zwemmen.
De kosten 

zijn f4,- pp.
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Masternieuws.

16  Open Nederlandse Masters Zwemkampioenschappen tee

Heerenveen.

Op 20 september 1998 was het vroeg uit de veren, want om 7 uur
haalde Ok van Batenburg (mijn trainer) mij af om met de auto naar
Heerenveen te gaan. Doel van deze dag was aan bovenvermelde
kampioenschappen deel te nemen. Tegen negenen kwamen wij aan
bij het zwembad ‘De Telle’ (25m baan). De organisatie was in
handen van HZPC. Ik heb me aangemeld en ben gaan inzwemmen.
De deelname was groot, zo’n 58 verenigingen uit heel Nederland
vaardigden één of meer deelnemers af. Ook uit Duitsland en België
waren zwemmers naar Heerenveen gekomen.
Om 10.00 uur precies klonk het eerste startschot en de wedstrijden
waren toen officieel begonnen. Met een middagpauze van
ongeveer één uur duurden de wedstrijden tot 17.00 uur. In de pauze
werd een uitstekend verzorgd masterbuffet geserveerd. Tijdens
deze dag werden enkele Nederlandse master records gebroken.
Zelf moest ik vier keer starten. Mijn resultaten waren in de
categorie 45+:

100mschoolslag 1:39.8 minuten 2e

100mwisselslag 1:39.2 minuten 1e

50m rugslag 0:43.4 minuten 1e

50m schoolslag 0:45.2 minuten 2e

Met mijn twee gouden en twee zilveren medailles ben ik erg
tevreden. Na een lange succesvolle dag zette Ok mij om 20.30 uur
thuis af.

Corine Kalbfleisch,
september ‘98.
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De SPOT in Volendam.

Na een lange 'stilte' gaat dit jaar al op zaterdag 12 september
(vandaag) voor poloënd DWT de nieuwe waterpolocompetitie van
start. Deze lange stilte begon na de afsluit dag en duurde vier en
een halve maand. Tijdens deze zomerse periode zijn er geen
waterpolowedstrijden in competitieverband, en is de poloafdeling
overgeleverd aan polotoernooien, die her en der gehouden worden.
Als ploeg mag je blij zijn aan één daarvan te kunnen deelnemen.
Het wordt onze eerste wedstrijd en ter controle heeft onze
aanvoerder Roel van Hal ons deze week opgebeld om te "zien" of
het elfde poloboekje ontvangen en ingekeken is. Daarbij deelt hij
aan de laatst opgebelde speler mee, dat we met minstens tien man
spelen. Om 16.45 zijn we op de afgesproken plek, met acht man en
Roel is daar niet bij. Merkwaardig. Een ding weten we: hij zou
vandaag gaan zeilen. Het is echter al urenlang bladstil weer, dus
peddelt hl' waarschijnlijk op dit moment op de Mooie Nel.
Misschien wel tandenknarsend omdat zijn buitenboordmotor
uitgevallen is. Wij gaan vast near Volendam. Aan de rand van dit
dorp, op de grens met Edam, ligt het nog niet zo oude zwembad
'De Waterdam". Hierin speelt zwemvereniging Edvo zijn
thuiswedstrijden. Meer dan de hem van het bad is ondiep,
waardoor het lastig spelen is. Om te beginnen kiezen we dit keer
de ondiepe kant.

I. Binnen de minuut is het 1-0 voor Edvo. George heeft er vandaag
zin in en gaat op de midachterplaats liggen om de ons bekende en
lastige midvoor uit te schakelen. Dat lukt hem uitstekend. want pas
na 3,5 minuut wordt het 2-0. Zelf maken we in die tussentijd geen
doelpunten, omdat we problemen hebben met het al of niet mogen
staan in het ondiepe. Na vier minuten heeft Leon het door en trekt
de stand gelijk: 2-2. II. Intussen is Roel toch aan de badrand
verschenen en neemt de taak van George over. Twee minuten lang
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is de Edvo-schutter 'onschadelijk", maar dan pakt Roel zijn
tegenstander te hard aan en mag hij voor 20 seconden de hoek in.
Meteen komt Edvo massaal naar ons doel. Sieb probeert daar wat
aan te doen en valt de balbezittende Edvo-speler aan. Dat doet hij
te bruusk en ook hij mag naar de hoek. Twee man minder. Typisch
een moment, waarbij doelverdedigers zenuwachtig worden en mee
gaan roepen wat er moet gebeuren. Die van ons niet. Bart Visser
blijft redelijk koel, want hij weet wat er gaat gebeuren. We passen
namelijk de SPOT toe (Standaard Pakket Opstelling Twee-eruit).

Wat houdt de Spot in? Van de vier overgebleven veldspelers gaan
er drie op de tweemeterlijn liggen. Elk zorgt ervoor dat hij zich
tussen twee spelers van de tegenpartij bevindt. Wordt nu de bal op
de linker Edvo-buitenman geplaatst dan schuift het drietal naar
links. Hetzelfde als de bal naar rechts gaat. Tegelijkertijd wordt de
linker- of rechterarm omhoog gehouden om de doelhoek waar onze
doelman niet is, af te sluiten voor de bal. Onze vierde man is de
belangrijkste: in dit geval Leon. Hij gaat recht voor het doel liggen.
Aan weerszijden van hem, op dezelfde 5m-lijn, liggen de twee
andere Edvo spelers. De bedoeling is dat hij deze twee gaat storen
bij het op doel schieten. Hij onderhoudt dus een soort snelle
pendeldienst tussen deze twee. Ook steekt hij af en toe zijn hand
op om bij een schietpoging de bal te onderscheppen.

Dit systeem werkt prima. De spelers van Edvo zijn te gehaast en
roepen tegelijk om de bal. Heel handig! Na 20 seconden komen
Roel en Sieb weer terug in het spelen raakt Edvo de bal kwijt; de
stand is nog steeds 2-2 als de laatste minuut van dit tweede part
ingaat.

Wat zijn de gevolgen van deze spot? Voor de tegenstanden
ruïneus, zij raken gedurende enkele minuten het spoor bijster.
Vanuit de achterhoede wordt drie maal op Leon geplaatst en deze
schiet de bal simpeltjes in: 2-5.



  26 De Waterdroppels  

III. We verdedigen nu het doel aan de ondiepe kant. De
Volendammers zijn daar iets gehaaider in het doelpunten maken.
Het laatste doelpunt van onze kant komt na een solo-actie van Lex
Schelvis. Tussenstand 5-7.

IV. Edvo probeert nu te forceren waardoor drie maal EEN van hen
naar de hoek moet. EEN keer benutten wij dat, weer door Lex
Schelvis. Eindstand 6-8.

Gé Luttikhuizen.(H5)

ZwemWoordZoeker.

O K O L B T R A T S badmuts

B R I L L E T J E K badpak

T D IJ R T S D E W E brilletje

R L B A D P A K O O duiken

A P S T V M D A B R flippers

I Z W E M T A S - B handdoek

N I D A B M E W Z M startblok

E D U I K E N N I E trainer

R F L I P P E R S W wedstrijd

M K E O D D N A H Z zwembad

zwembroek

zwemtas

Zoek de twaalf woorden op en zet er een streep door. Indien je dat
goed doet blijven een aantal letters over. Deze vormen een woord.
Dit kan je bij DWT leren.

G.L.
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Klaverjassen.

De tweede klaverjasavond was weer zeer gezellig. De
volgende dinsdag kaart avonden zijn op : 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.

Stand tweede avond:
1 Bas Blom 5251
2 Miriam Samson 5233
3 Jan Nijemanting 5199
4 Ineke Rohling 5048
5 Nel Nijemanting 4803
6 Carla Korzelius 4764
7 Peter Samson 4674
8 Nico Hooischuur 4566
9 Henny Hooischuur 4559
10 Ko Zwaneveld 4507
11 Marius Bakker 4502
12 Corrie Bergman 4454
13 Irene van Osch 4356
14 Karin Nijemanting 4332
15 Leida Scholten 4229
16 Martin Hendriks 4024
17 Jonette Blom 3908
18 Joop van Osch 3751
19 Hans Korzelius 3708

Totaalstand:
1 Irene van Osch 9623
2 Jan Nijemanting 9552
3 Ko Zwaneveld 9452
4 Nel Nijemanting 9247
5 Nico Hooischuur 9201
6 Ineke Rohling 9128
7 Henny Hooischuur 9117
8 Karin Nijemanting 9112
9 Bas Blom 9010
10 Marius Bakker 8690
11 Corrie Bergman 8677
12 Jonette Blom 8512
13 Joop van Osch 8262
14 Miriam Samson 5233na 1x
15 Carla Korzelius 4764
16 Peter Samson 4674
17 Ibo Gülen 4627
18 Mevr. Samson 4354
19 Leida Scholten 4229
20 Hans Korzelius 3708

Jan Nijemanting.
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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
Voorz. M. Hendriks (jr)

Rijksstraatweg 275rd

2024 DH  Haarlem
tel. 023 – 5 265 265

Clubhuis. 023 - 5 400 777
Clubhuis Agenda:

M. Hendriks (sr)
Bulgarijepad 14
Haarlem
tel. 023 - 5 330 664

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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