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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Heden ten dage heeft de sport als
maatschappelijk verschijnsel over de hele
aardkloot een belangrijke plaats ingenomen in
het alledaagse leven van alledaagse mensen.
Oorspronkelijk bedoeld als een vorm van tijdsbesteding waaraan
zich met name de adel bezondigde, heeft het zich geëvolueerd als
nuttig onderdeel van de lichamelijke opvoeding tot een niet te
onderschatten machtsfactor in het wereldwijde politieke -en
economische steekspel. Sport rules de waves waarbij de
machthebbers binnen de internationale sportorganisaties de
politieke grootmachten in de wereld naar de kroon steken.

Goed beschouwd is in plaats van een persoonsgebonden invulling
van sportbeleving waarbij het plezier daaraan voorop staat,
aanzien, macht en geld de belangrijkste drijfveer geworden waarin
alledaagse mensen verworden tot marionetten van de heersende
sportorde!
Daar kun je het dan mee doen als eenvoudige voorzitter van een
even zo eenvoudige zwemvereniging waar de sport benadert wordt
als van, voor en door (alledaagse) mensen.
Het lijkt schier onmogelijk om een wereldwijd steekspel met al z'n
verderfelijke uitwassen terug te leiden naar de oorsprong van de
sport als verschijningsvorm, uiteraard wel aangepast aan de eisen
van de moderne samenleving. Om als sportvereniging het
voortouw te willen nemen neigt naar een chronisch gebrek aan
realiteitszin. De Z.C. Don Quichotte strijdt tegen de Havalange
windmolens, of iets dergelijks. Edoch het getuigt van lef om dwars
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tegen de gevestigde orde in de grondbeginselen van de
sportbeoefening als uitgangspunt te houden. Er van uitgaand dat
een muis die brult, hoe marginaal ook, toch wordt gehoord is het
zwemmen van de gevestigde orde naar de gewenste orde geen
utopisch begrip.

Het heeft iets puriteins om deze wenselijkheid als uitgangspunt van
je plek op de sportlandkaart te houden. Te meer omdat daarin de
sportliefhebber als mens en niet als gebruiksvoorwerp centraal
staat. In de laatste maand van het jaar is het goed om daar bij stil te
staan en je te beseffen dat de autonomie van het individu als de
rode draad in het maatschappelijk bestel in het geding is, wanneer
we ons (vaak onbewust) laten leiden door de Big Brothers on the
top. Hoewel ik niemand wil aanzetten tot burgerlijke
ongehoorzaamheid om de autonomie van het individu veilig te
stellen, refereer ik wel aan de persoonlijke verantwoordelijkheid
van de mens om een harmonieuze samenleving na te streven
waarin respect voor elkaar en een vreedzaam naast elkaar bestaan
gemeen goed is.
Dat de sport daarbij een prachtig middel is om dit doel mede vorm
te geven staat buiten kijf. Wat is er dan mooier om bij DWT het
goede voorbeeld te geven! De muis die brult, verrek dit kan
werkelijk resultaat hebben!!

Met deze wens sluit ik alweer een sportief kalenderjaar bij DWT
af. De maand december mag met recht de maand van bezinning en
van vreedzaam naast elkaar bestaan genoemd worden. Op welke
wijze u daar ook uiting aan geeft, maak er een prachtige en
feestelijke afsluiting van het jaar van.

Met sportieve (kerst)groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- NIEUWJAARSRECEPTIE
- NIEUWJAARSRECEPTIE

- NIEUWJAARSRECEPTIE

Het bestuur van zwemvereniging
" De Watertrappers" nodigt alle
leden en sympathisanten
uit om de traditionele NIEUWJAARSRECEPTIE

bij te wonen. Deze wordt gehouden onder het
genot van een drankje en een hapje in het
gezellige clubhuis van DWT bij het
Boerhaavebad van 16.00 uur tot 18.00

uur!!

- Een bericht voor leszwem-ouders in het Boerhaavebad.
* Als u het leszwemmen wilt bijwonen dan verzoeken wij u na-
drukkelijk om plaats te nemen op de tribune van het wedstrijdbad.
U kunt ook de wachttijd doorbrengen in het clubhuis van DWT. U
wordt verzocht om daarvoor niet de hal van het zwembad te ge-
bruiken! Houdt ook uw kinderen die niet aan het leszwemmen mee
doen op de tribune of in het clubhuis.
* Elke keer dat uw kind(eren) komt/komen leszwemmen moet de
lidmaatschapskaart (de bekende knipkaart) aan de tafeldames
getoond worden. Het komt namenlijk (steeds vaker) voor dat
kinderen zonder entree te betalen bij de tafeldames in het clubhuis,
de zwemles bijwonen. Onze tarieven voor het volgen van zwemles
proberen wij zo laag mogelijk te houden. Dit kan alleen als



  De Waterdroppels 5  

iedereen entreegeld betaald!
Wij zullen hierop extra gaan controleren. Wij zijn genoodzaakt om
"zwartzwemmers" de toegang tot het zwembad te ontzeggen.
Als iemand meerdere keren betrapt wordt op zwartzwemmen
wordt deze geschrapt als leszwem lid van DWT.

- Heropening zwembad "De Planeet".
In de laatste week van februari 1999 zal "De Planeet" in Haarlem-
noord feestelijk worden heropend. De gezamenlijke Haarlemse
zwemverenigingen die vertegenwoordigt zijn in de BHZ zijn
voornemens om daar een spetterend aandeel in te leveren.
Er wordt gedacht aan onder meer een zwemactiviteit die het
Guinnesbook of records moet halen. Houdt dus goed de bericht-
geving in de plaatselijke nieuwsbladen en in het clubblad in de
gaten, want u begrijpt dat we voor recordpogingen massaal de
deelneming van zwemminnend Haarlem nodig hebben.

Namens het bestuur,
Guus Niehot.

De GROTE Clubactie.

De verkoop van loten is voorbij. U heeft inmiddels de bestelde
loten ontvangen. De trekkingsuitslag heeft u reeds uit de Haar-
lemmer kunnen vernemen. De uitslag hangt ook in het clubhuis
van DWT.

Helaas hebben we het succes van vorig jaar bij lange na niet
kunnen benaderen. In 1997 kon de penningmeester een netto be-
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drag van ƒ2.000.-- in ontvangst nemen. Dit jaar bleef de teller
steken op een bedrag van ƒ800.-- netto. Dit is een forse aderlating
waar niet op gerekend is.
Het petit comité heeft dan ook in overleg met het bestuur besloten
om slechts èèn prijs door de vereniging beschikbaar te stellen. Van
de drie categorieën is de prijs gevallen op de categorie van de
lotenverkoper die de meeste loten heeft verkocht. De prijswinnaar
is Carola Wigman. Zij heeft 50 loten verkocht! De prijs, een
bioscoopbon ter waarde van ƒ25.--, valt haar ten deel.

Het petit comité DWT-GCA.

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.

- Geen leszwemmen !
@ 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.
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Wedstrijdzwemmen.

Verenigingscompetitie deel 1

Op 11 oktober jl. was DWT gastheer voor de eerste ronde van de
Verenigingscompetitie F 1998/1999. Gezwommen wordt met
KZC, ZPC West-Friesland en de tweede ploeg van de Dolfijn. AL
direct bij het tweede nummer was het raak De estafetteploegen van
de jongens pakten zowel de tweede (Ferry, Dennis, Enk Leon B.)
als de derde plaats (Sam, Michiel, Maurice en Laurence) op de
4x50 meter wisselslag met tijden die ver onder de inschrijftijden
lagen. De trend was hiermee gezet. Tim, Dennis en Viki werden
resp. derde, eerste en tweede op de 100 meter schoolslag in een p.r.
Broer en zus Boviatsis zwommen vervolgens beide een p.r. op de
100 meter wisselslag, terwijl Ferry voor het eerst onder de 30
seconden dook op de 50 meter vrijeslag. Dennis en Martin leverde
een titanenstrijd op de 100 meter vlinderslag die Martin nipt won.
Beide zwommen een p.r.. Op de 100 meter schoolslag excelleerde
Colin ver voor de rest van het veld uit. Het is net als fietsen. dat
verleer je ook niet. Anne en Anouk hielden de DWT-eer hoog op
de afstanden voor de jongste deelnemers, terwijl nieuweling
Debbie van Mans met twee vierde plaatsen ook een stevige duit in
het zakje deed. Viki bleek deze wedstrijd goed in vorm, want ze
wist haar scherpe p.r. op de 100 meter vrijeslag, gezwommen bij
de Nederlandse Kampioenschappen, te verbeteren tot 1.10.9.
Uiteraard werd ze hiermee eerste. Vervolgens nam ze ook de
estafette van de meisjes (4x50 meter vrijeslag) op de sleeptouw.
De ploeg werd tweede en zwom maar liefst 17 seconden onder
haar inschrijftijd. De mooiste en meest dramatische race was toch
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wel de 200 meter vrijeslag van Dennis. In vloeiende stijl werd de
eerste 100 meter fier aan kop afgelegd. De tweede 100 meter sloeg
de man met de hamer hard toe en kwam Martin langszij.
Uiteindelijk kon hij nog net, leeg gezwommen, de tweede plaats
veilig stellen. Al met al heeft DWT een goede eerste ronde
gezwommen, die nog beter was verlopen als er niet een aantal
afschrijvingen was geweest. Dus iedereen: de wedstrijdkalender is
bekend Houd de wedstrijddagen van de competitie vrij ! !

4 x 100 vrijeslag dames
Bianca Dessens 1.13.1
Bianca ter Horst
Jennifer Bas
Yvette Roozen 4.50.84 3e

4 x 50 wisselslag i.83 e.l.
Ferry de Ruyter 35.77
Dennis de Graaf
Enk Rooks
Leon Boviatsis 2.39.40 2e pr

Sam Wutschke 45.23
Michiel v. Dusseldorp
Maurice Knape
Laurence Smit 2.56.12 3e pr

25 m. rugslag m/j 89 e.l.
Anne Kuyt 23.42 2e pr
Anouk v.d. Weijden 26.75 3e pr

100 m. schoolslag m/i 87 e.l.
Jody Kokkelkoren 2.02.22 dis pr
Debbie van Mans 1.42.08 4e
Viki Boviatsis 1.35.45 2e pr
Shawn Bosman 2.06.85 140
Osman Karahan 1.54.31 12e pr
Yoni v.d Brink 1.52.38 11e pr
Nick de Lange 1.45.49 6e
Tim Kuyt 1.39.42 3e pr
Dennis de Graaf 1.37.26 1e pr

100 m. wisselslag m/i 85 e.l.
Denise Fokker 1.39.37 13e pr
Diana Niehot 1.33.22 9e pr
Viki Boviatsis 1.23.88 2e pr
Laurence Smit 1.39.00 dis pr
Sam Wutschke 13839 12e
Erik Rooks 1.36.23 10e
Maurice Knape 1.33.44 88 pr
Leon Boviatsis 1.28.31 5e pr

50m vrijeslag m/j 83 el
Dana Niehot 39.68 12e pr
Michiel v. Dusseldorp 38.10 10e
Ferry de Ruyter 29.17 3e pr

100 m. vlinderslap m/j 81 e.l.
Fleur v. Dusseldorp 1.33.98 7e
Bianca Dessens 1.28.86 4e
Leon Knape 1.25.38 9e pr
Koen Rooks 1.15.68 5e pr
Dennis van Weel 1.14.91 4e pr
Martin Niehot 1.14.17 3e pr

100 m. schoolslag dames/heren
Emine Karahan 1.56.84 13e pr
Manska ter Horst 1.43.82 10e
Jennifer Bas 1.37.51 9e
Bianca ter Horst 1.36.71 8e
Yvette Roozen 1.27.10 3e
Gerben Willem 1.26.22 15e pr
Chris Visser 1.23.31 13e pr
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Bart Elenga 1.19.85 11e
Eric Veen 1.18.81 8e pr
Casper Teeuwen 1.17.43 5e
Colin Liem 1.09.72 le

50 m. vrijeslag m/j 89 e.l.
Anne Kruyt 1.01.56 5e pr
Anouk v.d. Weijden  53.06 3e pr

50 m. rugslag m/i 87 e.l.
Debbie van Mans 45.94 4e pr
Shawn Bosman 1.01.54 14e pr
Yoni v.d. Brink 54.33 13e pr
Osman Karahan 53.56 12e pr
Nick de Lange 50.25 10e pr
Dennis de Graaf 45.66 8e pr
Tim Kuyt 44.12 6e

100 m. vriieslag m/i 85 e.l.
DENISE Fokker 1.13.52 13e pr
Debbie van Mans 1.29.83 11e pr
Viki Boviatsis 1.10.94 1e pr
Erik Rooks 1.25.94 14e
Laurence Smit 1.25.93 13e pr
Sam Wutschke 1.25.08 11e pr
Dennis de Graaf 1.23.65 10e
Maurice Knape 1.23.52 9e pr
Leon Boviatsis 1.16.04 6e pr

200 m. schoolslap m/j 83 e.l.
Laurence Smit 3.55.19 14e pr
sam Wutschke 3.50.93 13e pr
Michiel v. Dusseldorp 3.46.55 12e pr
Ferry de Ruyter 1.40.80 3.26.10 9e pr
Leon Boviatsis 1.38.36 3.22.02 7e pr

200m vrijeslag m/j el
Jennifer Bas 1.19.78 2.56.16 10e
Fleur v. Dusseldorp 1.20.76 2.55.54 9e
Bianca Dessens 1.17.87 2.50.58 8e
Koen Rooks 1.11.61 2.34.44 8e
Leon Knape 1.11.55 2.32.12  pr
Martin Niehot 1.05.93 2.17.40  pr
Dennis van Weel 1.02.60 2.17.11 2e

100 m. wisselslag dames/heren
Emine Karahan 1.96.92 14e pr
Bianca Dessens 1.33.75 12r
Mariska ter Horst 1.30.00 10e
Jennifer Bas 1.29.06 9e
Bianca ter Horst 1.27.25 ~1~ pr
Yvette Roozen 1.19.67 3À
Gerben Willem 1.15.69 14e pr
Chris Visser 1.12.40 11e pr
Eric Veen 1.11.46 9r pr
Bart Elenga 1.10.44 7e
Casper Teeuwen 1.09.11 5e
Colin Liem 1.05.51 1e

4 n 50 m. vrijeslag meisjes 85 e.l.
Debbie van Maris 38.54
DENISE Fokker
Diana Niehot
Viki Boviatsis 2.28.40 2e pr

4 x 100 meter vrijeslag jongens 81 e.l.
Dennis van Weel 1.03.63
Martin Niehot
Ferry de Ruyter
Koen Rooks 4.26.67 2e

Erik Rooks 1.24.38
Leon Knape
Leon Boviatsis
Michiel v. Dusseldorp 5.16.33 4e
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Meerkamp deel 2

Op 1 november 1998 organiseerde DWT het tweede deel van de
Meerkamp die met ZWV-Nereus en Rapido'8 wordt gezwommen.
Het programma bevatte veel lange afstanden. Goed om de conditie
te testen, maar het maakte wel dat de wedstrijd lang duurde. Om de
duur te bekorten, zwommen de koters van 11 jaar en jonger hun
400 meter vrijeslag met z'n twaalven tegelijk in één serie, twee in
iedere baan. Tim, Nick Dennis en Renée lieten zich er niet door
van de wijs brengen en zwommen allemaal een dikke p.r.. Even
daarvoor had Eric Veen laten zien dat het met zijn conditie wel
goed zit, een keurige 5.25.9 op de 400 meter wisselslag (mede door
inspiratie van z'n nieuwe vriendin! !). Ook Yvette zwom met haar
hoofd in de wolken naar een p.r., net als overigens alle andere
dames en heren. Gewoon goed dus! Van de nieuwe aanwinsten bij
de zwemploeg zwom Luis z'n eerste wedstrijd (in het Spaans
natuurlijk), zwom Gerben in z'n tweede wedstrijd meteen 1,5 sec.
sneller op de 100 m. schoolslag dan in z'n eerste wedstrijd en wist
Laurence ook twee p.r.'s te zwemmen. Tot slot vielen nog twee
zwemmers op vanwege hun grote progressie: de als een licht
veertje zwemmende Annette, die de 400 meter wisselslag en de
200 meter vrijeslag schijnbaar moeiteloos vol zwom en Leon B.
die op de 200 meter vrijeslag 15 seconden van z'n tijd af haalde en
nog veel sneller kan. Kortom, DWT is op de goede weg dit seizoen
met het wedstrijdwemmen.

1 - 200m J / M 1989 el vrijeslag
Anne Kuyt 4:30.4 PR

2 - 400m Dames wisselslag
Nicolette Knape 6:26.06 PR
Fleur van Dusseldorp 6:57.6 PR
Annette Knape 6:32.7 PR
Yvette Roozen 6:13.8 PR

3 - 400m Heren wisselslag
Martin Niehot 5:49.9 PR
Ferry de Ruyter 6:10.3 PR
Koen Rooks 6:09.5 PR
Leon Knape 6:02.4 PR
Dennis van Weel 5:48.1 PR
Casper Teeuwen 5:37.1 PR
Eric Veen 5:25.9 PR
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4 - 400m J / M 19B1 el vrijeslag
Yoni van den Brink
Debbie van Maris
Tim Kuyt 6:30.7 PR
Nick de Lange 7:03.7 PR
Dennis de Graaf 6:45.8 PR
Renée Bosse 6:31.5 PR
Viki Boviatsis 5:28.3

5 - 100m Dames schoolslag
Emine Karahan 1:58.3
Corine Kalbfleisch 1:40.5
Nicolette Knape 1:32.1
Yvette Roozen 1:27.08
Gwenda van der Veen 1:37.5

6 - 100m Heren schoolslag
Laurence Smit 1:50.05 PR
Sam Wutschke 1:49.4
Leon Boviatsis 1:35.6 PR
Michiel v. Dusseldorp 1:45.2 PR
Luis Tejada 1:36.5 S. PR
Gerben Willemse 1:25.05 PR
Koen Rooks 1:24.7 PR
Martin Niehot 1:25.2
Casper Teeuwen 1:18.2
Leon Knape 1:25.5

7 - 200m Dames vrijeslag
Denise Fokker 3:19.08 PR
Corine Kalbfleisch 3:08.6 PR
Nicolette Knape 2:48.7 PR
Diana Niehot 3:01.5 PR
Annette Knape 2:49.4 PR
Bianca Dessens 2:44.9
Fleur van Dusseldorp 2:56.4

8 - 200m Heren vrijeslag
Sam Wutschke 3:13.08 PR
Gerben Willemse 2:33.4 PR
Erik Rooks 2:53.05 PR
Laurence Smit 3:10.2 PR
Leon Boviatsis 2:49.8 PR

Michiel van Dusseldorp 3:08.07
Koen Rooks 2:38.3
Eric Veen 2:18.3
Casper Teeuwen 2:19.1
Bart Elenga 2:20.9 PR
Ferry de Ruyter 2:33.8 PR

9 - 100m J / M 1989 el schoolslag
Anne Kuyt 2:18.9 PR

10 - 100m J / M 1987 el vrijeslag
Richard v. Eis 1:48.8 PR
Shawn Bosman 2:00.8
Osman Karahan 1:34.1 PR
Yoni van den Brink
Nick de Lange 1:30.7 PR
Debbie van Maris
Renée Bosse 1:28.5 PR
Tim Kuyt 1:23.3 PR
Dennis de Graaf 1:24.3
Viki Boviatsis

11 - 100m Dames vlinderslag
Fleur van Dusseldorp 1:35.5
Diana Niehot 1:47.9
Annette Knape 1:28.7 PR
Bianca Dessens 1:27.9

12 - 100m Heren vlinderslag
Luis Tejada 1:26.4 PR
Erik Rooks 1:51.6
Eric Veen 1:11.9
Bart Elenga 1:13.9

13 - 200m Dames wisselslag
Denise Fokker 3:29.08 PR
Emine Karahan 4:23.6 PR
Diana Niehot 3:34.3
Yvette Roozen 2:58.3
Gwenda van der Veen 3:08.4

14 - 200m Heren wisselslag
Leon Boviatsis 3:16.8 PR
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Bart Elenga 2:44.8 PR
Erik Rooks 3:35.6 PR
Gerben Willemse 2:51.4 PR
Ferry de Ruyter 2:57.2 PR
Martin Niehot 2:39.8 PR
Dennis van Weel 2:38.4
Leon Knape 2:49.5 PR

15 - 4 x 50m Dames vrijeslag
DWT - Estafetteploeg 2 DWT 2:25.2
Nicolette Knape 34.8 PR
Diana Niehot
Annette Knape
Viki Boviatsis
DWT - Estafetteploeg 1 DWT 2:14.0
Bianca Dessens
Fleur van Dusseldorp
Gwenda van der Veen
Yvette Roozen

16 - 4 x 50m Heren vrijeslag
DWT - Estafetteploeg 1 DWT 1:55.1
Martin Niehot
Eric Veen
Casper Teeuwen
Dennis van Weel

DWT - Estafetteploeg 2 DWT 2:07.7
Leon Knape 32.3 PR
Leon Boviatsis
Ferry de Ruyter
Koen Rooks

Verjaardagskalender

Vorige keer even overgeslagen maar hier is hij weer: de vejaardags
kalender! Voor de volledigheid zowel de jarigen van november
(leuke feesten gehad?) als die van december (veel cadeaus dus:
Sinterklaas, Kerst en jarig). Allemaal gefeliciteerd.

November December
03-11 Shawn(11jr.) 07-12 Bart (Leeftijdloos)
10-11 Maurice (12 jr.) 22-12 Yoni (10 jr.)
10-11 Corine (46j.) 23-12 Ferry (15 jr.)
16-11 Chris (18 jr., volwassen?)25-12 Colin Liem (20 jr. en
24-11 Michiel (14 jr.> (officieel 'oud' dus)
29-11 Renee (11jr.),
29-11 Esther (20jr.)





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.

Allereerst een hartelijk welkom voor:
Dymfna Briedë
Elise Groenedijk
Lisanne van Seyst

We hopen dat jullie een leuke en
gezellige tijd bij het synchroonzwemmen zullen hebben.

Kring ontmoeting Noord Holland Friesland.

Op 11 oktober jl. gingen we met 15 meisjes, 3 juryleden en 3
coaches naar Grootebroek voor de jaarlijkse wedstrijd tussen
meisjes uit de kring Friesland en de meisjes uit onze kring in de
leeftijdscategorie vanaf ong. 12 jaar.
Iedereen was best wel een beetje gespannen in verband met de
nieuwe jurering. Zouden er dit keer ook nullen gaan vallen? In de
categorie onder 13 jaar is het gelukkig niet gebeurd omdat de
juryleden dit zelf niet wilden, maar in de andere categorieën is het ,
helaas, wel gebeurd. Hierdoor zijn er geen hoge punten gescoord
en bijna geen limieten gehaald. Niemand vond het zo leuk meer en
gelukkig is dit ook bij de KNZB doorgedrongen en hebben ze deze
manier van jureren gelukkig weer ongedaan gemaakt. Hopenlijk
zullen de resultaten op de volgende wedstrijden dan beter zijn.
Desondanks was er door onze meisjes goed gezwommen, hier
volgt de uitslag:
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cat.4 4e Priscilla Deinum limiet voor de NJK
6e Amber Diephuis limiet voor de NJK
8e Marijke Laan
10e Mariëtte Kol
12e Wendy Vollenga

cat.5 3e Nicolette Knape
5e Ilse Verbruggen
8e Simone Hendriks
10e Marinka Bakker
12e Chantal van Ruiten
16e Patricia ter Horst

cat.6 6e Annette Knape
7e Patricia Breij
10e Joyce Vollenga

cat.7 7e Ingrid Lommerse

Interkring Son en Breughel.

Zaterdag 31 oktober zijn Ingrid Lommerse en Annette Knape
samen met Paula Lommerse, die als jury meeging, naar Brabant
gereden voor een wedstrijd op het hoogste niveau. Er waren 158
meisjes ingeschreven, waaronder alle meisjes die in de nationale
ploegen zwemmen. Voor Annette was het de eerste keer op dit
niveau. Samen met Ingrid had zij ‘s morgens vroeg in ons eigen
bad alle figuren nog even doorgenomen, waarbij er door hun
(zieke) trainster Bianca nog even de laatste puntjes op de “i” gezet
werden. Dit heeft zeker geholpen want beide hebben hun NK
limiet gehaalden Annette tevens haar A diploma. Ingrid heeft nu 2
limieten en kan in december a.s. naar de voorrondes van de NK.
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Jubileum show 50 jaar kunstzwemmen(1)

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn 27 zwemsters en 2
zwemmers tussen 6 en 12 jaar uit de kring Noord Holland. 50 jaar
kunstzwemmen in Nederland was voor de KNZB aanleiding voor
een feestje. Dus werd aan alle kringen het verzoek gedaan om de
verenigingen samen (bij ons 9) een kunstzwem show te laten
maken en zwemmen. De kinderen die hiervoor gevraagd werden
kregen een echte officiële uitnodiging van de kring om voor Noord
Holland op deze show een nummer te zwemmen. Van DWT
werden de volgende kinderen gevraagd: Jenny Roubies, Chantal
Roose, Larissa van Lunenburg, Romana Prins, Maurice Knape,
Jonna Duut, Ellen Oostenbrink en Wouter Kol. De overige
kinderen kwamen bij de andere 8 verenigingen vandaan. Er werden
ook 3 trainers gevraagd Marja van OEZA, Mieke van Alliance en
Ellen van DWT. We hebben erg hard moeten trainen van deze 3
omdat we maar 4 maal samen zouden droogtrainen en zwemmen.
Het was wel erg gezellig onder elkaar met zoveel andere kinderen.

Op 7 nov. was het zover om 9.00 uur verzamelden wij bij het
Boerhaavebad om naar Zaandam te gaan om daar nog een keer
extra samen te trainen. We waren daar om 10.00 uur en om 11.00
uur vertrokken wij naar Amersfoort.

Het was daar zo druk dat we in de hal van het zwembad onze haren
en de smink moesten doen omdat we pas precies half 2 naar binnen
mochten om ons om te kleden. Half 3 begon de show er werden 14
nummers gezwommen en wij mochten voor de afsluiting zorgen.
De Nationale ploegen, junioren en senioren, gaven ook een show.
Het was een hele lange zit en onze trainsters en begeleiders hadden
aan ons de handen vol. De één was zenuwachtig de ander had
buik/hoofd en andere pijntjes. Toen nummer 11 aan de beurt was
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moesten wij naar onze kleedkamer terug om daar te wachten tot
dat we werden opgehaald. Nog even gauw de laatste dingen door
genomen en onze trainsters zeiden veel plezier met het zwemmen
jullie kunnen het en weet je het niet meer, geen punt wij staan op
de kant je hoeft alleen maar te kijken. Wij hebben altijd geoefend
in een 25m bad en dit was een 50m bad, dit zwom heel anders
maar we hebben het goed gedaan want de trainsters waren zeer
tevreden met ons. Daarom mogen wij 22 Nov. nog een keer het
nummer "Walt Disney to-Day" zwemmen in Breezand Het was een
lange maar leuke dag.

Jenny, Ellen, Chantal Larissa, Romana, Maurice, Jonna, Wouter en
Ellen V.

Jubileum show 50 jaar kunstzwemmen(2)

Zaterdag 7 november was het zover: het KNZB kunstzwemmen
bestaat 50 jaar. Hier mochten wij (Ellen, Chantal, Larissa,
Romana, Jonna, Jenni, Maurice, Wouter) aan mee zwemmen
samen met andere meisjes van andere verenigingen van Noord
Holland. We hebben veel geoefend met Ellen.
Zaterdag verzamelden we om 9 uur bij het Boerhaavebad. We
gingen eerst naar Zaandam om te oefenen en daarna naar
Amersfoort om op te treden. We zwommen op muziek van Walt
Disney. We hebben een heleboel kringen zien zwemmen. Ook
mensen die ongeveer 25 jaar geleden meededen aan de eerste
wereld kampioenschappen in Belgrado. Het begon om 14.30 uur
en wij zwommen als laatste om 17.15 uur. Daarna was er nog een
afmars. We kregen als aandenken een linnen tas. Daarna gingen we
naar huis.
Het was een leuke dag.
Wouter.
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De jarige van december

is :

26-12 Tamara van Es

Gefeliciteerd.

En verder wensen wij iedereen

Prettige kerstdagen

en een lekker sportief 1999

Oproep aan alle meisjes en jongens die voor

hun basis of zwemvaardigheids diploma bezig

zijn.

Kom eens een keer kijken en/of meedoen bij het
synchroonzwemmen. We kunnen je wel vertellen hoe leuk en mooi
deze tak van sport is, maar je kunt beter gewoon zelf eens een keer
doen dan kun je het zelf ervaren.

Elke eerste zaterdag van de maand ben je welkom om het te komen
proberen. We trainen dan van 14.00 uur tot 16.00 uur in het
Boerhaavebad (om 13.45 uur verzamelen in het clubhuis). Als je
niet alleen durft neem je toch gewoon wat vriendinnen of vrienden
mee.
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Mocht je op de eerste zaterdag niet kunnen en je wilt het toch wel
een keer proberen, neem dan even contact op met een van de
trainsters.

Voor informatie kun je bellen naar:
Francisca van der Pot 023-5318195
Ellen Vollenga 023-5357512
Kitty Ungureanu 023-5330857

Te koop DWT trainingspak maat 152 tel. 5318195

Van de polocommisie.

Pas geleden kregen we een trap, in het
zwembad nog wel! Eigenlijk best handig,
want dan kan je beter uitrusten als je U20 hebt.  
Ook geinig is al die regen van de laatste tijd. De
rubbereendjesfabrikanten maken torenhoge winsten want toen ik
laatst naar het zwembad probeerde te waterfietsen zag ik enkele
jeugdigen die in een enorme plas enkele rubbereendjes drijvende
probeerden te houden. Jong geleerd, oud gedaan. Koop dus
aandelen Rubberduck Inc. (beursgenoteerd vanaf 1/1/99;
inschrijvingen graag in de ideeënbus). De dag daarna toen ik uit
school kwam ik langs de Grote Markt. Natuurlijk regende het weer
en ik bedacht dat het misschien wel een leuk idee is om daar een
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keer een waterpolotoernooi te plannen. Alhoewel de Oude Gracht
misschien een betere plek daarvoor is want echt Gedempt is die al
lang niet meer… Wat wil hij nou eigenlijk zeggen tot nu toe? Geen
idee, maar van Eddy moest het een onzinstukje worden en
bovendien is de deadline voor dit gewauwel al vier dagen geleden
verstreken dus moet ik nog snel wat geleuter op papier knallen…
O ja, ik heb een kamer te huur met grandioos uitzicht over het
Rozenprieel en op slechts tien seconden kruipafstand van de
koelkast. Desgewenst kan dit onderkomen gedecoreerd worden
met een enkel Sendenbekertje of authentiek Ter Apeliaans
glaswerk. Wees er snel bij, want ik heb al een aanbieding gehad,
helemaal vanuit Eindhoven zelfs. Rest mij om iedereen die de
moeite heeft genomen helemaal tot hier te lezen een grandioos
nieuwjaar toe te wensen namens de polocommissie. Voorzichtig
met oliebollen. Voor je 't weet ben je misselijk of krijg je een trap
na.

Verslagen uit het Haarlems dagblad

Kop: 'Van Oerle bij DWT op dreef'
En daaronder: 'De mannen van DWT deden goede zaken in de
derde klasse door WZ&PC aan de kant te schuiven met 14-7.' 

19 oktober DWT-WZ&PC 14-7
De eerste twee periodes was de stand nog in evenwicht: 5−5. Teun
Weustink gaf zijn spelers een steun in de rug door een strafworp te
stoppen. Daarna ging de conditie meespelen en maakte DWT
gehakt van de mannen uit Zuid-Oost Beemster. Snelle
tegenaanvallen en vijf doelpunten van Pieter-Paul van Oerle
zorgden ervoor dat de eerste overwinning van het seizoen een feit
werd.
op: Vertrouwen terug bij DWT
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2 november Aquafit-DWT 5-7
Na de eerste overwinning van vorige week is het vertrouwen terug
in de ploeg. Een snelle 4−0 voorsprong van DWT kon niet meer
ongedaan worden gemaakt door de Castricummers. Bij 6−5 werd
het nog even kritiek, maar uit een overtalsituatie werd het
uiteindelijk 7−5 voor de Haarlemmers. Michael Woolthuis werkte
hard en kwam zelfs drie keer de middenlijn over. Het probleem bij
DWT blijft de personele bezetting.

Boventitel: Praatsessie levert nog geen resultaat op
Kop: Het licht gaat uit hij DWT

9 november NZ&PC-DWT 5-6
DWT moest erg wennen aan de grote afmetingen van het
zwembad. De eerste periode werd met een 1-1 stand afgesloten.
Daarna ging het in aanvallend opzicht goed. Vooral Lodewijk v.d.
Heuvel speelde verdienstelijk. Via 3-1 gaf het scorebord 6-2 aan
bij het begin van de derde periode. De Noordwijkers speelden de
laatste periode een vervelend spelletje waterpolo. Met trappen en
krabben probeerden ze DWT, spelend in de derde klasse, uit hun
ritme te halen. Dat lukte niet.

16 november DWT-De Otters/'t Gooi   5-12 
Eindelijk was DWT weer compleet. Ted Meijer en Marc van Gaale
waren weer present. Tot halverwege ging het gelijk op (2-3)
Daarna waren de mannen uit Bussum beter en sneller. Conditioneel
zaten de Haarlemmers, spelend in de derde klasse, er goed
doorheen. DWT maakte veel onnodige overtredingen waardoor de
gasten vaak oog in oog lagen met keeper Teun Weustink. De
schotkracht van Hayo Stam kon hier niet veel verandering in
aanbrengen.
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Minipolotoernooien

We gaan weer op toernooi met de talenten van de toekomst! En
wel op zondag 13 december van 16.00 uur - 19.00 uur. Daarna zijn
er tot 19.30 golven in het zwembad waar je speelt. We verzamelen
om 15.00 uur bij het clubhuis. Om ongeveer 20.15 uur ben je weer
thuis. 

Op zondag 10 januari organiseren we een toernooi in het
Boerhaavebad. Het begint om 16.00 uur en het duurt tot 19.00 uur.
We kunnen in ons zwembad helaas niet golven (dus je houten elf
kun je ook thuis laten).

Als je mee wilt doen geef je je op bij Sabine op:
020 - 615 98 40 (doordeweeks)
023 - 537 33 73 (in het weekend)

Het nieuwe poloroosterboekje

Moet ik in het nieuwe jaar op zondag spelen? Komt Oude Veer bij
ons of moeten we weer half Nederland doorkruisen voor die paar
punten? Op deze nijpende kwesties vind je binnenkort het
antwoord, want: het twaalfde Poloroosterboekje komt er aan!
Medio januari of daaromtrent ontvang je het. 

Trainen in de kerstvakantie

maandag 21 december… is er gewoon training
dinsdag 22 december… is er gewoon training
woensdag 23 december… is er gewoon training
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vrijdag 25 december… is er GEEN training
maandag 28 december… is er gewoon training
dinsdag 29 december… is er gewoon training
woensdag 30 december… is er gewoon training
vrijdag 1 januari… is er GEEN training

Verjarende poloërs in december

1 december Sandra Roosen D1
3 december Josse Heijmen H2
4 december Ad Walter H4

Arthur Stricker H3
Eric Lesterhuis H6

5 december Frank Moison H4
Siep Visser H5

6 december Sinterklaas H.O.M=Heel Ouwe Man 
8 december Tera Loerakker Ads.o.16
15 december Herman Lanfermeijer H4
25 december Me Broer en Je Zus n.n.b..

Uitslagen

17 oktober
H2 DE AMER - DWT 4 - 16
D: Paul S. 5, Thijs 6, Raymond 3, Jeroen en Stefan 1
D1 DE DOLFIJN - DWT 5 - 7
D: Joke 3, Dana, Roselijn, Sandra en Ebelien 1
D2 DWT - AQUAFIT 1 - 1
D: Yvette
H1 DWT - WZ&PC 14 - 7
D: Pieter-Paul 5, Lodewijk 3, Marco 2, André, Eddy, Michael en
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Hayo 1
H4 DWT - WZ&PC 8 - 6
D: Herman 3, Bert 3, Johan en Jurgen 1
H6 DWT - ZWEPHO 4 - 14
D: Bart, Rob, Stefan en Marcel J. 1

7 november
H3 DWT 3 - DWT 4 5 - 10
D: DWT 3: Remon 2, Luc 1, Cor 2
DWT 4: Herman 3, Johan 2, Jeroen 1, Pim 4
D1 AZ&PC - DWT 8 - 4
D: Dana 2, Roselijn en Sandra 1
H2 DE OTTERS/GOOI - DWT 6 - 11
D: André en Paul S. 3, Thijs 2, Raymond, Frank en Jeroen 1
DM1 BRANDENBURG - DWT 0 - 26
K.2G/B DWT - ALLIANCE 5 - 9
D: Tim 4 en Robbert 1

14 november
H1 DWT - OTTERS/GOOI 5 - 12
D: Marco 2, Lodewijk, Eddy en Ted 1
D1 DWT - NVA/HHC 14 - 2
D: Sabine 3, Joke, Roselijn , Ebelien en Dana 2, Antonette 1
H4 DWT - AQUARIUS8 - 7
D: Herman 1, Jurgen 2, Ad 2, Johan, Pim en Jaco 1
D2 DWT - AQUARIUS2 - 3
D: Anje 2
H5 DWT - DE SPETTERS 16 - 3
D: Ton 5, Leon en Pim 2, Lex 1

Namens de polocommissie
Thijs Weustink



GOED-KOOP

 LAS-CONSTRUCTIE
 ONDERHOUDSBEDRIJF

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

De datum voor het

kerstfeest is verplaatst!

Vanwege allerlei zondagse

verplichtingen - variërend

van het bij oma op bezoek

moeten tot het nu eindelijk

eens schilderen van het toilet - hebben we

besloten om het festijn maar op maandag 21

december te laten plaatsvinden, in het

clubhuis. Je krijgt een uitnodiging en het kost

vijf gulden. Het begint om 18.30 uur en om

ongeveer 22.30 is het afgelopen. 

Eerst gaan we eten, na dit diner zal er ook nog

gepaste muziek gedraaid worden. Kleed je

netjes aan - jasje dasje - want we gaan er een

geweldig feest van maken!
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XX - V Puzzel.

Midden in dit boter-, kaas- en eierenfiguurtje
staat het cijfer 1.
De andere cijfers 2 t/m 9 moeten in de andere
vakjes gezet worden, en wel zodanig dat aan
een voorwaarde voldaan wordt.
Voorwaarde: de som van de cijfers in een
rijtje moet voor elk rijtje hetzelfde zijn, zowel
horizontaal als verticaal.

Oplossing Zwemwoordzoeker van de vorige maand:
MINI-POLO

G. Luttikhuizen.

Harry’s wondere wereld.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat blijkt elke keer maar
weer opnieuw. Het ene moment moet je minstens net zo goed zijn
als Marco om in het eerste te spelen, het andere moment wordt er
zo maar een beroep gedaan op echt talent. Voor je het weet speel je
zomaar tegen Rapido 1 en dat na twee keer trainen. U begrijpt dat
je voor dit soort promoties van goede huize moet komen en in een
heel goed team spelen.  Het zesde wordt daarom dus ook wel de
kweekvijver van DWT genoemd. Het aantal gevallen van spelers

1
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die uit de gratie waren en door het zesde liefdevol zijn opgenomen
is niet te tellen. Het lijkt me duidelijk dat in het zesde de sfeer zo
goed is, dat elk gekrenkt sportzieltje er weer zin in krijgt en (zo
blijkt uit de praktijk) weer zulke prestaties neerzet dat men er bij
DWT niet meer omheen kan deze giganten voor een hoger team te
vragen. Meest recente voorbeelden hiervan zijn : Josse van zes
naar twee, Nic van zes naar vijf en Stefan van zes naar een. Wat
erger is (en dat kunt u in het clubblad lezen) is dat er binnen heren
een reeds een basisplekkenspeler blijkt te zijn. Nu hebben we bij
heren zes niet veel principes in principe, maar wij vinden dat
gezien de huidige ontwikkelingen in het waterpolo er
tegenwoordig geen plaats meer is voor twee basisspelers in een
team. De raad van heren zes commissarissen heeft dan ook
besloten de transfer van Stefan tegen te houden, tot er meer
duidelijkheid ontstaat met betrekking tot de status van die andere
basisspeler. Wij van het heren zes persbureau blijven boven op het
nieuws en zullen u berichten zodra er meer informatie is
betreffende deze spraakmakende zaak.
Ander goed nieuws is dat ons aller Marsje de trein gemist heeft en
nu weer elke woensdagavond op het station gesignaleerd wordt.
Wij sluiten een promotie naar heren twee niet uit. Uit goed
ingelichte bron vernamen wij dat heren twee’s supertalent Niels
(ook een ex heren zes)zich persoonlijk met deze zaak bezig houdt.
Een ander heren zes initiatief dat op dit moment nog enige
bureaucratische weerstand ondervindt , is de CLUB (onder de
vleugels van de klaverjasclub) VAN POOLERS i.o. (CVP) Dit
voor de vereniging zeer goede initiatief , zal toch doorgang moeten
vinden omdat de vooruitgang niet te stoppen is. De eerste tien
leden zijn reeds aangemeld en oefenen op dit moment met
bezemstelen en poloballen. Te zien in het clubhuis. 
Het laatste item waar wij u nog mee lastig willen vallen is de heren
zes fanclub. Na enige terugval van het aantal leden, kunnen wij u
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met vreugd meedelen dat er weer een nieuw lid is aangemeld. Het
betreft hier de hond van de voorzitter en deze trouwe viervoeter
heeft te kennen gegeven geen wedstrijd meer te willen missen.
Vanaf nu zal heren zes dus behalve met applaus ook met geblaf
aangemoedigd worden.
Aan de waterkant zal altijd een bakje water en een bot voor hem
klaarliggen.

De basisspelers

PS
Regelmatig  worden wij gevraagd nog eens een spreuk van de
week te schrijven, bij deze dan nog een uit de oude doos:

Als je je in het clubhuis lekker wilt voelen,
moet je  natuurlijk wel kunnen poolen,
met een potje bier uit de maas,
blijf je de ballen de baas.
Ook onze Niels heeft heel veel plezier,
maar pas op het biljart lust echt geen bier.
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Klaverjassen.

De tweede klaverjasavond was weer zeer gezellig.
De volgende dinsdag kaart avonden zijn op : 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 derde avond
1 Marius Bakker 5766
2 Henny Hooischuur 5330
3 Martin Hendriks 5309
4 Miriam Samson 5283
5 Peter Samson 5138
6 Joop van Osch 4775
7 Jan Nijemanting 4765
8 Hans Korzelius 4726
9 Leida Scholten 4519
10 Irene van Osch 4429
11 Carla Korzelius 4425
12 Nico Hooischuur 4369
13 Mevr. Samson 4336
14 Nel Nijemanting 4279
15 Bas Blom 4242
16 Jonette Blom 3867
17 Ineke Rohling 3866
18 Ko Zwaneveld 3862

Totaalstand
1 Henny Hooischuur 14447
2 Jan Nijemanting 14317
3 Irene van Osch 14052
4 Martin Hendriks 13999
5 Nico Hooischuur 13570
6 Nel Nijemanting 13526
7 Ko Zwaneveld 13314
8 Bas Blom 13252
9 Joop van Osch 13037
10 Ineke Rohling 12994
11 Jonette Blom 12379
12 Miriam Samson 10516na 2x
13 Marius Bakker 10268
14 Peter Samson 9812
15 Carla Korzelius 9189
16 Karin Nijemanting 9112
17 Leida Scholten 8748
18 Mevr. Samson 8690
19 Corrie Bergman 8677
20 Hans Korzelius 8434
21 Ibo Gülen 4627na 1x

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 C 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

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag: 
droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis
zwemmen:     14.00-16.00 uur Boerhaavebad

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 18.30 - 19.15 uurBoerhaavebad
vrijdag 19.30 - 20.15 uurBoerhaavebad
Adspiranten (o 14)
dinsdag 19.00 - 20.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 19.00 - 20.30 uurBoerhaavebad
Meisjes (o 16)
dinsdag 19.00 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 19.30 - 20.30 uurBoerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
dinsdag 19.45 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren 3, 4, 5 en 6
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Dames
dinsdag 19.45 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 21.30 - 23.00 uurBoerhaavebad
Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 20.30 - 21.30 uur Boerhaavebad
o.l.v. T.v. Giezen tel.023-537 00 99
en C. Zwaneveld tel.023-525 69 24
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