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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het tweede millennium van onze jaartelling
gaat haar allerlaatste jaar in. De overgang van
de Middeleeuwen naar het futuristische tijdperk
nadert daarmee haar voltooiing. Duizend jaar beschrijven in een
notendop! Ik ambieer geen plaats in het Guinnes book of records,
dus ik waag me daar niet aan. In de loop der geschiedenis neem ik
samen met legio anderen slechts een minuscule positie in. De loop
van mijn eigen geschiedenis ligt verankerd in de tweede helft van
deze eeuw, terwijl het jaar 1000 en de negeneneenhalve era's
daarop volgend aan mij voorbij lijkt te gaan. It is all history, you
know! Gek genoeg geldt een vergelijkbaar gevoel ook voor de start
van het volgende millennium. Het is heel dichtbij, maar het lijkt o
zo ver weg! Mogelijk voer voor psychologen deze
futureverdringingsfobie.

Ik troost me met de gedachte dat ik niet de enige ben met ge-
voelens van verwardheid over verleden, heden en toekomst.
We kunnen het verleden niet overdoen en de toekomst niet tegen-
houden, maar door als autonome eenheid een alleszins aanvaard-
baar aandeel te leveren aan het heden krijgt verleden en toekomst
een eigen unieke persoonlijke dimensie.
Met deze wat cryptisch-futuristisch aandoende gedachtekronkels
de argeloze lezer in vertwijfeling achterlatend, spreek ik hierbij
toch mijn welgemeende wens uit aan alle DWT-getrouwen om een
prachtig en een intensief te beleven 1999 binnen te stappen, in het
besef dat we echt bevoorrecht zijn om de overgang van een
millennium mee te mogen beleven!
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Nu ik toch bezig ben om mijn door het millenniumspook vertroe-
belde zieleroerselen aan de openbaarheid vrij te geven, wil ik dit
completeren met mijn bijdrage aan de folklore van de goede
voornemens. Mijn doelstellingen die belangrijk zijn voor mijn
gezin en werk houd ik met u goedvinden voor mijzelf. Een beet- je
privacy mag toch immers wel. Anders ligt dat met dat deel van
mijn vrijetijdsinvulling dat gewijd is aan DWT.

Allereerst wil ik mij binnen het bestuur krachtig blijven inzetten
voor de verwezenlijking van de doelstellingen uit het 'beleidsplan
1998 - 2000'. De logische consequentie van nog een periode van
drie jaar bestuursverantwoordelijkheid als voorzitter (mits de
algemene ledenvergadering mij daartoe in het voorjaar volmacht
verleent) neem ik gaarne voor lief.
Met dit voornemen hoop ik tevens vergelijkbare collectieve
voornemens bij alle kaderleden aan te kunnen wakkeren op de
DWT trein in de rit naar de toekomst!

Met een knipoog naar de drie musketiers; "DWT voor allen en
allen voor DWT" verwijs ik naar de ervaringen tot nog toe:
* J-REZ en leszwem kader. Het juiste voorbeeld voor de toe-
komst. De introductie van een volledig nieuw lesprogramma lijkt
een abc’tje. Wij weten wel beter. En toch was de eerste
afzwemronde volgens het A-B-C-plan een groot succes. Proficiat!
* De polowerkgroep en trainers. "De jeugd en de toekomst". Bij
het polo hebben ze dit spelletje allang door en bereiden ze met
minidoelen, minipoloëers voor op het maxipolowerk met
maxiresultaten.
* De zwemwerkgroep. In een nieuwe samenstelling is men bezig
aan een mix van bestaande en vernieuwende elementen, met de
blik gericht op de toekomst.
* De synchroonzwemwerkgroep. Het is een hele kunst om de
neuzen synchroon en met een glimlach naar de toekomst gericht te
krijgen en te houden. Ondanks dat heeft de werkgroep zich binnen
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DWT duidelijk geprofileerd. En niet zonder succes, getuige de
plaats die het synchroonzwemmen tot nog toe binnen de Kring
Noord-Holland heeft.

We zijn dus met z'n allen op de goede weg om de voornemens uit
het beleidsplan daadwerkelijk gestalte te geven. DWT heeft
blijkbaar geen millenniumprobleem. Dat is een geruststellende ge-
dachte. Een toost op de toekomst (champagne geleverd door de
clubhuiswerkgroep) is op z'n plaats!

Met sportieve groeten.
Guus Niehot.

Informatief..

- Financiële armslag.
DWT wil de zwemsport voor haar (toekomstige)
leden financieel betaalbaar houden. Acties als de
Grote Clubactie, de Vomar actie en het
sinterklaasfonds kunnen daarin de nodige soelaas
bieden. Er dient zich thans een tweetal nieuwe
mogelijkheden aan om de financiële armslag te vergroten.
1. "De kraslotenactie". Voor ƒ 5.-- per kraslot maakt u kans op
geldprijzen. Deze actie zal in het komende voorjaar plaats vinden.
Meer informatie over regels, richtlijnen en voorwaarden wordt in
het volgende clubblad gepubliceerd.
2. "Support Actie". De Nationale Stichting Grote Clubactie in-
troduceert een nieuwe loterij genaamd de Support Actie.
Bij de Support Actie werft de vereniging donateurs die per jaar via
een doorlopende machtiging een bedrag van ƒ 12.50 do- neren.
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Donateurs doen dan elk jaar automatisch mee met de loterij met
minimaal in de prijzenpot een bedrag van ƒ 100.000. Eenmaal als
donateur aangemeld, wordt de verdere administratieve afhandeling
verzorgd door de Nationale Stichting Grote Clubactie. Omdat de
actie al loopt en begin april wordt afgerond met de prijzentrekking
is voor DWT enige haast geboden.
In het volgende clubblad zit een machtigingskaart toegevoegd.
Als u mee wilt doen dan kunt u deze machtigingskaart opsturen
naar: DWT Support Actie

T.a.v. G. Niehot
Poelgeest 113
2036 HS Haarlem

- DWT heeft wat met sport!
DWT en sport! Van het èèn zijn we lid om het ander te kunnen
doen en we lezen erover in het clubblad. We kunnen er niet genoeg
van krijgen, dus kun je er vanaf nu nog meer over lezen in het
clubblad. Verantwoordelijk hiervoor is het bestuur dat een tweetal
nieuwe rubrieken het licht laat zien.
1. "Met bronvermelding". Opmerkelijke en opvallende zaken dat
maar enigszins met (de randverschijnselen van) sport te maken
heeft en dat ons via kranten en tijdschriften, radio en televisie en
d.m.v. sportboeken en publicaties van sportbonden enz
voorgeschoteld wordt, kan in deze rubriek de revue passeren.
Echter wel met bronvermelding!
2. "Dèja vu". Deze rubriek geeft een blik in het verleden van de
vereniging met zaken die ongetwijfeld bij veel DWT’ers momen-
ten van herkenning zullen oproepen en die schijnbaar niets aan
actualiteit hebben ingeboet. Het DWT-archief geeft een schat aan
informatie en anekdotes. Het is echter vele malen interessanter om
smeuïge verhalen te lezen van hen die het allemaal zelf hebben
meegemaakt.
Dus leden van deze fantastische vereniging, klim in de pen en diep
uit uw herinnering een verhaal op waarin het verleden het heden
souffleert en stuur dit mij op (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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Heb jij al

DWT kleding
T-shirt L -XL - XXL fl  25,-

S - M fl  22,50
Trainingspak 5 - 6 - 7 - 8 - 9 fl 125,-

152 - 164 - 176 fl 105,-
Sporttas fl 47,50
Badmuts fl   8,
Badpak hoog met col fl 65,-
Badpak geen col laag fl 45,-
Zwembroek fl 35,-

Verkrijgbaar elke vrijdagavond in het

clubhuis vanaf 18.30 uur bij Anneke

Veen of Carola Wigman
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Met bronvermelding.

Winter, ijs en schaatsen. Deze puur Hollandse drie-eenheid laat
menig liefhebber niet onberoerd. Ijs is water dat in onbevroren
toestand mits gezuiverd, geschikt is om in te zwemmen. Bij een
juiste temperatuur van het water kunnen op (top)sport niveau
maximale prestaties geleverd worden. Bij een te hoge watertem-
peratuur vindt menig wedstrijdzwemmer het water te dik en niet
goed glijden.

Bij de temperatuur van ijs ontstaat een vergelijkbare situatie. In de
afgelopen decennia is door wetenschappers uitvoerig nagedacht en
geëxperimenteerd om de glijbaarheid van ijs te begrijpen en te
bevorderen. Eerdere theorieën over de belangrijkheid van het
toplaagje van het ijs bij het schaatsen bleken door nieuwe
berekeningen niet juist te zijn.

Thans is men de mening toegedaan dat de moleculen aan de
oppervlakte van het ijs beweeglijker zijn dan de moleculen er-
onder, waardoor het grenslaagje tussen lucht en ijs kenmerken van
vloeibaarheid krijgen en daardoor het voortglijden van de schaats
mogelijk maakt. Dat soepele laagje is dun genoeg bij ijs op een
temperatuur van 7 tot 8 graden onder nul. Te koud ijs is te hard en
te warm ijs is te zacht. De ideale temperatuur hangt af van de
wensen van de schaatser waarbij er duidelijke verschillen zijn
tussen de wensen van de korte-afstandsrijder (min 6 graden) en de
lange-afstandsrijder (min 8 graden).

Zo te bezien zijn ideale ijs en water omstandigheden om maxi-m-
ale prestaties te leveren afhankelijk van allerlei factoren.
Vorm (van de dag) en persoonlijke wensen nemen daar een sub-
stantieel aandeel in. Je begeeft je op glad ijs wanneer je de
importantie hiervan in twijfel trekt. En daar ga ik niet mijn handen



  De Waterdroppels 9  

aan branden. Dan drink ik nog liever een biertje van plus 8 graden
aan de bar van het clubhuis.

Bron: De Volkskrant van 28-11-1998.

Dèja vu.

Het komt tijdens bestuursvergaderingen bij belangrijke onder-
werpen zoals bij het uitschrijven van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering, geregeld voor dat de verenigingsstatuten
geraadpleegd worden. Statuten zijn immers het handboek voor een
vereniging waaraan alle bij de vereniging betrokken leden zich
dienen te conformeren en waaraan doelstellingen en activiteiten
getoetst worden. De statuten zijn in de loop der tijd een aantal
keren gewijzigd en aangepast aan de eisen/wensen van de huidige
tijd.

Dat statuten deels gedateerd zijn wordt onder meer duidelijk in de
statutenwijziging die exact 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
Het valt op dat in 1968 ondanks de al in gang gezette liberalisering
van de samenleving, de verzuiling in alle geledingen van de
maatschappij nog stevig verankerd is.
Zwemvereniging De Watertrappers vormt daar geen uitzondering
op. In haar statuten (die door de Bisschop van het Bisdom Haarlem
waren goedgekeurd) gaf DWT duidelijk aan een R.K. sportver-
eniging voor dames en heren te zijn. Slechts katholieken van goed
gedrag, die zich bij het bestuur aanmeldden werden als lid van de
vereniging aangenomen. Er werden toen toch ook al niet
katholieke leden ingeschreven, maar dat was nadrukkelijk
voorbehouden aan het bestuur. De vereniging werd bijgestaan door
een geestelijk adviseur. Deze werd voor alle vergaderingen
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uitgenodigd en alle besluiten moesten aan hem worden mede-
gedeeld. Zo kon deze ook zien of de besluiten getoetst waren aan
de statuten.

Met een glimlach heb ik de statuten van 1968 gelezen. Heel wat
genoemde zaken gelden voor de huidige statuten nog. De term
R.K. is inmiddels geschrapt. Veel DWT leden zijn echter van
katholieke origine. Blijkbaar is die binding met het verleden nog
stevig verankerd. En daar kan een voorzitter met een van origine
protestant christelijke achtergrond niets aan veranderen.

Guus Niehot.

Nieuws van de
wedstrijdzwemploeg!!!

Meerkamp II  deel 1

Op 15 november jl. was DWT te
gast bij ZPCH in Hoofddorp. Hier
werd het eerste deel van de meerkamp verzwommen waar-aan ook
Triton en KAZ 1870 aan meedoen.
Van de kant van DWT zwom een aantal deelnemers zijn eerste
wedstrijd: Marcel Martens, Michael de Feber (op 20 november 14
geworden, nog gefeliciteerd!!), Diana Lorenzana, Nan-Ljudmilla
Donoghue en Richard van Eis.
Er werden veel korte nummers gezwommen, zodat de wedstrijd
vlot verliep. Door de DWT’ers werd een lawine aan p.r.’s
gezwommen, teveel om allemaal te noemen. Meest in het oog
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springend is de progressie die de jongeren maken: op de 100
wisselslag zwommen Viki, Debbie, Dennis, Renée, Tim, Nick,
Shawn en Osman 2 tot 13 seconden onder hun p.r.. Klasse!!
Op de 50 meter vlinderslag eindigde de heren van DWT binnen 2
seconden van elkaar: Casper (31.3), Eric (31.7), Dennis (31.9),
Gerben (32.6), Martin (32.8) en Luis (33.2).
De 50 meter schoolslag blijft voor Marcel gedenkwaardig. Bij de
eerste (valse) start hoorde hij niet dat de scheidsrechter de
zwemmers terugfloot. Hij zwom op volle snelheid richting de valse
startlijn, werd daar bijna door gelyncht en vervolgens bij het
keerpunt eindelijk door een jurylid gestopt. De tweede keer verliep
de start goed, maar raakte de tijdwaarnemer de kluts kwijt. Hij
klokte voor Marcel 32.9 (een supertijd), maar eigenlijk was het
42.9. De 32.9 staat wel officieel in de boeken.
Op de 100 meter vrijeslag miste Koen net de limiet voor de
Winterkringkampioenschappen met 1.04.2. Wel een p.r.. 
Zowel Leon B. als Diana zwommen ook dikke p.r.’s. Voor de 50
meter rugslag miste Leon echter de start. Hij was te laat. Uit
betrouwbare bron heeft uw verslaggever vernomen dat een zeker
dame hier mede schuldig aan was (??!!).

1 - 50m Dames vlinderslag
Emine Karahan AA
Diana Lorenzana 41.36 PR
Gwenda van der Veen 38.34 PR
Fleur van Dusseldorp 39.11 PR
Diana Niehot 39.06 PR
Yvette Roozen 36.64 PR

2 - 50m Heren vlinderslag
Michiel v. Dusseldorp 50.54 PR
Leon Boviatsis 42.44 PR
Erik Rooks 45.75 PR
Wutschke 45.96 PR
Martin Niehot 32.88 PR
Gerben Willemse 32.67 PR
Luis Tejada 33.27 PR
Dennis van Weel 31.96 PR

Eric Veen 31.7 PR
Casper Teeuwen 31.33 PR

3  100m J/m1987 wisselslag
Anne Kuyt 2:10.12 PR
Osman Karahan 1:48.1 PR
Debbie van Maris 1:26.04 PR
Shawn Bosman 1:51.38 PR
Nick de Lange 1:42.49 PR
Tim Kuyt 1:30.07 PR
Renée Bosse 1:31.14 PR
Dennis de Graaf 1:29.69 PR
Viki Boviatsis 1:22.5 PR

4 - 50m Dames rugslag

5 - 50m Heren schoolslag
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Michael de Feber 47.45 PR
Marcel Martens 32.96 PR

6 - 100m Dames vrijeslag
Debbie van Maris 1:18.55 PR

7 - 100m Heren vrijeslag
Michael de Feber 1:35.72 PR
Gerben Willemse 1:05.83 PR
Luis Tejada 1:07.59 PR
Ferry de Ruyter 1:05.62 PR
Koen Rooks 1:04.26
Bart Elenga 1:00.96 PR

8 - 100m J/ M 1987 schoolslag
Richard v. Eis 2:22.04 PR
Nan-Ljudmila Donoqhue

1:54.52 PR
Anne Kuyt 2:17.58 PR
Jody Kokkelkoren 2:09.35
Shawn Bosman 1:59.89
Osman Karahan AA
Nick de Lange 1:41.86 PR
Renée Bosse 1:42.85 PR
Tim Kuyt 1:39.06 PR
Dennis de Graaf 1:36.07 PR
Viki Boviatsis 1:35.6

9- 50m Dames schoolslag

10- 50m Heren rugslag
Laurence Smit 46.56 PR
Leon Boviatsis NG

11 - 100m Dames wissel
Diana Lorenzana 1:33.06 RH PR
Emine Karahan 2:00.09 VC
Diana Niehot 1:30.06 PR
Fleur van Dusseldorp 1:28.24 PR
Gwenda van der Veen 1-24.95 PR
Yvette Roozen 1:18.63 PR

12 - 100m Heren wissel
Laurence Smit 1:39.38
Michiel v. Dusseldorp 1:32.19 PR
Erik Rooks 1:32.55 PR
Sam Wutschke 1:36.4 VC

Leon Boviatsis 1:24.1 PR
Ferry de Ruyter 1:20.08 PR
Koen Rooks 1:14.15 PR
Martin Niehot 1:12.58 PR
Dennis van Weel 1:12.34 PR
Eric Veen 1:11.33 PR
Bart Elenga 1:09.9 RH PR
Casper Teeuwen 1:09.16

14- 100m Dames rugslag

15 - 100m Heren rugslag

16 - 50m Dames vrijeslag
Emine Karahan AA
Diana Lorenzana AA
Diana Niehot 35.49 PR
Fleur van Dusseldorp 35.16
Gwenda van der Veen 23.97
Yvette Roozen 31.2

17 - 50m Heren vrijeslag
Laurence Smit 39.28 PR
Michael de Feber 41.14 PR
Gerben Willemse 29.31 PR
Marcel Martens AF
Luis Tejada 29.86 PR
Sam Wutschke 37.42 PR
Michiel van Dusseldorp

36.49 PR
Erik Rooks 36.76
Ferry de Ruyter 30.1
Eric Veen 28.57 PR
Koen Rooks 28.57 PR
Martin Niehot 31.12
Dennis van Weel 27.99
Bart Elenga 28.47
Casper Teeuwen 27.0
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18- 100m j/m 1987 vlinderslag
Osman Karahan 2:02.96 PR
Debbie van Maris 1:42.98 VC PR
Tim Kuyt 1:41.4 PR
Dennis de Graaf 1:42.51 VC PR
Renée Bosse 1:35.8 PR
Viki Boviatsis 1:29.09

19 -  100m Dames schoolslag

20 - 100m Heren schoolslag

21 - 100m Dames vlinderslag

22 - 100m Heren vlinderslag

Districtscompetitie  deel II

Op 22 november jl. heeft DWT de twee ronde van de competitie
verzwommen in zwembad ‘De Hoogeberg’ in IJmuiden. Om 15.00
uur werd bij het clubhuis verzameld, waarna de zwemmers en
ouders over diverse auto’s werden verdeeld en in colonne richting
IJmuiden werd gereden.
Het zwembad maakte zijn matige reputatie als wedstrijdbad geheel
waar. Het water stond hoog en de goten waren afgedicht, zodat een
soort golfslagbad ontstond. Daarbij waren de lijnen niet
golfbrekend, met als gevolg dat ze dansten op het water.
Niettemin liet een groot deel van de DWT’ers zich hier niet door
ontmoedigen. In het eerste programmanummer wonnen de heren
de 4x100 meter vrijslag, mede door toedoen van ‘good old’ Colin.
Later won hij ook de 200 meter vrijeslag, gesteund door Eric die in
een mooie 2.14.7 derde werd, en de 200 meter rugslag.
Bij de meisjes wisten Diana en Dénise op drie persoonlijke
nummers ieder drie p.r.’s te zwemmen. Goed dus, i.t.t. tot de
dames die op de 200 meter vrijeslag en 200 meter rugslag soms
meer dan 10 (!!) seconden boven hun tijd naar de finish dreven.
Gelukkig dook daarna steeds de jonge generatie weer in het water
om te laten zien dat DWT’ers ook fel en scherp kunnen zwemmen
en ‘kapot gaan’.
Al met al is er de tweede ronde van de districtscompetitie minder
goed gezwommen dan tijdens de eerste.
Meest opvallende DWT’er buiten het water was Casper. Op een
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gegeven moment liep Bianca met zijn broek aan en pet op, had
Gwenda een knipoog te pakken en beweerde Jennifer dat ze met
hem was getrouwd. Het gerucht gaat dat Casper een oosterse
levenswijze nastreeft en probeert vrouwen voor z’n harem te
interesseren (??!!)

1 - 4 x 100m Heren vrijeslag
DWT Estafetteploeg 2 4:17.4
Martih Niehot 1:01.7
Ferry de Ruyter
Koen Rooks
Eric Veen
DWT Estafetteploeg l 3:59.2
Dennis van Weel 1:02.2
Bart Elenga
Casper Teeuwen
Colin Liem

2 - 4 x 50m Meisjes 1981 3:13.6
DWT  Estafetteploeg2 2:44.0
Nicolette Knape 40.2 PR
Patricia ter Horst
Diana Niehot
Dénise Fokker
DWT Estafetteploeg l 2:34.5
Annette Knape 39.4 PR
Jennifer Bas
Bianca Dessens
Gwenda van der Veen

3 - 25m J/M 1989 vrijeslag
Anne Kuyt 23.5 PR

4 - 100m Jongens 1987 wisselslag
Dennis de Graaf 1:30.8
Nick de Lange 1:43.1
osman Karahan 1:47.1 PR
Shawn Bosman 1:55.1
Tim Kuyt 1:31.3 RH

5 - 100m Meisjes 1987 wisselslag
Viki Boviatsis 1:22.0
Renée Bosse 1:30.8 PR
Debbie van Maris 1:26.2

6 - 100m Jongens   1985 schoolslag
Leon Boviatsis 1:34.7 PR
Sam Wutschke 1:48.1
Laurence Smit 1:55.7
Richard v. Eis 2:17.9 PR
Tim Kuyt 1:40.6

7 - 100m Meisjes 1985 schoolslag
Nicolette Knape 1:31.3
Dénise Fokker 1:47.0 PR
Jody Kokkelkoren 2:07.6
Debbie van Maris 1:38.8 PR

8 - 100m Jongens   1983 vlinderslag
Ferry de Ruyter 1:21.8
Erik Rooks 2:03.3 VC

9 - 100m Meisjes   1983 vlinderslag
Nicolette Knape 1:28.0
Diana Niehot 1:42.6 PR
Annette Knape 1.29.7

10 - 100m Jongens 1981 schoolslag
Leon Knape 1:25.1
Koen Rooks 1:27.9
Dennis van Weel 1:28.6
Martin Niehot 1:26.6

11 - 100m Meisjes 1981 schoolslag
Jennifer Bas 1:34.8
Patricia ter Horst 1:46.1 SL
Emine Karahan 1:58.8
Gwenda van der Veen 1:35.1

12 - 200m Heren vrijeslag
Colin Liem 2:12.2
Bart Elenga 2:21.8
Casper Teeuwen 2:22.0
Gerben Willemse 2:29.9 PR
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Eric Veen 2:14.7 PR

13 - 200m Dames vrijeslag
Yvette Roozen 2:40.0
Bianca ter Horst 2:52.4
Jennifer Bas 2:57.1
Mariska ter Horst 2:58.2
Bianca Dessens 2:51.6

14 - 50m J/M 1989 vrijeslag
Anne Kuyt 1:05.6

15 - 50m Jongens 1987 vrijeslag
Dennis de Graaf 36.6 PR
Nick de Lange 41.0 PR
Osman Karahan 43.5 PR
Shawn Bosman 48.3 PR
Richard v. Eis 48.9PR
Tim Kuyt 38.5 PR

16 - 50m Meisjes  1987 vrijeslag
Viki Boviatsis 32.7 PR
Renée Bosse 39.9 PR
Jody Kokkelkoren 1.01.9
Debbie van Maris 36.2 PR

17 - l00m Jongens 1985 rugslag
Leon Boviatsis 1:28.4 PR
Sam Wutschke 1:38.6 PR
Dennis de Graaf 1:41.5 RD PR
Laurence Smit 1:43.3 PR
Erik Rooks 1:36.0 PR

l8 - l00m Meisjes 1985 rugslag
Viki Boviatsis 1:24.6
Renée Bosse 1:38.3
Dénise Fokker 1:39.1 PR
Diana Niehot 1:34.5 PR

19 - l00 Jongens 1983 vrijeslag
Ferry de Ruyter 1:07.3
Laurence Smit 1:26.8
Sam Wutschke 1:27.1
Leon Boviatsis 1:18.2

20 - 100m Meisjes 1983 vrijeslag
Annette Knape 1:16.4

Diana Niehot 1:20.9 PR
Dénise Fokker 1:30.4 PR
Patricia ter Horst 1:20.5 PR

21 - 200m Jongens 1981 wisselslag
Dennis van Weel 2:41.2
Koen Rooks 2:45.9 PR
Martin Niehot 2:47.5
Leon Knape 2:45.3 PR

22 - 200m Meisjes 1981 wisselslag
Annette Knape 2:10.4 PR
Gwenda van der Veen 3:06.5
Nicolette Knape 2:58.9 PR

23 - 200m Heren rugslag
Colin Liem 2:29.8
Bart Elenga 2:37.5
Eric Veen 2:38.5 PR
Gerben Willemse 2:57.0 PR
Casper Teeuwen 2:36.1

24 - 200m Dames rugslag
Yvette Roozen 2:59.4
Bianca ter Horst 3:13.6
Mariska ter Horst 3:17.8 PR
Jennifer Bas 3:19.1
Emine Karahan 3:33.2 RD PR
Bianca Dessens 3:09.3 PR

25 4 x 50m Jongens 1985 wisselslag
25 - 4x50m jongens 1985 wisselslag 
DWT   Estafetteploeg 2:57.4
Leon Boviatsis 41.5 PR
Dennis de Graaf
Erik Rooks
Sam Wutschke

26 - 4 x 50m J/M 1987 vrijeslag
DWT - Estafetteploeg 2:26.7
Tim Kuyt 37.6 PR
Renée Bosse
Dennis de Graaf
Viki Boviatsis
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Daniëlle  Kaptijn gesignaleerd

Op 25 november jl. is ze weer begonnen met trainen. Met de
blonde lokken in een kort kapsel en op de rechterenkel een groot
litteken, dook ze in het water. Als alle pezen en spieren zich goed
houden, kunnen de verloren spierballen in no-time terug-gekweekt
worden. Welkom terug!!

Winterkringskampioenschappen

Een delegatie van 8 DWT’ers was uitverkoren om mee te doen aan
de Winterkringkampioenschappen die op 29 november 1998 in
zwembad de Wilgenhoek in Z.O.-Beemster werden gehouden.
Ieder zwom zowel de 100 meter wisselslag als de 100 meter
vrijeslag. Daarna werd over de twee afstanden een
totaalklassement per leeftijdscategorie opgemaakt.
De jongeren (Viki, Dennis, Tim en Debbie) zwommen redelijk tot
goed. Dat resulteerde is een overall 2  plaats voor Viki, een 5  voore e

Debbie, een 8  voor Tim en een 12  voor Dennis. Samen zwommene e

ze ook 5 p.r.’s.
De ouderen lieten het er wat bij zitten. Dennis, Martin, Koen
(mocht toch deelnemen ondanks het feit dat hij op de 100 meter
vrij net boven de limiet had gezwommen) en Casper wisten geen
van alle een p.r. te zwemmen. 
Dat resulteerde op maandag 30 november aan het begin van de
training in een uitgebreide preek van de trainer en zijn belofte om
ons veel vlinderslag te laten zwemmen (straftraining??!!).

100 wissel 100 vrij
Viki Boviatsis 1.21.62  pr 1.10.81  pr
Debbie van Maris 1.27.65 1.16.82  pr
Dennis de Graaf 1.33.72 1.24.59
Tim Kuyt 1.28.72  pr1.21.76  pr
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100 wissel 100 vrij
Martin Niehot 1.17.94 1.02.90
Koen Rooks 1.14.68 1.05.8
Casper Teeuwen 1.08.44    59.9
Dennis van Weel 1.13.01 1.02.01

Michiel Veen in en uit het ziekenhuis

Onlangs heeft Michiel  in het ziekenhuis de (voorlopig) laatste
sessie therapie ondergaan. De eerste signalen zijn dat hij er goed
op heeft gereageerd. We, d.i. de hele wedstrijdploeg, wensen hem
een voorspoedig verder herstel op en hopen dat hij in de loop van
1999 weer zijn studie en de zwemsport kan oppakken!!

Estafettewedstrijd

Deze wedstrijd op 6 december 1998 in de Slag II was pas laat aan
de wedstrijdkalender toegevoegd, maar daarom niet minder
interessant: voor de winnende ploeg op ieder onderdeel waren er
medailles aan een rood-wit lint !!! Verder waren er paginagrote
oorkonden te verdienen voor alle ereplaatsen. 
Vol goede moed togen zwemmers en supporters van DWT per auto
naar Zaandam. Gwenda was blijkbaar zo onder de indruk van de rij
kwaliteiten van haar chauffeur dat ze de hele weg geen woord heeft
uitgebracht (gezellig!!!). Gelukkig werd dat ruimschoots
gecompenseerd door Eric en Bianca. Die praatten met tweeën voor
twintig.
De kleine heren roken bloed in het zwembad en flitsten als Jaws
door het water: ze behaalden een 100% score. Tim, Dennis, Nick
en Osman wonnen alle drie estafettes waar ze aan mee deden.
Verder waren er medailles voor Debbie, Renée, Nan en Viki op de
4x50 m. schoolslag m. 87 en eerder en Dennis, Casper, Eric en



  18 De Waterdroppels  

Koen op de 4x50 m. wisselslag j. 80 en eerder.
Koen zwom een split van 27.98 op de 50 meter vrije slag en ging
uit z’n dak.
Naast de eerste plaatsen was er een groot aantal tweede en derde
plaatsen voor estafetteploegen van DWT, wat een lawine aan
oorkonden opleverde.
Op de terugweg naar Haarlem sprak Gwenda de legendarische
woorden: “Dat is een bushalte” (een zin van vier woorden!!) en
beter kan dit stukje niet besloten worden. 

N.B. De uitslagen van deze wedstrijd volgen in de volgende editie
van de ‘Waterdroppels’.

Verjaardagskalender

Een blik op de verjaardagskalender leert dat de Steenbokken en
Watermannen (toepasselijk!!) in januari jarig zijn. De volgende
wedstrijdzwemmers en -sters vieren hun verjaardag.

07-01Sam Wutschke (13 jr.)
07-01Annette Knape (15 jr.)
19-01Leon Knape (17 jr.)
26-01Anouk v.d. Weijden (10 jr.)
30-01Nick de Lange (11 jr., ga je op bezoek bij de koningin?)

Allemaal gefeliciteerd en … zorg dat je voldoende cadeau’s krijgt,
want je bent maar één keer per jaar jarig!!

Nieuw jaar

Volgens de kalender staat er weer een nieuw jaar op stapel. Voor
de zwemmers en -sters is het nieuwe jaar eigenlijk al weer een paar
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maanden oud: in september start het nieuwe seizoen en inmiddels
zijn de eerste twee ronden van de districtcompetitie alweer achter
de rug. Voor 1999 is een goed voornemen om door te gaan met
waar we afgelopen september mee zijn begonnen: regelmatig en
goed trainen en tijdens de wedstrijden je volledig inzetten (durf
‘kapot te gaan’!!). Dan volgen de goede tijden vanzelf en dat komt
de gezellige sfeer in de ploeg alleen maar ten goede.
Verder wens ik ieder een gezond, gelukkig en succesvol 1999 !!
Voor de Spaanstaligen onder ons: mucha prosperidad en el ano
nuevo 1999.

Geslaagd in 1998!

De volgende kinderen en volwassenen zijn
voor hun zwemdiploma (soms ook
meerdere) geslaagd.

A diploma oude stijl
Andy Bouwknegt
Bas van de Velden
Huseyin Gökce
Jean Marc Amroud
Jorit van Geldorp
Joyce Chong
Merel van Gool
Merel Ooteman
Noura Coucham
Patricia Moeskops

Reinier Oost
Samatha Jorem
Simone van der Kolk
Suraya Groot
Yagmur Demir

A diploma nieuwe stijl
Aniek Munk
Anna Hoenderdos
Fay Wamerdam
Hester van Willigemburg
Ilse Eland
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Kathleen Scholten
Michael van Voorst
Remco Vink
Rob Stricker

B diploma oude stijl
Amber Law
Andy Bouwknegt
Armand c. Piers
Bas van der Velden
Bilal Demir
Erik Dansen
Hakan Yigit
Hüseyin Gökce
Ibrahim Gam
Jean Marc Amroud
Joline van Gelder
Joyce Chong
Levent Daban
Lisanne Reijnders
Marjella Wempe
Mehmet Yigit
Merel van Gool
Merel Ooteman
Patricia Moeskops
Pauline Groeneveld
Rafika Hafidi
Reinier Oost
Roosje Gillissen
Sibel Demir
Simone van der Kolk
Souraya Groot
Stéphanie Amroud
Veerle van Dijk
Yamur Demir

Zehra Sahin

B diploma nieuwe stijl
Barbare van Norde
Berna Korkut
Jorit van Geldorp
Marlie van Maris
Samantha Joren
Shane Hagens

Basiszwemdiploma
Bilal Demir
Carola van Wallinga
Eefje Bruggemann
Eva Warner
Hakan Gökalp
Jannie Schipper
Jocham Eskes
Johanna van Hattum Kentie
Jurre Zijlstra
Levent Daban
Melike Top
Nathascha van Hoof
Richard Chong
Samira Abdelmoehin
Sibel Demur
Sukren Bodun
Suzanne van der Velde
Tim de Vries
Timber Fontijn
Vera Eliens
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C diploma nieuwe stijl
Hüseyim Gökce
Ibrahim Gam
Joyce Chong
Marjolijn Kruiswegt
Stéphanie Amroud

Zwemvaardigheid 1
Afra van Lunenburg
Amin Goucham
Bilal Demir
Carola van Wallinga
Ceyda Karaca
Daan Brüggemann
Daniëlle van Roon
Eline Vink
Fatma Gam
Inrig Ran
Jannie Schipper
Johanna van Hattum Kentie
Linda Ran
Marcela van Hattum Kentie
Marco Eliens
Meindert Jan Kroese
Michael Chong
Natascha van Hoof
Samira Abdelmouhim
Sanne Erik Sigterman
Sukran Boclur
Timber Fontijn
Yesim Köycü

Zwemvaardigheid 2
Afra van Lunnenbrurg
Amin Goucham
Bastiaan Warner
Carola van Wallinga
Ceyda Karaca
Eline Vink
Ingrid Ran
Jannie Schipper
Larissa van Lunnenburg
Linda Ran
Marcela van Hattum Kentie
Marieke Fokkema
Michael Chong
Sanne Erik Sigterman
Tessa Wijckmans
Timber Fontijn
Vera Eliens
Yoeri Ramon Sigterman

Zwemvaardigheid 3
Davied Eskens
Eljosha Kroeze
Eveline van Dusseldorp
Eylem Köycü
Freya Post
Gea Apeldoorn
Jannie Pietersma
Lisette de Boer
Michael de Feber
Monique de Borst
Noortje Konings
Ouke Koet
Romana Prins
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Synchroonzwemmen.

Namens de andere trainsters wens ik
iedereen een heel succesvol en sportief
1999.  Het belooft weer een jaar met
veel activiteiten te worden.  Te beginnen
zaterdag 9 januari.  We gaan dan
gezellig met z'n allen na de training eten,
6/7 februari hebben we weer een trainingsweekend (hierover lees
je verderop meer).  Ook moeten we dit jaar weer aan de slag voor
de Nieuwjaarsshow van januari 2000 en gaan we weer naar de NJK
met een aantal meisjes.

Allereerst nog even de uitslagen van een aantal wedstrijden van
eind 1998.

Verenigingscompetitie voor de hoogste

categorieën op 8-11-1998 in Heemstede.

Cat. 5
le Annette Knape 59.372
3e Nicolette Knape 54.146
4e Simone Hendriks53.488
6e Marinka Bakker 52.094
8e Ilse Verbruggen 51.825
12e Patricia ter Horst 47.842
14e Chantal van Ruiten 47.498
20e Mariëtte Kol 46.677
22e Marijke Laan 43.032
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Cat. 6
11e Patricia Breij 51.047
15e Joyce Vollenga 49.062
Buiten mededinging:

Annette Knape 60.224
Patricia ter Horst 52,467 diploma

Cat. 7
11e Ingrid Lommerse 58,459
12e Bianca ter Horst 57,319
14e Dana Ungureanu 55,979
!6e Mariska ter Horst54,981

21 november was er in Alphen a/d Rijn een speciale techniek
wedstrijd. Hier konden limieten voor de NK en NJK gehaald
worden.
De volgende meisjes hebben daar hun limiet gehaald:

Ingrid Lommerse en Annette Knape voor cat. 7 - senioren NK
Nicolette Knape en Simone Hendriks voor cat. 5 (15 jaar en
jonger) NJK
Amber Diephuis voor cat. 4 (13 jaar en jonger) NJK

Voorlopig hebben de volgende meisjes genoeg limieten:

Ingrid Lommerse, Bianca ter Horst en Annette Knape hebben
genoeg limieten om naar de voorrondes van de Nationale
Kampioenschappen te gaan, Deze zijn gehouden op 12 december
jl.

Annette Knape, Nicolette Knape en Simone Hendriks voor de
categorie 15 jaar en jonger.
Priscilla Deinum, Johanna Nolet en Amber Diephuis voor de
categorie 13 jaar en jonger,
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Verenigingscompetitie voor de jongste

categorieën op 22-11-1998 te Breezand.

Cat, 1 A Cat. 1 B
7 Lillian Meyer 43.294 3 Phea Vrijdag 48,358
10 Rhea Bijl 42.408 4 Kelly Sinke 47,522

7 Ellen oostenbrink45,206

Cat. 2 A Cat. 2 B
1 Romana Prins 48.284 2 Katherina Zwaanswijk 51.274
6 Jonna Duut 44.274 3 Tamara van Es 49.285
8 Wouter Kol 42.985 6 Maurice Knape 41.705

Cat. 3 A Cat. 3 B
3 Amber Diephuis 50.519 4 Marleen Gorgels 44.445
6 Larissa v.Lunenburg47.948
8 Chantal Roose 47.121 Alle meisjes uit deze categorie
9 Jenni Roubies 45.788  hebben hun E diploma gehaald
11 Maaike v.d.Weijden 45.247

Cat. 4 A
3 Johanna Nolet 53.143 Amber deed buiten mededinging
5 Priscilla Deinum 50.254 mee en haalde 50.064 punten
10 Wendy Vollenga 46.905

Interkring junioren

op 28 november 1998 te Dieren

Aan deze landelijke wedstrijd deden 135 meisjes mee; van onze
vereniging deden er 4 mee en waren Paula en Ingrid Lommerse
onze vertegenwoordigers bij de jury.

De uitslag was als volgt:



  26 De Waterdroppels  

80e Annette Knape 57.500 punten
130e Joyce Vollenga 50.050  “
131 e Patricia Breij 49.809 "
132e Patricia ter Horst 48.837 "

Voorronde Nationale Kampioenschappen

op 12 december in Rijswijk

De nationale kampioenschappen (NK) bestaan uit 2 onderdelen,
namelijk de technische uitvoering en de muziek uitvoering.  De
technische uitvoering wordt eerst gehouden - zgn. voorronde -,
naar aanleiding van de uitslag wordt bepaald wie er door mogen
naar de officiële NK, nl. de uitvoeringen wedstrijd.

 Voor onze vereniging deden Ingrid Lommerse en Annette Knape
mee.  Beide meisjes hebben het goed gedaan, alle figuren werden
goed uitgevoerd en ook de draaien gingen goed, Er deden in totaal
162 meisjes mee en aangezien deze meisjes allemaal al op zo'n
niveau zijn dat alles heel langzaam uitgevoerd wordt duurde de
wedstrijd heel lang, ongeveer 4 uur.  Ze zijn als volgt geëindigd-,

114          Annette Knape       60.272
134          Ingrid Lommerse     58.
Helaas kon Bianca ter Horst geen vrij krijgen voor deze wedstrijd.

De kunstzwemjarigen in januari zijn:

7 januariAnnette Knape
11 januari Dymfna Briede
15 januari Johanna Nolet
22 januari Ellen Vollenga
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Trainingsweekend van 6 en 7 februari.

Evenals vorig jaar houden we weer een trainingsweekend.  In dit
weekend krijgen de meisjes en jongens weer speciale trainingen,
zoals een zwemtraining en een ballettraining.  De jongens en
meisjes die hieraan mee wijden doen kunnen zich tot 26 januari
opgeven bij Francisca.  Het houdt wel in dat als je je opgeeft dat je
beide dagen present moet zijn.  Diegene die zich op tijd opgegeven
hebben krijgen nader bericht over dit weekend, dus geef je zo snel
mogelijk

Francisca van der Pot.

Sinterklaas  feest  van  de 
wedstrijdzwemmers.

Op woensdag 2 december hadden we een
sinterklaas feest.
We kregen chocolademelk, speculaas en pepernoten.

En later kwam koen met de patat en  daarbij  kregen
we een hamburger.
En toen we de spullen aan de kant hadden kwam
sinterklaas. Met 1 piet en een  zak vol kado's.
De piet deelde de surprise's uit.

Er waren erg mooie suprise's en leuke
kado's, iedereen kreeg een chocoladeleletter en snoep
mee naar huis

Erik Rooks…..



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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Van de polocommisie.

Geen stukje - deadlines, deadlines! - maar
wel wensen we iedereen die dit leest weer een
sportief en gezellig jaar toe!

Verslagen uit het Haarlems Dagblad

23 november KZC - DWT 7 - 5
Het team van coach Zandvliet had een moeilijke avond in
Beverwijk. Voordat DWT het door had, stond het halverwege de
tweede periode 6−1 voor KZC. Toen Pieter-Paul van Oerle met
drie persoonlijke fouten aan de kant zat, miste DWT schotkracht in
de aanval. Toch werd het in de derde periode nog 6−4, maar met
slechts één wissel kon DWT niet tegen het pressie-spel van KZC
op, waardoor de Beverwijkers hun eerste zege in de derde klasse
zeker stelden.

30 november DWT - De Futen 3 - 10
DWT moest het opnemen tegen de koploper in de derde klasse en
kwam tot eigen verbazing op voorsprong. Daarmee was gelijk het
laatste wapenfeit getoond, want de mannen uit Amstelveen
maakten hun ambitie duidelijk in het Boerhaavebad. Via 1-2 stond
het halverwege 2-6. DWT had pech in de
afronding terwijl De Futen daarin wel
succesvol was. Raymond Velthuls
speelde een goede wedstrijd, maar kon
het tij niet keren.

Verjaardagen
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1 januari Dick Vink Heren 4
Nic den Braven Heren 5

3 januari Bart Visser Heren 5
4 januari Marcel Zwart Heren 6
12 januari Bert Loerakker Heren 4

Bart Wever Heren 6 en barrie
14 januari George Westerman Heren 5
15 januari André Zandvliet Heren 2 en trainer-coach
16 januari Piet Meijer Heren 5
17 januari Bruno Schuring Minipolo
20 januari Stefan WoolthuisHeren 6 en barrie
22 januari Camilla Meyer Minipolo

Marjolijn Verbruggen Voorzitter polocommissie
Ebelien Brander Dames 1 en PR-functionaris

24 januari Richard Molenaar Heren 3
26 januari Pim Meyer Heren 4

ALLEMAAL GEFELICITEERD !!!

Minipolotoernooi Boerhaavebad

Op zondag 10 januari organiseert de waterpolocommissie van
DWT een minipolotoernooi in het Boerhaavebad. Het begint om
16.00 uur en het duurt tot 19.00 uur.
Natuurlijk doe je mee en je geeft je dus bij Sabine op:

Tfn 020 − 615 98 40 (doordeweeks)
Tfn 023 − 537 33 73 (in het weekend)

Eerste wedstrijden in de tweede competitie

helft 
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Hieronder staat de eerste wedstrijd in 1999 van elk team. De tijd
die er bij staat is de begintijd van de wedstrijd. In het
poloroosterboekje dat je binnenkort ontvangt − of al ontvangen
hebt − vind je meer details. 

9 januari Ads. o. 14 uit tegen Rapido ’82, 19.30 uur
Meisjes Ads. thuis tegen De Ham, 18.00 uur
Dames 2 thuis tegen Alliance 3, 18.45 uur
Heren 5 thuis tegen EDVO, 20.15 uur
Heren 6 uit in De Slag II, 17.45 uur
Heren 4 thuis tegen Heren 3, 19.30 uur

16 januari Dames 1 thuis tegen De Kwakel, 18.45 uur
Heren 2 thuis tegen Watervlo, 20.15 uur
Heren 1 thuis tegen Oceanus, 19.30 uur

W-Cursus

Op drie dinsdagavonden in januari, namelijk 12, 19 en 26 januari,
wordt er in het clubhuis van DWT van alles geleerd over U20.
UMV, UZV en 35 seconden. Met andere woorden: de W-
officialcursus komt eraan! Aan het eind van de cursus, op 1
februari, krijg je een examen. Slaag je, dan mag je tijdens
wedstrijden achter het jurytafeltje zitten als secretaris, tijdopnemer
en/of 35seconden-opnemer en natuurlijk genieten van een
overheerlijk plastic bekertje (sinaas)appelsap.

Uitslagen

21 november
Heren 5 DWT − ZWEPHO 6 - 11
Doelpunten: Leon 4, Ton 2
Ads. onder 14 DWT −  PROF. DAW 8 − 7
Doelpunten: Marcel 5, Tim 3
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Dames 1 HPC − DWT 5 - 7
Doelpunten: Carola en Sandra 3, Ebelien 1
Heren 2 DWT − DE FUTEN 1 - 5
Doelpunt: Thijs
Heren 6 DE HAM − DWT 12 - 7
Doelpunten: Stefan 3, Marcel 2, Patrick en Emiel 1

28 november
Dames 1 DE KWAKEL − DWT 5 - 5
Doelpunten: Dana 3, Sandra en Carola 1
Heren 1 DWT − DE FUTEN 3 - 10
Doelpunten: Marc 2, Raymond 1
Heren 4 DWT − DE REURING3 - 3
Doelpunten: Pim 2, Johan 1
Dames 2 DWT − DE HAM 1 - 7
Doelpunt: Carry

Meisjes Ads. DWT − DE HAM 1 - 24
Doelpunt: Daisy
Heren 3 DWT − AQUARIUS 5 - 11
Doelpunten: Cor 2, Luc, Ronald en Remon 1

Dat was het weer voor deze maand, pool en polo voorzichtig.

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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Aqua jogging

DWT heeft sinds kort een nieuwe sport
groep en wel aqua jogging.

Als u 18 jaar of ouder bent, en aan je fysieke gestel wilt werken, 
dan bent u van harte welkom op aqua jogging wat tijdens het uur U
op vrijdag avond (20.30 - 21.30 uur) gegeven wordt. 

   Moeten we al?

Wij van heren 1 zijn toch niet echt kleine jongens en zeker niet
bangelijk uit gevallen, maar laatst moesten we toch even de angst
wegslikken en een kameraad te hulp schieten.
Het begon allemaal op een rustige vrijdag avond.
Na wat koffie, gingen we omkleden en naar de zwemzaal om deze
avond wat te trainen. In de zwemzaal hing al zo’n luguber (* + =
* + * (jawsmuziekjeopdeachtergrond)) sfeertje. Wij, nog steeds in
ongewisse van wat ons te wachten stond, gingen te water en
begonnen in te zwemmen.
Halverwege de training, na enig gezwem, balgegooi, gedobber en
wat er meer zo in een training gebeurt, hoorden we ineens hulp
geroep. We keken waar het vandaan kwam en zagen daar één van
ons hevig spartelen en met iets vechten. Toen wij vervolgens de
rode vlek om hem heen zagen verschijnen stopten we met het
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roepen van “aansteller, zielepiet, uitslover enz” en voelden we
nattigheid. Na gecontroleerd te hebben dat het geen water of plas
was, besloten we, één voor allen, allen voor één, heldhaftig, doch
voorzichtig, te gaan kijken of we misschien enige hulp konden
bieden. 
Al snel was ons hele team bezig met een gevecht op leven en
hopelijk iemand anders zijn dood.
De stukken vlogen in het rond maar wij hielden moedig stand en
wij dachten even dat wij, toen de vijand in tweeën gescheurd was,
dat wij overwonnen hadden. Maar heel geniepig begonnen beide
stukken een eigen leven te leiden en was het leed nog niet geleden.
Gelukkig was nu onze in nood zijnde kameraad al gered uit de
langharige klauwen van een, tot immense grootte gemuteerde,
kwalachtigezwembadrioolanemoon (later bleek, na analyse van de
overblijfselen, dat het hier ging om de beruchte en zeer dodelijk
Pruukkus Terminales Giganticus (PTG), die normaal alleen in zeer
diepe poelen van ontoegankelijke oerwoud van de binnenlanden
van Borneo voorkomt).
Ineens kwam iemand op het idee dat deze, in zeer sterk
chloorwater levende, levensvorm misschien niet tegen het droge
kon. Nu begon het haast ongelofelijke gevecht om de beide helften,
die ondertussen al weer aardig gegroeid waren, daar te krijgen.
Maar na vele moedige acties en aanvallen lag toch alles op de kant
wat niet alleen een nogal vieze aanblik gaf maar ook nog vreselijk
stonk. De PTG had wel de goede gewoonte om nu snel, onder het
genot van wat groene rook, tot ontbinding over te gaan. En al snel
was er haast niets meer over van wat nog deed denken aan het
vreselijke gevecht.
Deze aanblik en lucht was nu niet iets waar je jezelf lang aan bloot
stelt dus besloten we om onze schrik te gaan blussen in het
clubhuis. 
Dus als je nog eens gaat zwemmen, denk dan aan de PTG die
misschien al haast met zijn harige klauwen aan je voeten zit.

Een held.
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De eerste keer

November 1998.

De hele week mijn vriendin al niet gezien, maandag geen tijd
gehad wegens tentamens, dinsdag na vier tentamens de kroeg in
gedoken (en het bier maar meteen als avondeten beschouwd),
woensdag te druk met de kater uitslapen en daarna met het leren
voor het volgende tentamen en donderdag echt geen zin.  Vrijdag
dus maar als weekafsluiting wezen trainen (nog steeds mijn
vriendin dus niet gezien).  Gezien het bovenstaande kan u die dit
leest wel begrijpen dat ik energie te over had.  Waarschijnlijk had
de trainer het zelfde idee en het trainingsprogramma was zwaar. 
Alleen niet voor die vreemde eend in de bijt.  U kent hem wel; die
verdwaalde brede zwemmer die zowel met Rapido als met DW'T
als met andere zwemploegen meetraint.  Als er zwemmers-aids
bestaat is hij, met al zijn wisselende (zwemciub)contacten, wel de
eerste die er mee in aanraking komt (wat wil je ook met zo een raar
broekje, Gerard Joling zou het niet misstaan).  But anyway, ik
dwaal af van het nog nader te bepalen onderwerp.

Het onderwerp.. ja, daar vraagt u me wat.  Moet eik stukje dat
ingeleverd wordt eigenlijk een specifiek onderwerp hebben.  Dit is
gewoon een stukje met een hoog ik-weet-niet-waarover-ik-wil-
schrijven gehalte van een lid dat sinds kort in het water komt
kijken (vandaar ook de te lange niets te betekenen inleiding). 
Achter het beeldscherm, toetsenbord en immer vervelende muis
van mijn veel te snelle computer (althans waarvoor ik het gebruik)
wilde ik even wat doen voor het clubblad.  Bij deze probeer ik dus
maar even mijn eerste paar indrukken te verwerken (verwerken is
ook beter dan vergeten volgens mijn therapeut) over het wel en
wee van de wedstrijden en trainingen.  Mijn streven is dan ook om
er, elke maand dat het blad uit komt, in te staan met een korte
evaluatie van een spannende week of wedstrijd.  Daar ik natuurlijk
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niet voor mezelf schrijf doe ik het maar onder een schuilnaam (ik
ben ook erg verlegen dus is dit een stuk makkelijker).

We waren geloof ik bij het bepalen van het onderwerp van dit
stukje omdat ik toch een beetje structuur wil hebben in de stukjes
die ik ga inleveren.  Het onderwerp dat ik heb bepaald is het
verwerken van de eerste keer (zij was 15, ik 16).  Nee, met dat
bedoel ik de eerste paar weken bij DWT.  Hieronder een verslag
van een jongen en zijn eerste indrukken:

Leuk, sinds een tijd weer begonnen met een passie die ik te lang
geleden voor het laatst gedaan heb bij een club.  De afgelopen
jaren wel veel gefietst maar omdat ik twee keer per week ging
fietsen en drie keer per week in de kroeg zat en negen pakjes per
week rookte (een per dag en twee extra voor in het weekend) kan
je niet echt zeggen dat mijn conditie, net als mijn inkomen, niet
boven modaal lag.

 Daarom hing ik meer in de lijnen te hoesten de eerste paar weken
dan echt hele banen zwemmen, maar de doorzetten wint en nu
zwem ik aardig mee met de echt snellere tijdens de training en ga
nog steeds vooruit met tijden tijdens wedstrijden (hoewel dan die
snellere van de training opeens nog sneller zwemmen en ik niet
echt meer meekom).  Mijn verzameling diploma's voor het
verbeteren van mijn tijd groeit sneller dan mijn kamertje, twee
hoog achter, kan verbergen.  Mijn ego wordt gestreeld met dit
initiatief van de sportclub.  De trainers hebben altijd wel een leuk
programma dat we natuurlijk zonder mopperen afwerken om
daarna vermoeid naar huis te gaan.  Laten we het daar even over
hebben; de trainers.  Die mannen staan er voor hun club, geven de
juiste aanwijzingen en proberen je te motiveren.  Maar die
manieren om de zwemmers te motiveren zijn niet altijd om voor
naar huis te schrijven (doe ik toch niet, ik bel een keer per week
om mijn moeder gerust te stellen).
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De heer Lak, dat is wel een verhaal apart!  Telkens als ik ga trainen
of naar een wedstrijd ga heb ik de neiging om een potje honing
mee te nemen.  Want ik vraag me elke keer af hoe je anders een
brombeer (laten we het maar netjes houden) zoet houdt.  Telkens
weer die lage brommende stem als je hem wat gevraagd hebt of als
hij uitlegt dat je toch sneller moet zwemmen indien jij je tijd wil
verbeteren (logica, en daar ben ik het mee eens, moet je altijd
simpel houden).  Maar tijdens de eerste wedstrijd die ik in oktober
mocht meemaken bleek dat hij toch ook de hogere octaven in zijn
mars had.  Om de zwemmende DWT-ers aan te moedigen
gebruikte hij een soort geluid dat als de lokroep van de parende
komkommer niet zou misstaan (tjoep, tjoep, tjoep).  Ik zelf heb dat
geluid nog nooit gehoord omdat ik altijd hard door het water ploeg,
maar misschien hebben de mensen die minder geconcentreerd
bijvoorbeeld de schooislag zwemmen het wel eens mogen horen.

Afgezien van het bovenstaande en de norsheid van meneer Lak
over de zwemploeg denk ik toch zeker dat, als we het met zijn
allen proberen, er altijd een goed resultaat neergezet kan worden
door samen te werken en te realiseren dat je traint om jezelf te
verbeteren en niet omdat de trainer wil dat jij vijf keer honderd
meter wisselslag zwemt (wie dat trouwens heeft bedacht... ). En
met deze wijze woorden sluit ik even mijn stukje af omdat anders
ik volgende keer zo weinig te schrijven heb.  Denk maar zo: denk
maar niet (ik zeg maar zo: ik zeg maar niets).

Is het een vliegtuig?  Is het een vogel?  Nee, het is Super
Grover
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H5 verspeelt zijn
kampioenskansen

De laatste wedstrijd van de eerste competitiehelft is tegen
ZWEPHO: een wat vreemd in elkaar geknutselde afkorting voor:
Zwem- en Polovereniging Hem en Omstreken.  De ploeg speelt
zijn thuiswedstrijden in Grootebroek.  De uitslagen van deze
herenploeg tegen de andere "klassengenoten" liegen er niet om.  Ze
schieten veel, laten weinig schoten door en staan bovenaan in de
derde klas.
Vanavond, 21 november, spelen ze in het Boerhaavebad tegen ons
en wij staan op de tweede plaats.  Onze twee topschutters, Leon &
Ton, zijn aanwezig en onze achterhoede is tot de tanden
bewapend...., zelfs onze doelverdediger Bart staat op scherp.  Het
enige minpuntje aan onze kant is het ontbreken van Lex Schelvis,
de stoorzender voor veel verdedigingen; hij is met vakantie.
ZWEPHO is vroegtijdig in de zwemzaal aanwezig.  Als de eerste
heren 5-speler binnenkomt, staan zij al van alles te doen:
inzwaaien, buigen, rekken en strekken, kortom alles wat wijst in de
richting van een topclub.  Ze bezitten ook een echte coach,
uiteraard met pen en map.  Tevens is er een assistente,
waarschijnlijk een Grootebroekse schone, om het wedstrijdverloop
op te schrijven.
Vlak voordat het fluitje van de scheidsrechter het begin van de
wedstrijd aangeeft, bevestigt Roet nog even wat we altijd al doen:
twee voor, één in het midden en drie achter.

Spelverloop:
eerste kwart: 1 -0 en 1 - 1 met twee uitzendingen voor 20 sec.
tweede kwart: via 2-1 en 3-2 naar 3-4, eveneens met twee

uitzendingen.  We staan nu achter en dat maakt
ZWEPHO wat rustiger.
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derde kwart: 4-4, 4-5 en 5-5.  Met vijf uitzendingen.  Twee
Zwephospelers krijgen een rode kop.  De nummer
acht van hen zeurt enkele keren over de
scheidsrechter en dat iets niet mag.  Na het
eindsignaal derde kwart gooit de nummer drie de
bal keihard tegen de muur"""boven het hoofd van de
scheidsrechters.  Deze neemt geen maatregel.
Dat kan nog link worden of wij moeten een veer
laten.  De tegenpartij wil of moet namelijk winnen. 
Ze dachten dit wel even te klaren en dat valt nu
tegen. 

vierde kwart: We moeten nog vijf minuten zuivere speeltijd
spelen.  Na één minuut en 50 sec. staat het 6-6 en
zijn er al vier spelers naar de hoek gestuurd: van
beide kanten twee.
Het wordt 6-7 en vlak daarop worden twee spelers
eruit gestuurd.  De scheidsrechter roept de
aanvoerders bij zich.  We krijgen de mededeling wat
rustiger te spelen.....Tegen mij hoef je dat niet te
zeggen of ik ben gelijk aan een dobber.  Bij een
ZWEPHO-aanval gedraag ik me ook zo en mag
voor 20 sec. de hoek in!
Als we weer volledig zijn, moeten we nog twee
minuten spelen, De stand is nog steeds 6-7 en
enkele achterspelers krijgen de behoefte om naar
voren te gaan voor een soort aflossing van de
wacht".  Helaas duurt de aflossing wat lang.  De
tegenpartij is snel en bij bal verlies krijgen ze vrij
spel...Voor Bart is dat een beetje zuur: een
tegendoelpunt.  De eindstand wordt na vier van deze
missers 6-1 1.

Het was geen grove maar wel een spannende strijd.  Jammer dat
het een tijdje rommelig was en George in de slotfase ongewild een
hengst tegen zijn gebit kreeg.  Uiteraard was hij hierom pisnijdig
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en staat dit gewonde lichaamsonderdeel op het formulier vermeld. 
Wat vond het publiek van dit spektakel?  Geen idee; met open
mond hingen ze over het tribunehekwerk of stonden aan de
badrand mee te spelen.
Later tijdens het "genoeglijk samenzijn van vriend en vijand"
vernamen we dat de wedstrijd na ons in het tweede kwart gestaakt
werd.......

G. Luttikhuizen.

DWT Zoeker.

AL KOLOS ROT
AS LEL SAR
BAL MALEN SOP
BEK MOT TEN
ER OS
KAT PAK

Zoek deze woorden in de
zoeker op en streep ze door. De
overgebleven letters vormen
samen een bekend persoon bij
DWT.

Oplossing X X - V puzzel

Bij het optellen van een rijtje cijfers, zowel
horizontaal als verticaal, is de som 15.

B A L E N E T

E R T M R S O

K A T A K T M

W S O L O K R

T R L E L A K

O L E N P S A

R A S P S O P

2 9 4

6 1 8

7 5 3
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Gelukkig, een Nieuwjaar

Ja, ja het is eindelijk zo ver. Iedereen kan weer goede voornemens
maken en er door anderen aan gehouden worden. Wij van heren
zes gaan het dit jaar eens andersom doen. Het is de bedoeling dat
de basisspeler een aantal goede voornemens verzint en dat de
betrokkenen zich er aan gaan houden.
Het eerste voornemen is voor (u raadt het al) Niels. 
Niels gaat in 1999 :
twintigkiloafvallenenzijnbieropdrinkenennietsmeeromgooienensto
ppenmetcomputalkenverhuizenennooitmeeroverdegoalgooien.
Het tweede goede voornemen is voor Thijs.
Thijs gaat in 1999 :
tienkiloaankomenendopingslikkenennietsmeerplatbrandenenookni
etsmeerblussenalshetvriestenverkeringkrijgenmetdana
Het derde voornemen is voor Guus.
Guus gaat in 1999 :
zijnsnorafscherenenleukeregebodenverzinnenenmeeraanwezigzijnb
ijpolowedstrijdenenstoppenmetbokbierdrinkenindelenteennogdriej
aarbesturen
Het laatste voornemen is voor Marcel.
Marcel neemt zich bij deze voor om in 1999 :
tebeginnenmetrokenentelerenfietsenalshijdronkenisenditjaartweew
ekenonafgebrokenverkeringtehebbenentepoloënalsjosseennooitmee
rmetdetreintegaanenwoensdagstetrainen

eenbasisspeler
spreuk van de weuk :

Al duurt het nieuwe jaar nog een jaar lang,
de meeste mensen  zijn nu al erg bang,
voor Thijs, u raadt het al,
zijn enorme millennium KNAL!!!!!!!!!
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Klaverjassen.

De tweede klaverjasavond was weer zeer gezellig.
De volgende dinsdag kaart avonden zijn op : 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 vierde avond:
1 Nel Nijemanting 5260
2 Bas Blom 5227
3 Leida Scholten 5060
4 Henny Hooischuur 4810
5 Miriam Samson 4786
6 Jonette Blom 4771
7 Peter Samson 4686
8 Mevr. Samson 4663
9 Jan Nijemanting 4533
10 Martin Hendriks 4276
11 Ko Zwaneveld 4167
12 Nico Hooischuur 4033
13 Corrie Bergman 4022
14 Marius Bakker 3883
15 Ineke Rohling 3702

Totaalstand:
1 Henny Hooischuur 19257
2 Jan Nijemanting 18840
3 Nel Nijemanting 18786
4 Bas Blom 18479
5 Martin Hendriks 18275
6 Nico Hooischuur 17603
7 Ko Zwaneveld 17481
8 Jonette Blom 17150
9 Ineke Rohling 16696
10 Miriam Samson 15202na 3x
11 Peter Samson 14498
12 Marius Bakker 14151
13 Irene van Osch 14052
14 Leida Scholten 13803
15 Mevr. Samson 13350
16 Joop van Osch 13037
17 Corrie Bergman 12699
18 Carla Korzelius 9112na 2x
19 Hans Korzelius 8434

Jan Nijemanting.



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



© Zwemvereniging De Watertrappers


