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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

In het laatste jaar van het tweede millennium
worden we achten veertig weken verwijderd
van het magische jaartal 2000 overspoeld met allerlei al of niet
mondiale zus en zo van de eeuw competities. Van koningin
Wilhelmina tot vrouw van de eeuw gekroond in ons kouwe
kikkerlandje wier spirituele  uitstraling vast goedkeurend de
benoeming van Johan Cruijff tot Europese voetbalgrootheid van de
eeuw heeft gadegeslagen, ligt het in de lijn der verwachtingen dat
DWT minstens genomineerd wordt voor de eretitel
'muggenzwemvereniging van de eeuw'!

Voor de waardering van dergelijke door sterke chauvinistische
invloeden vorm gekregen competitieve uitspattingen zou ik niet
het risico van een lucratieve gang naar de Beurs durven nemen
omdat, met alle respect, legio andere royalisten, sportgiganten en
insectenverdelgers evenzo de titel 'millenniumkopvanjut' voor hun
ego strelend aureool kunnen opeisen.
Deze nuchtere met een sterk Calvinistisch aroma overgoten con-
statering is naar alle waarschijnlijkheid doordrenkt met stinkende
jaloezie omdat mijn droombeeld van de benoeming tot 'meest
oninteressante sportbestuurder van de dag' in een nachtmerrie
uiteenspatte. Blaaskaak die ik ben, hoe durf ik mijzelf een
dergelijke onderscheiding aan te meten.

Alles op een relativerende wijze overwegend hoeft er echter niets
mis te zijn met deze folkloristische kleurrijke van de eeuw
verkiezingen- en benoemingen en kunnen deze zelfs een voorbeeld
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zijn voor de 'samen kunnen we inhoud aan de samenleving geven
competitie'! Per slot van rekening is Wilhelmina volgens velen van
grote betekenis geweest voor ons land en heeft Jopie Cruijff
mondiaal talloze liefhebbers van voetbal van wereldklasse
decennia lang in vervoering gebracht en mag ik DWT de mooiste
zwemvereniging in muggenland vinden, dus vind ik het een eer om
daar voorzitter van te zijn hoe oninteressant dat voor buitenstaan-
ders ook mag klinken.

Samen inhoud aan de samenleving geven geeft onder andere cachet
aan de beginselen van het wederzijds respect, de schoonheid en
passie van de sport en de betrokkenheid bij- en loyaliteit aan de
sportvereniging. Het geeft weerstand aan bijvoorbeeld de
uitwassen van het individualisme en de gigantische commerciële
invloed die de hedendaagse sport in een wurgende greep heeft en
waarin het lijkt dat clubliefde te koop is. 

Gelukkig worden de stille krachten van het positief denken en
handelen regelmatig in stelling gebracht. Dat werd overduidelijk
gemanifesteerd in de massale bezinning tegen geweld tijdens de
stille mars in Gorinchem op 16 januari jl.   
Ook de negatieve uitwassen rond de sport variërend van suppor-
tersgeweld tot het aannemen van steekpenningen door Olympische
Bobo's worden in deze 'fin de siècle' collectief veroordeeld.   Dat
geeft hoop voor de toekomst en geeft (massale) bezinning
eeuwigheidswaarde. Een grotere ereprijs is niet denkbaar!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Training wedstrijdzwemmen (1).
In december 98 heeft de werkgroep
'wedstrijdzwemmen' het besluit genomen om met
ingang van het nieuwe seizoen de samenwerking
met dhr. Lak als hoofdtrainer van de
wedstrijdploeg, te beëindigen. In de
overbruggingsperiode gaat de werkgroep op zoek naar een nieuwe
hoofdtrainer.

Dhr. Lak heeft om persoonlijke redenen besloten om het seizoen
als hoofdtrainer van de wedstrijdploeg bij DWT niet af te ma-  
ken. Ingaande 1 januari 1999 heeft hij zijn trainingen beëindigd. 

Orlando Lak heeft 5 jaar lang als opvolger van Bert van der Meij
de wedstrijdploeg onder zijn hoede gehad. Het bestuur en de
werkgroep zijn hem erkentelijk voor de wijze waarop hij aan zijn
taakstellingen voldeed. 
DWT neemt in velerlei opzichten afscheid van een kleurrijke
persoonlijkheid. Wij wensen Orlando al het goede voor de
toekomst toe.

- Training wedstrijdzwemmen (2).
Door het besluit van dhr. Lak moet de werkgroep acuut aan de bak
om de voortgang van de trainingen te kunnen waarborgen.
Naar blijkt met direct succes. Ik mag u namens de werkgroep
voorstellen aan Elly en Henk Koning. Elly en Henk zijn trainers bij
de wedstrijdploeg van de bevriende vereniging Z.P.C.H. uit
Hoofddorp. Deze enthousiaste mensen hebben op een spontane
wijze te kennen gegeven om tijdelijk de wedstrijdploeg te trainen.
Wij zijn hen daar zeer dankbaar voor.
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- Training wedstrijdzwemmen (3).
De trainingen worden verzorgd door:
maandag : 17.00 - 18.00 uur. 
Ok van Batenburg en Jos Rooks
dinsdag : 17.30 - 18.30 uur.
Elly Koning, Ok van Batenburg en Jos Rooks
woensdag : 17.30 - 18.30 uur.
Ok van Batenburg en Jos Rooks
vrijdag : 18.30 - 19.30 uur.
Elly Koning, Henk Koning, Ok van Batenburg en Jos Rooks
zaterdag : 07.30 - 08.30 uur. (let op de vervroegde tijd!).
Elly Koning of Henk Koning + begeleiding vanuit de werkgroep.
* De trainingen op dinsdagochtend en donderdagochtend komen     
 tot nader order te vervallen.
* Op de zaterdagochtend kunnen ook minipoloërs en synchroon-     
zwemmers aan de training meedoen!

- Bestuursverkiezing.
Aftredend- en herverkiesbaar als bestuurslid zijn: 
Paula Lommerse : penningmeester
Kitty Ungureanu : voorzitter T.O.
Guus Niehot : voorzitter

Tot èèn week voor de algemene ledenvergadering kunnen leden
zich (bij de secretaris) voor een bestuursfunctie kandidaat stellen
of kandidaat worden gesteld door het bestuur en/of door 10 senior
leden.
Door de ALV zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een
besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde
van de geldig uitgebrachte stemmen.

- Jaarverslag.
Het jaarverslag van het bestuur en de diverse werkgroepen moet
voor 12 maart a.s. ingeleverd zijn bij de redactie van het clubblad! 
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- Heropening sportcentrum De Planeet.
Van de SSH ontvingen wij het bericht dat wij in onze planning
rekening kunnen houden met de heropening van De Planeet op za-
terdag 13 maart a.s. Zoals u weet is de BHZ voornemens om deze
opening een feestelijk karakter te geven. Over de definitieve
plannen van dit feest en de hervatting van onze activiteiten
wordt u via het clubblad en indien nodig per brief nader op de
hoogte gebracht.

Namens het bestuur,
Guus Niehot.

"Support Actie"
(Grote Clubactie).

In dit clubblad is een machtigingskaart van de Support Actie
toegevoegd. Door deze kaart volledig ingevuld terug te bezorgen
bij de vereniging meldt u zich aan als DONATEUR  van De
Watertrappers. Iedereen, dus ook zij die al lid zijn van DWT, kan
zich via de Support Actie aanmelden als DONATEUR van de
vereniging.

Door u zich in grote getale op te geven als DONATEUR geeft u   
DWT meer financiële armslag en u zelf de kans om jaarlijks mee te
dingen naar fantastische prijzen.
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Met het spekken van de verenigings kas zijn we allemaal winnaars,
want daarmee kan DWT de zwemsport voor al haar leden
betaalbaar houden!
 
Met (de kans op) het winnen van fantastische prijzen maakt u
zichzelf heel gelukkig en DWT ook gelukkig, omdat DWT graag
gelukkige leden in haar midden heeft.

In de prijzenpot voor dit jaar zit minimaal ƒ 100.000.--!!
Hoe meer aanmeldingen, des te vetter wordt de prijzenpot.

Het prijzenpakket ziet er voor dit jaar als volgt uit:
Hoofdprijs: Een sportauto t.w.v. ƒ 60.000,--

Deze Fiat Barchetta is een sportauto om in gezien te
worden!!

Tweede prijs : Twee weken snorkelen in de Caribische zee.
Een compleet verzorgde reis voor twee personen naar de
Nederlandse Antillen.

3e - 12e prijs : Een lang weekend Brugge voor twee personen.

Geldprijzen op eindcijfers: ƒ 1000,-- op de laatste 4 cijfers.
ƒ 100,--  op de laatste 3 cijfers.
ƒ 12,50   op de laatste 2 cijfers.

Stuur massaal de machtigingskaart in. U DOET TOCH OOK
MEE!!!

DONATEURSVOORDWTDONATEURSVOORDWTDONA
TEURSVOORDWTDONATEURSDONATEURSVOORDWT
D

Het petit commitè DWT-GCA.
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Spaar voor DWT
met uw kassabon
van de Vomar.

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

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

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

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

Haarlemmers gaan gezonder leven. 50 % van de inwoners beweegt
zich regelmatig op enigerlei wijze in georganiseerd verband in
zwembaden en sporthallen en op de sportvelden. Een jaar eerder
was dat nog 44 %. Opvallend is wel dat eenderde dat niet doet in
Haarlemse accommodaties. 12% vindt de (commerciële) clubs en
verenigingen te duur. Fitness is de populairste sport (12 %).
Tennis is een goede tweede (9 %), terwijl de zwem- en loopsport
gezamenlijk een goede derde plaats innemen (6 %).
Ook als tweede sport scoort fitness het hoogst en is zwemmen met
name in de zomer een geliefde sport. Percentages worden niet
genoemd.

Het is opvallend dat vooral ouderen (in georganiseerd verband) aan
de conditie werken. Senioren lijken de sport herontdekt te hebben.
Naast de meest beoefende sport is fitness ook de meest opgezegde
sport (30 % afhakers). Zwemmen volgt op afstand met 10 %
afhakers. Jongeren van 15 tot 25 jaar stoppen vaak, maar schakelen
ook gemakkelijk over naar een andere sport (52 % uit deze
leeftijdsgroep haakt af of switcht van sport).

Als reden om niet meer bij een vereniging te sporten gaf het
grootste deel van de afhakers aan geen tijd meer te hebben.
Clubbinding speelt daarin geen rol. Lichamelijke ongemakken
spelen ook een rol, Met name bij vrouwen (waarschijnlijk wordt
zwangerschap daar ook bij gerekend).
Bij de inkomensgroep tot ƒ 1450,-- per maand blijkt vooral de
hoogte van de contributie een probleem.

Uit deze cijfers blijkt overduidelijk dat sport(beoefening) er  is om
de consument te behagen en dat de hype van de dag bepalend is
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voor de sportkeuze. Het verenigingsleven staat constant onder druk
en moet alle zeilen bijzetten om de clientèle aan zich te (blijven)
binden. Het bieden van een kwaliteitsproduct tegen een
aantrekkelijke vergoeding (contributie) vormt voor de
sportvereniging de beste garantie om in de markt te blijven.

Bron: Haarlems Dagblad van 12-11-1998.

Dèja vu.

Sinds 1992 is het Boerhaavebad het thuisbad van De Watertrap-
pers. Te bereiken vanuit het inpandige clubhuis beschikt de
vereniging meerdere dagen per week over een modern en goed ge-
outilleerde zwemaccommodatie. Hoewel bij mijn weten DWT in
de begin jaren-50 nog niet beschikte over een eigen clubhuis, had
de vereniging 3-dagen per week op vaste oefenuren de beschikking
over de zwembak van 33- en eenderde meter lang van het mo-
numentale Sportfondsenbad aan het Frederikspark.
Ook toen was er de vereniging onder het voorzitterschap van de
illustere Hr. A. Senden (u weet wel die van de Sendenbokaal) met
als beschermheer de toenmalige burgemeester van Haarlem     Mr.
P.C.F.M. Cremers, alles aan gelegen om een goed product tegen
een betaalbare contributie te leveren.

Het bezoek destijds van de oefenuren had bij het bestuur vanwege
het wisselvallige patroon bijzondere aandacht. Van tevreden ach-
terover leunen was geen sprake, want hoewel de oefenuren redelijk
bezocht werden was de drukte toch minder dan in de voorgaande
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jaren. Dit verschijnsel werd niet in de laatste plaats veroorzaakt
door de soms geringe motivatie en wisselvallige inzet van de
instructiestaf (zwemkader) tijdens de oefenuren, waardoor een
vaste groepsindeling wel erg moeilijk werd gemaakt. Gelukkig
werd dit met name bij de dames opgelost door de inzet als
instructeurs van leerlingen van het Sportleidersinstituut! 

Daarnaast was de hoogte van de contributie een bron van zorg.
Ondanks het gebruik van vaste kortingskaarten, waardoor het
bezoek aan het oefenuur 5-cent per keer goedkoper was dan nor-
maal, werd het zwemmen voor met name de Katholieke arbeiders-
gezinnen, doch ook voor menig middenstandsgezin, een vaak te
dure aangelegenheid. Dit werd gecompenseerd door slechts eens in
de 3-weken i.p.v. elke week de oefenuren te bezoeken. 

Het was dan ook onbegrijpelijk en voor het bestuur blijkbaar niet
te verteren dat er zwemmers waren die vaak te laat op de oefenuren
verschenen en zich bovendien ook nog vaak onttrokken aan de
oefenstof. Het bestuur hield dan ook in het clubblad van januari
1952 een vurig pleidooi om de oefenuren zo frequent mogelijk te
bezoeken en het maximale uit de oefenstof te halen.

Uit deze gebeurtenis in 1952 is thans nog veel herkenbaar.
Het dreigende tekort aan (gemotiveerd) zwemkader heeft blijvende
aandacht van het huidige bestuur nodig. Ook de frequentie van de
aanwezigheid bij trainingen en wedstrijden en de aldaar gewenste
inzet is een bron van aandacht bij de diverse sectoren.
Om over het betaalbaar houden heden ten dage van de zwemsport
voor de leden van DWT maar te zwijgen.

Guus Niehot.
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Nieuws van de
wedstrijdzwemploeg

Estafettewedstrijd

Zoals afgesproken volgen hieronder de uitslagen van de
estafettewedstrijd d.d. 6 december 1998.  Blijkbaar zwemmen
sommigen de korte afstanden zelden, gezien de soms fenomenale
tijdverbeteringen.  Zo wist Leon Knape op de 50 meter rugslag 1 0
seconden van zijn inschrijftijd af te zwemmen. (Wanneer had e
voor het laatst die afstand gezwommen?  Toen je 4 was?).  Daarna
haalde Sam bijna 5 seconden van z'n tijd af op de 50 meter rugslag. 
De mannen van 1987 en eerder verbeterden hun tijd op de 4x50
meter wisselslag met 16 seconden en de dames van dezelfde
leeftijd met 13 seconden.
Kortom, we moeten vaker aan sprintwedstrijden meedoen.

Cor Augustijn wisseltrofee

Er wordt wel eens gevraagd: 'bevatten die stukjes in de Water-
droppels de waarheid?' En dan zeg ik: 'natuurlijk, de waarheid en
niets dan de halve waarheid'.  Zo dacht de trainer dat de kortste
weg naar het zwembad de Waterakkers in Heemskerk via
Castricum loopt.  En braaf volgden de families Rooks en Kuyt.  De
rest van de ploeg was al een kwartier aan het inzwemmen toen ze
eindelijk deze 13' december bij het goede zwembad aan kwamen.
Samen met OEZA, KZC, Alliance, de Amer en NVA/HHC werd
om de medailles gestreden.  Eric was wederom op dreef en werd
net vierde op de 1 00 meter vlinderslag in en nieuw p.r.

Leon K. zwom een keurige 1. 16.6 op de 1 00 meter rugslag en
haalde 2,5 seconde van z'n tijd af.  Tim Kuyt en Dennis de Graaf
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zwommen zelfs tweemaal een dik p.r.. Klasse!  Man van de
wedstrijd was echter Dennis van Weet, die precies op tijd op
scherp stond.  Op de 1 00 meter rugslag leverde dat een bronzen
medaille op en op de vrijeslag een zilveren in 1.00.24. Volgende
keer onder de minuut!  Ook Ferry leverde een mooie prestatie en
nam na de 1 00 meter vrijeslag, in een nieuw p.r. van 1.04.6, een
bronzen plak mee.
DWT had nog een medaille kunnen meenemen, ware het niet dat
Nicolette op de 1 00 meter schoolslag niet stil stond bij de tweede
start en dus werd gediskwalificeerd.  Weg 2' plaats.  Tot slot was er
het nummer waar het allemaal om gaat bij de 'Cor Augustijn
Memorial': de 1 0 x 1 0 x 50 meter vrijeslag.  Ondanks het feit dat
Yvette zich hiervoor spaarde door eerder de 1 00 meter vlinderslag
niet te zwemmen, en ondanks de sterke invalbeurt van Koen voor
Bart na 4 x 4 x 50 meter, kwam DWT niet verder dan de derde
plaats.  Colin, Michiel, Daniëlle en Viki werden node gemist.  De
derde plaats leverde wel een beker op voor de ploeg en die werd op
de terugreis in de auto gevierd met oude hits van Modern Talking
en de Dolly Dots (ook retro-cool).

1 - 100m Meisjes 1985 el wisselslag
Debbie van Maris 1:29.55
Renee Bosse 1:29.57 pr

2 - 100m Jongens 1985 el wisselslag
Tim Kuyt 1:27.16 pr
Dennis d. Graaf 1:26.62 pr

3 - 100m Meisjes 1983 el schoolslag
Annette Knape 1:43.49
Nicolette Knape AA

4 - 100m Jongens 1983 el schoolslag
Ferry de Ruyter 1:36.34 pr
Dennis d. Graaf 1:36.09

5 - 100m Meisjes 1981 el rugslag
Fleur van Dusseldorp 1:28.14
Gwenda van der Veen 1:24.99

6 - 100m Jongens 1981 el rugslag
Loon Knape 1:16.62 pr
Dennis van Weel 1:09.0 3e

7 - 100m Dames vlinderslag
Yvette Roozen -
Nicolette Knape 1:27.12 pr

8 - 100m Heren vlinderslag
Eric Veen 1:10.2 pr
Casper Teeuwen 1:13.13

9 - 100m Meisjes 1985 el vrijeslag
Debbie van Maris 1:17.17
Renee Bosse 1:22.8210

10 - 100m Jongens 1985 el vrijeslag
Tim Kuyt 1:20.52 pr
Dennis d. Graaf 1:19.94 pr
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11 - 100m Meisjes 1983 el vrijeslag
Diana Niehot 1:21.17
Annette Knape 1:17.65

12 - 100in Jongens 1983 el vrijeslag
Erik Rooks 1:17.05 pr
Ferry de Ruyter 1:04.62 pr 3e

13 - 100m Meisjes 1981 el vrijeslag
Fleur van Dusseldorp 1:17.42
Annette Knape 1:17.95

14 - 100m Jongens 1981 el vrijeslag
Martin Niehot 1:01.13 pr
Dennis van Weel 1:00.24 pr 2e

15 - 100m Dames vrijeslag
Gwenda van der Veen 1:14.62
Yvette Roozen 1:10.02 pr

16 - 100m Heren vrijeslag
Bart Elenga 1:00.74 pr
Casper Teeuwen 1:00.4

17 - 100 x 50m Dames/Heren vrijeslag
DWT Estafetteploeg 53:51.07
Bianca Dessens
Bart Elenga
Annette Knape
Martin Niehot
Gwenda van der Veen
Dennis van Woel
Nicolette Knape
Eric Veen
Yvette Roozen
Casper Teeuwen
Koen Rooks Res
Fleur van Dusseldorp Res
Diana Niehot Res

Noord-Hollandse sprintkampioenschappen

Om aan deze wedstrijd met alleen 50-meternummers te mogen
meedoen, moest limieten zijn behaald.  Zoals reeds bij de wedstrijd
van 6 december jl. bleek, zwemt DWT wellicht wat weinig
sprintwedstrijden.  We gingen, op 10 januari, met slechts 7 zwem-
mers (en 3 ouders) richting Zuidoost-Beemster (of all places!).

En wat is dat toch met 'oude mannen'?  Eerst worden we bij de Cor
Augustijn-trofee door de trainer naar Castricum gereden in plaats
van Heemskerk, en vandaag kwamen dan nog wel in één keer in
het juiste gehucht aan, maar daarna ging het al bij de eerste afslag
mis!  Een beetje eigenwijs misschien?
Afijn, we hadden ruim de tijd om in te zwemmen.  Gezien de
concurrentie bij dit soort wedstrijden niet overbodig.  Viki bleef in
de strijd knap overeind.  Ze begon met een tweede plaats bij de
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meisjes 1987 op de 50 vlinder, in een fraai p.r. van 36.19. Yvette
had niet haar dag.  Volgens haar lag ze op de rugslag te rammen,
maar vanaf de kant leek ze eerder apathisch.  Volgens haar moet
dat juist, want ze gaat harder als ze langzaam zwemt
(vrouwenlogica?).
Dennis wist de twee banen wel in hoog tempo af te leggen, maar
dat keerpunt er tussen ......

1 - 4 x 50m Jongens 1983 el vrijeslag
DWT - Estafetteploeg 2:20.14 3e
Leon Boviatsis 32.98 PR
Erik Rooks
Michael de. Feber
Ferry de Ruyter

3 - 4 x 50m Jongens 1987 el wisselslag
DWT - Estafetteploeg 2:56.36 1e
Nick de Lange 50.16 PR
Dennis de Graaf
Tim Kuyt
Osman Karahan

4 - 4 x 50m Meisjes 1987 el wisselslag
DWT - Estafetteploeg 2:45.51 2e
Renée Bosse 43.99 PR
Nan-Ljudmila Donoghue
Viki Boviatsis
Debbie van Maris

5 - 4 x 50m Dames wisselslag
DWT - Estafetteploeg 2:33.65 3e
Diana Niehot 43.22
Yvette Roozen
Gwenda van der Veen
Bianca Dessens

6 - 4 x 50m Heren wisselslag
DWT -Estafetteploeg2 2:11.74
Leon Knape 34.5 PR
Martin Niehot
Eric Veen
Koen Rooks
DWT-Estafetteploeg 1 2:07.29 dis.
Dennis van Weel 32.88

Casper Teeuwen
Bart Elenga
Luis Tejada

7 - 4 x 100m Jongens 1983 el schoolslag
DWT-Estafetteploeg 1 6:43.18
Leon Boviatsis 1:33.81
Sam Wutschke
Maurice Knape
Ferry de Ruyter

11 4 x 100m Jongens 1987 el vrijeslag
DWT Estafetteploeg 5:45.1 1e
Tim Kuyt 1:20.9
Osman Karahan
Nick de Lange
Dennis de Graaf

12 4 x 100m Meisjes 1987 el vrijeslag
DWT Estafetteploeg 5 :43.98 3e
Renée Bosse 1:21.76
Debbie van Maris
Nan-Ljudmila Donoghue
Viki Boviatsis

13 4 x 100m Heren vrijeslag
DWT Estafetteploeg 1 4:03.0
Dennis van Weel 1:01.82
Bart Elenga
Martin Niehot
Casper Teeuwen
DWT- Estafetteploeg2 4:26.31
Luis Tejada 1:07.88
Loon Knape
Koen Rooks
Eric Veen
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15 5 x 100m Jongens 1983 el vrijeslag
DWT Estafetteploeg 1 5:09.21
Leon Boviatsis 1:15.12 PR
Laurence Smit
Erik Rooks
Ferry de Ruyter

16 4 x 50m Jongens 1980 el wisselslag
DWT Estafetteploeg 2:06.16
Dennis van Weel 32.14
Casper Teeuwen
Eric Veen
Koen Rooks

17 4 x 50m Dames vrijslag
DWT Estafetteploeg 2:16.07
Bianca Dessens 33.46
Diana Niehot
Gwenda van der Veen
Yvette Roozen

21 4 x 50m Jongens 1987 el schoolslag
DWT Estafetteploeg 3:06.91
Tim Kuyt 3:13.7
Osman Karahan
Nick de Lange
Dennis de Graaf

22 4 x 50m Meisjes 1987 el schoolslag
DWT Estafetteploeg 3:08.07
Debbie van Maris 46.62 PR
Renée Bosse
Nan-Ljudmila Donoghue
Viki Boviatsis

23 4 x 50m Heren vrijslag
DWT Estafetteploeg 1:49.36
Bart Elenga 27.71
Dennis van Weel
Martin Niehot
Casper Teeuwen
DWT Estafetteploeg2 1:57.49
Leon Knape 30.77 PR
Koen Rooks
Eric Veen
Luis Tejada

27 4 x 50m Jongens 1983 el wisselslag
DWT Estafetteploeg 1 2:56.89
Sam Wutschke 46.68 PR
Michael de. Feber
Maurice Knape
Laurence Smit

Het verslag van de tweede helft van de wedstrijd en de uitslagen
komen in de volgende editie van dit blad.

Puzzel

De dure decembermaand weer achter de rug en natuurlijk is je
bankrekening dieper rood van kleur dan je dacht.  Een extra
verdienste is welkom, maar daar moetje wel wat voor doen.  Vul
de onderstaande 22 zinnen met het ontbrekende woord aan en stuur
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(Merwedeplantsoen 52, 2105 VM), fax (0235301204) of mail
(a.r.h.elenga@dnh.rws.minvenw.nl) jouw oplossing op

 Vul in met plaatsnaam

b.v. -. Het is gezellig met zusters te schaken, maar
spannender

is het als ik met MONNICKENDAM.

1. De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij
door zijn . . . . . . . . . 

2. Ik probeer die kromme haak terug te buigen en nu breekt hij.
Wat jammer, ik had hem . . . . . . . . . .

3. Er is een varken te water geraakt; ik denk dat de eigenaar nu
naar zijn . . . . . . . . . .

4. Hij bleef zonder bericht weg; ik was er ook niet, maar ik had
een . . . . . . . . . .

5. Mijn broer luistert graag naar het gezang van krekels, maar
ik hoor liever . . . . . . . . . .

6. Nadat de dief de sieraden gestolen had, rende de juwelier de
straat op en riep . . . . . . . . . .

7. Zijn alle draden precies even lang?  Ik weet het niet, ik heb er
pas . . . . . . . . . .

8. Hij heeft net één appartement gekocht, maar zijn rijke oom
bezit wel . . . . . . . . . .

9. Gisteren is er een groot ongeluk gebeurd.  De schedel van
één van de automobilisten was . . . . . . . . . .

10. Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de parachutist,
want ik ben bang dat ik in de . . . . . . . . . . of . . . . . . . . . .

11. Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar deze
keer scheelde het weinig of hij . . . . . . . . . .

12. Ze hadden El niet uitgenodigd, maar denk niet dat dat . . . . . .
. . . .

13. Toen in de herberg een hevige vechtpartij had
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plaatsgevonden, trof de politie bij aankomst een . . . . . . . . . .
aan.

14. Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een tijd met . . . .
. . . . . .

15. Een koekoek vroeg zich af.- waar zal ik mijn . . . . . . . . . .?
16. Piet Lut weet alles, ga dus bij moeilijkheden altijd bij Piet . .

. . . . . . . .
17. Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij . . . . . . . . . .
18. Zo'n klein beetje hout voor zoveel geld?  Ik wed dat ik

daarvoor een heel . . . . . . . . . .
19. De meeste herten lagen in het gras.  Ik zag maar één . . . . . . .

. . .
20. Ze hoeft slechts even in de zon te liggen en . . . . . . . . . .
21. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog . . . . . . . . . .
22. Er zijn vele wegen die naar Rome . . . . . . . . . .

De prijzen

Onder de goede of beste drie inzenders worden prijzen verloot:
1 e prij s een bioscoopbon
2' prijs een fietsbel
3' prijs een kerstbal en een pennendoos (van Coca Cola!)

Moppen uit de oude doos

Buurvrouw: 'Ik kwam gisteren je man tegen op straat, maar
hij zag me niet'.  Andere buuv: 'Ja, dat heeft ie me verteld'.

'En hoe gaan de zaken?' 'Goed.  Ik handel in postduiven.
's Morgens verkoop ik ze en 's avonds komen ze weer terug'.
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Verjaardagskalender

De jarigen van februari zijn:

04-02 Michiel Veen (21 jr.)
06-02 Viki Boviatsis (12 jr.)
13-02 Leon Boviatsis (14jr.)
20-02 Bianca ter Horst (20jr.)

Gefeliciteerd !!

Bart Elenga.

De synchroonzwemjarigen
van de maand februari.

7-2 Mariëtte Kol
10-2 Larissa van Lunenburg
20-2 Bianca ter Horst
24-2 Chantal van Ruiten
25-2 Chantal Roose

Allemaal van harte

gefeliciteerd.

E.V.



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.

Het nieuwe jaar bracht voor de
waterpolocommissie (behalve veel
Brand toen het jaar nog maar net begonnen
was) ook een Minipolotoernooi, en nog wel
binnen de muren van het Boerhaavebad! Er deden maar liefst 25
teams van 10 verschillende verenigingen uit Noord Holland mee.
Alle drie de leeftijdsgroepen waren vertegenwoordigd, de oudste
minipoloërs van 10 en 11 jaar die met keeper spelen, de middelste
groep van 8 en 9 jaar zonder keeper en de jongste van 6 en 7 jaar
die ook zonder keeper spelen in het ondiepe gedeelte van het
zwembad. Zij mogen ook de bal met twee handen vangen. 
Het toernooi duurde van vier tot zeven uur en elk team speelde drie
wedstrijden. Tussen de wedstrijden door kreeg iedereen koek en
limonade. Tijdens de wedstrijden werd er veel gescoord, vooral
door DWT want twee teams van ons wonnen alles! Ze zijn erg
vooruitgegaan en dat kwam waarschijnlijk ook door de nieuwe
minipolodoeltjes die we dankzij sponsoring aan konden schaffen. 
Na afloop was er nog voor iedereen een vaantje en kon de
organisatie terugkijken op een zeer geslaagd en druk bezocht
toernooi!

WIL JE OOK WEL EENS MINIPOLO SPELEN? JE HOEFT
NOG HELEMAAL NIET GOED TE KUNNEN ZWEMMEN!
WE TRAINEN OP DINSDAGAVOND VAN 18.30 UUR TOT
19.15 UUR EN OP VRIJDAGAVOND VAN 19.30 UUR TOT
20.15 UUR.

Voor meer informatie bel je Sabine Roozen:
doordeweeks 020 − 615 98 40 en in het weekend 023 − 537 33 73
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Verslagen uit het Haarlems dagblad

14 december Alkemade - DWT 8−5
In een gemene wedstrijd trok Alkemade aan het langste eind.
Topscorer Ed Roosen had een blauw oog en Pieter Paul van Oerle
liep enkele diepe nagelafdrukken in zijn gezicht op. Tot en met de
derde periode ging de wedstrijd gelijk op. DWT had toen geen
wissels meer, zodat Alkemade makkelijk uit kon lopen naar 8-5.

21 december DWT - De Mors 4−12
Kop: Waterpoloërs DWT maatje te klein voor De Mors
Ondanks het feit dat de waterpolocompetitie stil ligt tot half januari
moest derde klasser DWT zaterdag het water in voor het bekerduel
tegen De Mors uit Rijssen. De mannen van coach André Zandvliet
hadden in de vorige ronde Merlet uit Cuijk, dat in dezelfde klasse
uitkomt, nog met 14-7 de oren gewassen. In het Boerhaavebad
echter toonde De Mors, dat een klasse hoger speelt, DWT het
krachtsverschil.
DWT begon voortvarend aan het duel. In het begin ging de strijd
gelijk op en eindigde de eerste periode zelfs in een 2-1 voorsprong.
Maar met een straffere pressing wisten de gasten het spel van de
Haarlemse waterpoloërs zodanig te ontregelen dat deze elkaar in de
aanval totaal niet konden vinden. Bij het afgedwongen balbezit
wist de tweedeklasser dan ook veelvuldig te scoren uit de daaruit
volgende tegenaanval.
Bij DWT waren voldoende wissels aanwezig. Het snellere spel van
De Mors zorgde in het sportieve duel echter voor het grote verschil
in de score. Bij het begin van de laatste periode was de stand 8-2.
Daarna gingen de gasten zone spelen, waardoor DWT veelvuldig
een tegenaanval te verwerken kreeg. Thijs Weustink baarde opzien
door vanuit de hoek de mooiste treffer te scoren.
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Wedstrijdwijzigingen

Er zijn weer enkele wijzigingen gekomen op het polorooster van
de tweede competitiehelft. Let dus goed op !!! Geef deze
veranderingen ook door aan teamgenoten.

• Adspiranten onder 14
20 februari  18.00 uur DWT - WZPC verzamelen om 17.30
(i.p.v. 20 maart) Coach: Bart

• Meisjes onder 16
27 maart   18.45 uur Brandenburg- DWT verzamelen om 16.45

Coach: Sabine Vervoer: Joyce, Danielle en Patricia B.
De wedstrijd op 24 april tegen Brandenburg gaat niet door.

• Dames 1
27 februari 16.30 uur ‘t IJ 1 - DWT 1 verzamelen om 15.00

• Heren 2
27 februari 15.45 uur ‘t IJ 2 - DWT 2 verzamelen om 14. 30

• Heren 5
20 maart 18.00 uur DWT 5 - KZC 3 verzamelen om 17.30

• Heren 6
20 februari 21.00 uur DWT 6 - ZWV-Nereus 8 verzamelen om

20.30
24 april 18.45 uur DWT 6 - ZWV-Nereus 8 verzamelen om

18.15
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Standen
Net zoals bovenstaande wedstrijdwijzigingen kregen we ook de
standen van de eerste competitiehelft op de dag nadat het
poloroosterboekje was verstuurd. Hieronder zie je of jouw team
veilig is of dat er nog even iets harder gezwommen moet worden…

Adspiranten onder 14: 5  van 9de

Dames 2: 7  van 12de

Heren 5: 2  van 9de

Heren 6: 8  van 9e

Heren 4: 1  van 11e

Heren 3: 8  van 11e

Meisjes Adspiranten: 7  van 7de

Dames 1: 4  van 10e

Heren 2: 2  van 11e

Heren 1: 7  van 12de

Verjaardagen in februari

1 Jaco Diemeer Heren 4
2 Marcel Velthuis Ads. o 14
7 Sabine Roozen Dames 1 en

Minipolocoördinat
rice

12 Roel van Hal Heren 5
15 Mieke Goedkoop Minipolotrainster 
19 Carlijn Zandvliet Minipolo
22 Michael Woolthuis Heren 1 en clubbladredacteur
27 Johan Selles Heren 4
29 Ulco Kleinhout TO Waterpolocommissie

GEFELICITEERD !!!
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Het Team

‘Het team’ is een nieuwe rubriek die vanaf deze maand elke maand
op deze plaats in het clubblad zal gaan verschijnen. Na jarenlange
interviewtraining en diepgaande selectie bleek er in de
polocommissie slechts een persoon te zijn die deze zware taak op
haar schouders kon nemen: Dana. Ik geef het toetsenbord hierbij
aan haar door.

In deze nieuwe rubriek wordt o.a. leuke en verrassende informatie
over onze poloteams gegeven. Het leek ons leuk om elke maand
een van de waterpoloteams van DWT onder de loep te nemen,
zodat iedereen kan weten wat voor mensen er nou precies in elk
team zitten, en bijvoorbeeld hoe lang de teams al bij elkaar zijn, en
meer van dat soort dingetjes.

Het team dat we voor deze maand hebben gekozen is Heren 4.
                                                                             
Dit gezellige team bestaat uit heren die bijna allemaal al zo’n
beetje hun hele leven poloën. Toen ze een jaar of zes waren, zijn ze
begonnen bij de adspiranten. Daarna gingen zij in ± ‘84 door naar
Heren 1. Nu spelen zij in de eerste klasse kring, net zoals Heren 3! 

Inmiddels hebben jullie twee keer van Heren 3 gewonnen, hoe
kan dit?
Waarschijnlijk omdat we allemaal Heren 1 spelers zijn geweest, en
we weten dus wel hoe en wat. Bovendien  hebben we al een
aardige tijd met elkaar getraind en zo.

Trainen jullie nu nog steeds fanatiek met z’n allen?
O ja, toch zeker gemiddeld een keer per jaar… . Maar training is
bij ons zeker niet het allerbelangrijkste, wij beschikken  namelijk
over een trukendoos die we nog lang niet hebben geopend… .
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Dus met de teamgeest zit het wel goed?
Ja, die is er volop. We zijn ook wel aardig op elkaar ingespeeld.

Een omschrijving van jullie team?
Wij zijn oudere jongeren die onszelf na de wedstrijd altijd
verplichten tot het drinken van een biertje met het hele team. Dit is
overigens ook héél goed voor de teamgeest.

Van links van rechts en van achteren naar voren: Herman, Jaco,
Jurgen, Dick, Frank, Ton, Pim, Bert, Johan en Ad

Ik heb Bert wel eens in de weer gezien met een kistje, wat is het
verhaal achter dat kistje?
Dat kistje is ons speelpotje. Na elke wedstrijd doet iedereen er vijf
gulden in, en aan het eind van het seizoen houden we dan een
feestje. Zo hebben we een keer de Studio (café, red.) afgehuurd,
compleet met catering en zo. Maar we doen ook wel eens zomaar
een biertje in het clubhuis. Bert is de leider van ons
beleggingsfonds en dus ook de baas over het kistje.
En als er nou mensen snel weg moeten na de wedstrijd, zoals
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Ton nu?
Tja, Ton heeft nu pech; zijn percentage wordt opgedronken… 

Het kistje is dus eigenlijk bij elke wedstrijd aanwezig?
Ja, het is wel een soort mascotte, zonder het kistje wordt het
gelijkspel.

Hoe hebben jullie dit seizoen tot nu toe gespeeld?
We hebben twee keer gelijkgespeeld, een keer verloren, en de rest
hebben we gewonnen.

Wat gaat er volgend jaar gebeuren ?
Het hele team heeft veel zin om te promoveren. Hoe we dan
moeten gaan heten is nog wat onbekend, waarschijnlijk kunnen we
onze titel van Heren 3 weer terug winnen !!

Uitslagen

9 januari
Heren 5
DWT − ED-VO 7−4
Doelpunten: Gé 4,  Leon 3
Dames 2
DWT − ALLIANCE5−9
Doelpunten: Jolande, Mariska, Anita, Marjo en Maaike 
Heren 3 DWT − Heren 4 DWT 12−2
Doelpunten Heren 3: Arthur en Richard
Doelpunten Heren 4: Herman 4, Bert 3, Pim en Dick 2, Johan 1
Meisjes Adspiranten
DWT − DE HAM 2−30
Doelpunten: Tera en Patricia
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16 januari
Meisjes Adspiranten
DWT − BRANDENBURG 4−18
Doelpunten: Daisy 2, Merel en Patricia 1
Heren 2
DWT − WATERVLO 7−6
Doelpunten: André 3, Frank 2, Raymond en Chris 1
Heren 1
DWT − OCEANUS 1−7
Doelpunt: Eddy
Heren 5
DWT − ZWV/NEREUS 13−5
Doelpunten: Ton 8, Lex en Leon 2, Nic 1
Dames 1
DWT − DE KWAKEL 5−2
Doelpunten: Sabine, Dana, Sandra, Joke en Carola 

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink

Wat voert de polocommissie
eigenlijk uit?

We beginnen alweer aardig over onze winterdepressie heen te
raken. De dagen worden weer langer, het weer wordt (hopelijk)
beter en het einde van de competitie komt alweer in zicht. Nog een
kleine twee maanden en we kunnen onze caps alweer in de kast
leggen. Hoewel? Nee, zo gaat dat niet in waterpololand. Want aan
het eind van de competitie begint de lol pas echt! Dan reizen we
namelijk af naar de verschillende toernooien in binnen- en
buitenland. 
Traditiegetrouw begint het toernooienseizoen met ons eigen
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pinkstertoernooi. Ook dit jaar gaat dat weer gebeuren, en wel op 23
en 24 mei. Uiteraard zijn de uitnodigingen al verstuurd en de eerste
positieve reacties zijn al binnen. Naast de verschillende
Nederlandse teams die al meerdere jaren meedoen hopen we dit
jaar onze Belgische vrienden uit Hasselt weer te verwelkomen en
komt er waarschijnlijk ook een herenteam uit Schotland.
Natuurlijk is er ook weer een groot feest op de zondagavond in ons
clubhuis, waar uiteraard iedereen van DWT welkom is.
Kortom: zet het vast in je agenda, 23 en 24 mei zit je in het
Boerhaavebad.

Verder heeft de polocommissie de laatste tijd ook niet stilgezeten.
Het twaalfde poloboekje is hiervan het resultaat. We hebben weer
geprobeerd om in dat boekje alles wat een poloër van DWT moet
weten op een rijtje te zetten. Hou het clubblad echter wel in de
gaten want wijzigingen en andere wetenswaardigheden komen
hierin te staan!

Ook was er op 10 januari een minipolotoernooi bij ons in het
Boerhaavebad. Hier deden een heleboel minipoloteams uit de regio
aan mee. Onze eigen minipoloërs deden het goed en het was een
hele gezellige middag. 
Het volgende minipolotoernooi is op zondag 14 februari van 14:00
tot 17:00 uur bij WZ&PC in Purmerend. We verzamelen dan bij
het clubhuis om 13:00 uur.
Nieuwe minipoloërs zijn trouwens ook nog steeds welkom, dus
ben je tussen 6 en 12 jaar? Kom dan een keertje meedoen op
dinsdag van18:30 tot 19:15 of op vrijdag van 19:30 tot 20:15. Voor
meer informatie over minipolo kun je bellen met Sabine Roozen
(020-6159840 doordeweeks of 023-5373373 in het weekend).

Kortom, er is weer genoeg te doen de komende tijd. Leuk toch?

Marjolijn.



GOED-KOOP

 LAS-CONSTRUCTIE
 ONDERHOUDSBEDRIJF

 Steve Bikostraat 186 
 2033 DW Haarlem
 Tel/Fax 023-5364335
 of 06-51180267
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Arnoldus van Batenburg,
50 jaar zwemtrainer.

Arnoldus van Batenburg, kortweg
Ok, geboren in 1930, nu 69 jaar
geleden, tevens het jaar waarin
zwemvereniging D.W.T. werd
opgericht.
Geboren en getogen aan de
Zomerzorgerlaan in Bloemendaal.
Sinds zijn geboorte 1 x verhuisd, en wel drie huizen verderop naar
een riant hoekhuis.
Opgegroeid in een eenvoudig gezin, wat je nu niet zou vermoeden.
Pa van Batenburg was chauffeur bij Cremers Koffie en Thee, een
destijds zeer bekend bedrijf.

Op 4-jarige leeftijd begon Ok met zwemmen bij de
Watervrienden in Stoop’s Bad.
Toen hij 5 jaar was sprong hij al van de hoge duikplank,
weliswaar alleen omdat als beloning een reep chocolade op hem
lag te wachten.

Ok was een echte winner en de enige wedstrijdzwemmer bij de
Watervrienden.
In deze tijd heeft Ok veel wedstrijden gezwommen in het
buitenland.
De hele familie van Batenburg was betrokken bij de
Watervrienden. Er zullen ongetwijfeld een heleboel zaken
‘’onderhands’’ zijn geregeld.
Ok zou tot zijn 29  jaar bij de Watervrienden blijven..ste

Met 17 jaar (1 jaar te vroeg) behaalde Ok via de Watervrienden
zijn Zwemonderwijzersdiploma.
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Na de ULO werd Ok eerst assistentmelkboer, daarna in militaire
dienst.
Met zijn zwemonderwijzersdiploma in zijn hand solliciteerde hij
als badmeester bij A.M.V.J. aan de Vondellaan in Amsterdam. 
Hij zou 3 jaar badmeester zijn. Daarna ging hij het
schoolzwemmen doen, eveneens 3 jaar.

Op zijn 26  jaar start hij met de opleiding CIOS voor sportleidere

– 2 jaar, met als specialisatie zwemmen.
Medestudenten waren o.a. Hans Kraay, die “ oude man”” van
Studio Sport, en ook ene Doornbosch.
Ok slaagde met het hoogste cijfer.

In 1958, hij was toen 28 jaar, haalde hij een deel van zijn
inkomsten uit een krantenwijk, voor velen van ons geen onbekend
fenomeen. Dit heeft hij overigens niet lang gedaan.

Na 25 jaar Watervrienden werd Njord opgericht, met 75
wedstrijdzwemmers.
Andere verenigingen uit die tijd waren o.a. H.V.G.B.(de oudste
club van Nederland) en N.V.A..
Deze clubs zouden later samengaan onder de naam N.V.A./H.H.C.

In Buurthuis ‘Thorbeckebuurt” heeft Ok een leuke tijd gehad, veel
‘schorem’ om hem heen’, en daar kon hij heel goed mee omgaan.

In 1960 is Ok begonnen bij Heliomare in Wijk aan Zee, hij heeft
daar gewerkt tot 1990.
In die tijd was er veel interesse voor Ok bij diverse verenigingen.
Er werd zelfs overboden. Ok heeft daar niet aan meegedaan.
Ok was niet met geld te paaien, hij was niet te koop.

Bij Njord heeft Ok 10 gewerkt, hij was de animator van de
Nieuwjaarsduik(in 1959).
In 1970 ging Ok naar D.W.R.(de Waterratten)
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Bij D.W.R. was er elke ochtend training, er trainden ook
zwemmers/zwemsters van D.W.T. en H.V.G.B.
In 1982 gingen Njord en D.W.R. samen onder de naam Rapido
’82.

De koppeling D.W.R. en D.W.T. in die tijd is mislukt. Voorstander
was toen  Ruud Muylaert, tegenstander  de Heer Peperkoorn.
D.W.T. bleef D.W.T.

Wim Geurts kwam van H.P.C. naar Rapido ’82 - toen is Ok
weggegaan.
Ok ging naar N.V.A./H.H.C. en heeft dat een paar jaar
volgehouden.

Sindsdien geeft hij training aan de “kleintjes “bij D.W.T. en heeft
zo ongeveer alle verenigingen in de directe omgeving zijn diensten
kunnen aanbieden.

Tot voor een paar jaar geleden was Ok zeer bekend als “speaker
‘bij de Lange baan-wedstrijden van Rapido in Spaarnwoude.
Hij heeft daar op mij altijd grote indruk gemaakt, waarschijnlijk
door het ongelofelijke “geouwehoer “. Hij was wel de
smaakmaker van deze wedstrijden.

In de afgelopen 2 jaar is Ok zeer intens bezig geweest met Gay-
Swim en de Gay-Games in Amsterdam.
Er is sprake geweest van deelname aan de Olympische Spelen met
deze Gay-ploeg.

Naast zijn activiteiten bij D.W.T.  is Ok nu actief als leider van de
Huisvrouwen-gymnastiek op Maandagavond.
In Assendelft begeleidt hij een ploeg Recreatie-zwemmers.

In het jaar 1998 is Ok 50 jaar zwemtrainer bij diverse
verenigingen.
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Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van D.W.T. op 3 januari jl. is Ok in
het bijzijn van genodigden een beetje in het ‘zonnetje’gezet.

Ondergetekende heeft hem over bovenstaande onderwerpen een
interview afgenomen tijdens deze receptie.

Wim Roozen

Het zwemmen in de Planeet 2

Het nieuwe jaar 19991 is al weer 1 maand oud en het
zaterdagmorgen "uurtje" leszwemmen vindt nog steeds plaats in de
Planeet 2. Een goed bad met te weinig plaats voor alle ouders,
maar vooral met 4 te kleine, primitieve kleedkamers, temeer daar
we die moeten delen met Rapido.
Ondanks deze maandenlange negatieve aspecten op een voor nie-
mand prettig tijdstip, heeft het leszwemmen daar gelukkig niet al te
veel onder geleden en hebben we zelfs nog steeds een flinke
wachtlijst.
Een positief punt is, dat een zestal ouders (vaders en moeders) ons
(het kader) de laatste maanden behulpzaam is bij het leszwemmen
en dat 3 van hen belangstelling hebben voor de cursus Zwemleider
A.
Na vele jaren is Elly v.d. Bosch (de vaste dame achter het tafeltje)
gestopt met die administratieve activiteiten.  Langs deze weg Elly
alvast heel veel dank namens het DWT-kader (en natuurlijk ook de
ouders van Planeet 2) voor je vele jaren trouwe dienst. Je hebt zelf
je opvolger geregeld en ingewerkt en we wensen haar, Jolanda
Bouwman veel succes.
We krijgen de laatste tijd steeds meer dezelfde vraag: "Hoe lang
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duurt het nog?" Na 11 jaar behelpen kunnen we melden, dat het
einde hiervan in zicht is en dat de herbouwde Planeet 1 (eerst 22
februari) nu definitief (?) 13 maart zal worden geopend en dat we,
zoals beloofd door ons bestuur, weer teruggaan naar de lestijden op
zaterdag van 8 tot 10 uur. We hopen dat dan enkele kaderleden, die
11 jaar geleden i.v.m. het tijdstip van het leszwemmen moesten
afhaken, weer zullen kunnen terugkeren. Deze hoop doet DWT
verder leven.

Theo van Giezen

Masternieuws

12e Winterlangebaan te Apeldoorn.

In de allereerste plaats wil ik alle DWT leden een heel gezond en
sportief 1999 wensen. wanner u dit leest, zitten wij alweer in het
nieuwe jaar.

Op zaterdag 19 december jl. Haalde Ok van Batenburg (trainer)
mij om 4 uur ‘s middags af om met de auto naar Apeldoorn te
gaan. Er gingen ook twee zwemmers uit Amsterdam mee, dus het
was gezellig met z’n vieren in de auto. Tegen zessen arriveerden
wij bij het zwembad.  Eerst even melden en dan lekker
inzwemmen. De wedstrijden over 800m en 1500m  vrijeslag
werden gehouden in het Sportfondsenbad (25m baan). Doordat er
twee Duitsers meededen hadden deze wedstrijden een
internationaal tintje. Het nummer dat ik gezwommen heb was
1500m vrijeslag (60 banen). Mijn tijd was 27 minuten en 2
seconden. Met een dikke PR en met een tussentijd na 800m van 14
minuten 16 seconden ben ik erg tevreden. Ik ben 2  geworden ine
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mijn categorie van 45+ achter Connie Bak met een verschil van
nog “maar” 23 seconden. Ik hoop in dit nieuwe jaar nog dichter bij
haar tijd te komen. Een mooie oorkonde met de eindtijd was de
beloning. Even na 10 uur waren de wedstrijden afgelopen en het
was al middernacht geweest toen Ok mij thuis afzette.

Met sportieve groeten,
Corine Kalbfleisch.

Aankomst en Vertrek

Januari 1999.

Daar staan we dan, aan de vooravond van het grote millennium
probleem hebben we nog een jaartje te gaan voordat deze dag des
oordeels zal zijn.  Maar voor mij voelt het alsof er met mijn hoofd
hetzelfde is gebeurd als met veel computers over een jaar zal
gebeuren.  Na de wekker drie keer te hebben neergeslagen (dokter
leeft nog, patiënt overleden), een lofzang aan meneer Koffie
gegeven en zodoende klaar voor vertrek naar de nodige
nieuwjaarsrecepties. 1998 is nog niet vertrokken en verwerkt of de
aankomst van 1999 wordt alweer gevierd.  Wat vieren we eigenlijk
op de jaarwisseling; het feit dat eindelijk 1998 afgelopen is of dat
1999 begonnen is?  Ik weet het nog niet en alle champagne heeft
het mij niet duidelijker gemaakt.

Tot zover weer een niet ter zake doende inleiding zoals jullie al
een beetje gewend zuilen zijn gezien mijn vorige stukje.  Jammer
alleen dat jullie allemaal zo over die Gerben heen vielen met
vragen over het stukje want denk maar niet dat het studentventje
zoiets zou schrijven.  We zien hem niet eens regelmatig op de
training (werken en studeren is dan zijn smoes; we weten allemaal
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dat we hem gewoon in de Williams Pub kunnen vinden).  De titel
deze keer is aankomst en vertrek, en waarom werd al een beetje
duidelijk in de inleiding.  Wie en wat zijn er vertrokken en wie en
wat gaat er aankomen in 1999.

Ten eerste kwam mij ter oren op maandag, de eerste training van
het jaar (tenzij er op zaterdag 2 januari training was), dat Dhr.  Lak
samen met het bestuur overeengekomen was dat hij zou vertrekken
(de politieke versie zoals op het briefje van de voorzitter stond).  Ik
ga in dit stukje geen positief of negatief oordeel geven, alleen dat
met moeite en de wil om zich in te zetten zelfs de kat en de muis
vrienden kunnen zijn.  Ik weet alleen dat ik als super Grover zijnde
altijd zoveel mogelijk oplossingen zoek, maar dat weggaan er bijna
nooit eentje is.  Laten we maar hopen op een goede vervanger en
een voorspoedige carrière bij een andere leuke club voor Dhr.  Lak.

Na dit trieste nieuws gaan we verder kijken zodat we ons sterk
kunnen maken om op korte termijn dit probleem op te lossen.  En
bij deze heeft zich een vrijwilliger aangemeld; Bart Elenga!
(Applaus is natuurlijk wel op zijn plaats).  Waarom nou Bart? 
Hoor ik iedereen al hardop denken, nou dat is heel simpel: hij is
ouder dan de rest en dat maakt hem ook meteen, een beetje, wijzer. 
Heeft als een van de weinigen geen tot weinig commentaar op de
te zwemmen afstanden tijdens de training en hij heeft het
natuurlijk overwicht van een............ nou ja, daar kan ik niet zo snel
opkomen.  Maar het feit is alleen dat Bart niets weet van zijn
vrijwillige aanmelding, en daarom lijkt het mij een leuk idee om
hem te overtuigen dat we allemaal willen dat hij trainer wordt door
middel van een handtekeningen actie.  Stuur je reactie, voorzien
van een handtekening naar de voorzitter (het adres is te vinden op
de laatste bladzijde van het immer goed uitziende clubblad). 
Mocht er al een nieuwe trainer zijn aangenomen, vervalt deze actie
natuurlijk.

Verder maar met het kapotmaken van het toetsenbord van mijn
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computer.  Aangekomen bij de redactie van de Privé was wel de
actie van Martin die met Bianca was gegaan (dit dateert alweer uit
1998), in 1999 heeft hij (dit is nagevraagd bij familie, vrienden en
kennissen) besloten haar niet meer bij te staan en alleen verder te
zwemmen (weer een aankomst en vertrek).  Verder vertrek en
aankomst verhalen kan ik u helaas niet meer melden, maar weet
wel: Super Grover ziet alles en beschrijft alles!

De vraag blijft alleen: heeft men nog goede voornemens?  Ik wel
namelijk!  Hier volgen de meest belangrijke:
" Mijn zwembandjes blijven behouden want het is toch

makkelijker drijven
" Meer stukjes schrijven over meer pittige onderwerpen binnen de

club
" Harder zwemmen (iedereen moet een voornemen hebben dat

toch niet kan)
" De trainer ongevraagd advies geven over de te zwemmen

afstand (ik bedoel; na 4 banen vlinder weten we wel hoe de slag
gaat, daarvoor zijn er heus geen 10 nodig)

" Stoppen met roken (dat is een makkelijke, want dat doe ik al
een half jaar niet meer)

Dit waren toch wel de highlights van het lijstje goede voornemens
voor het jaar 1999, alleen de drank was een heet hangijzer.  Graag
wilde ik minder gaan drinken maar de alternatieven werken
allemaal niet mee.  Ten eerste kan je gewoon geen alcoholvrij bier
drinken want wie wil er nou bier drinken dat smaakt alsof iemand
het al een keer heeft uitgezeken.  Ten tweede ben ik min of meer
inkomens afhankelijk van mijn aandelen Heineken en ten derde
kan ik dan geen stukjes meer schrijven want mijn inspiratie komt
voort uit een kratje of twee.  Zo ziet u maar, het leven na de
jaarwisseling bestaat uit keuzes maken en gedisciplineerd te werk
gaan, hopelijk wordt het snel februari want dan is toch iedereen
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zijn of haar goede voornemens vergeten.

Een goed voorbeeld hiervan is de afval-manie die elke keer weer
terugkeert in de maand januari.  Vrouwen (en ook steeds meer
mannen) hebben het idee dat we allemaal dunner moeten worden
na de schranspartijen van december.  Het lijkt wel of januari
uitgevonden is door de mensen om een excuus te hebben om zich
in december vol te kunnen eten (wat kan jou die vierde kalkoen
schelen, over twee weken is het januari).  Het zou simpeler zijn om
gewoon wat extra baantjes te trekken dan grof geld uit te geven aan
bijvoorbeeld een duur dieet dat je er toch na een week weer aan
eet.  Met deze nuttige tip sluit ik ook weer dit stukje af en ga
vertrekken om bij training aan te komen.

Is het een vliegtuig?  Is het een vogel?
Nee, het is Super Grover
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De “CHEMOKAR”

“Hoe gaat het met Michiel?”, was de afgelopen maanden de meest
gestelde vraag  aan mijn ouders bij DWT. Dezelfde vraag wordt
mij natuurlijk ook te pas en te onpas gesteld en natuurlijk ben ik
blij met alle aandacht, net als mijn ouders, maar af en toe word je
het wel eens zat om oeverloos hetzelfde verhaal te vertellen.
Vandaar o.a. ook dit stukje.
Voor diegene die nu iets heeft van “wie is die gozer en waar heeft
ie het over” even een korte introductie van mijzelf. Ik ben Michiel
Veen (20) en zwem zo’n kleine 14 jaar bij DWT. Ik heb altijd
wedstrijd gezwommen (en een blauwe maandag ook nog eens
gepolood) en was zeker niet onverdienstelijk. Een half jaar terug
kreeg ik, zoals ik zelf al dacht, te horen dat ik kanker had. Ik had
gehoopt dat het bleef bij een operatie. Helaas bleek twee weken na
de operatie dat ik uitzaaiingen had. Tja… en toen was ik verder
van huis (wel 500 meter).
Gelukkig had ik een goed genezende uitzaaiing: het percentage van
genezingen in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AvL) is
sinds 1981 100%, dus niets om me ongerust over te maken.
Een goede prognose was er dus wel, maar ik moest daarvoor wel
aan 4 chemokuren van elk een week met twee weken niets
ertussen. Half oktober was de eerste en de week voor Kerst de
laatste. Bestraling bleef mij bespaard.
Helaas heb ik niet volledig van de bijwerkingen mogen genieten:
de misselijkheid en kotsbuien bleven uit en door mijn goede
conditie lag ik tussen de kuren door niet voor pampus op de bank.
De weken in het AvL waren niet eens zo vervelend. Je krijgt je
eigen infuuspaal met soms wel 10 verschillende zakjes (ook wel
chemokar genoemd), je kan fijn vingerverven bij de creatieve
therapie, je eet een week lang op kosten van de verzekering en je
zit temidden van bijna alleen maar 50 plussers die bijna allemaal
proberen hun longcarcinomen weg te roken of hun keeltumoren uit
te kuchen. Verder word je overstelpt met kaartjes (nog bedankt) ,
kado’s (ook bedankt) en bezoek. Vooral mensen van mijn
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studenten zwemvereniging SPONS zaten er soms ‘s morgens om
elf uur al of bleven tot elf uur ‘s avonds (ik had het er wat druk
mee). 
Na zo’n kuur wordt je aangeraden om de eerste week vooral
binnen te blijven (infectiegevaar) en je rustig te houden, maar vaak
heb je toch nergens zin in en gaat dat vanzelf. Natuurlijk ben ik
‘compliant’ en dus ben ik na de eerste twee kuren blijven trainen in
Amsterdam, heb collegezalen van binnen gezien en ja, ook cafés.
Na de derde kuur heb ik zelfs op mijn eigen georganiseerde
wedstrijd gezwommen (oké, 2.44 op de 200 wissel is niets, onder
normale omstandigheden), want na wat bloeddoping lijkt het of je
de hele wereld opeens weer aan kan.
Na de vierde was ik wel erg moe en dat resulteerde weer in een
bloedtransfusie. Eerste kerstdag heb ik dan ook mogen
doorbrengen in het AvL.
Op het moment gaat alles goed. Mijn conditie is natuurlijk wel
gelijk aan die van een natte krant, maar dat is in september vast
weer op peil. De tumormarkers, hormoon achtige stoffen van de
tumorcellen en dus referentiewaarden voor de behandeling, zijn
gedaald tot de normaalwaarden. Er kan dus gezegd worden dat
alles geslaagd is. Als ik de eerste 5 jaar vrij ben van stijgingen van
deze waarden, dan mag ik mij als genezen beschouwen. Helaas
bleek op een CT-scan dat er een lymfeklier te groot is gebleven en
die moet er dus ook uit. Grote kans dat dit niets is, maar zoiets gok
je niet. Dat dingetje is anderhalve centimeter groot en bevindt zich
achter mijn darmen en dus gaat mijn hele buik open. De operatie,
waar ik wel een maandje van mag nagenieten, is hoop ik nog in
januari en dus al geweest als je dit leest. Als je over een paar
maanden iemand ziet lopen met een ritssluiting dan ben ik dat dus. 
Nu is iedereen op de hoogte. Medelijden hoef je niet te hebben: ik
ben er erg goed doorheen gekomen. Hopelijk ben ik er weer bij
vanaf april en kan dan nog net mee zwemmen in dit seizoen. 
Iedereen die aandacht heeft gegeven aan (de situatie van) mij,
maakt niet uit of het via via was, nog bedankt!

Michiel
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Lang gewacht !

Het is bij het zesde eindelijk gelukt. Je hebt er wel wat voor
moeten doen, want het gaat natuurlijk niet vanzelf. Zo heb je eerst
de twee jongste teamleden moeten laten gaan. Toch aardig van ze
dat ze een uur voor de wedstrijd  nog netjes afbelden, voor de rest
van het seizoen. En dan nog de kwestie Marcel. Ja wat zal ik daar
over zeggen. Een team van acht, dus wanneer spreek je je rijles af;
op zaterdag. Echt veel animo is er dus niet.
Hoe ga je dan naar de wedstrijd? Van te voren heb je er veel zin in,
vrijdags nog getraind en zaterdags leef je naar het moment toe dat
je eindelijk weer mag schitteren. Aangekomen bij het zwembad
krijg  je alle goede berichten tegelijk te horen en je wordt nog meer
gemotiveerd om te presteren. Natuurlijk wil je laten zien dat je het
ook zonder ze kan. 
Op zo’n moment leer je je vrienden kennen, ook al zijn ze dan nog
zo jong en hebben ze zelf aansluitend een eigen wedstrijd.
................Marcel en Tim, jullie zijn je gewicht in bier waard en als
jullie niet binnen tien jaar in heren één in de hoofdklasse spelen,
dan eet ik mijn cap op. Dit zijn de echte toppers, die een club als
DWT zou moeten koesteren gelijk Niels zijn buik koestert. Ik ben
dan wel geen trainer maar een niet al te lullig  prestatiebekertje
moet er toch wel van af kunnen tijdens de ledenvergadering.
Eventueel erelid of lid van verdienste, maar daar stemmen we ad
hoc over op de vergadering.
De uitslag van die wedstrijd? ?????
Heren zes pakt de punten las ik ‘s maandags in het Haarlems
Dagblad, DWT’s heren zes walst over Alliance heen kopte de
Zaanlandse Koerier, Zware slag voor Zaans polo bolwerk 
schreeuwde de Telegraaf in rampen kapitalen.
Ja, gewonnen dus en overtuigend en met zonder wissels en met
Bart en met Patrick en met Marcel Z en met Wilfred en met Stefan
en met Marcel V en met Tim en met zeer veel moed en met
wanhoop.
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Naar aanleiding van wat de voorzitter zoal schrijft over actuele
zaken en vooral zijn heldere kijk erop lijkt het mij leuk om met een
beetje intelligente onderwerpen heren zes een beetje uit het
verdomhoekje te halen. Dit alles om het aantrekkelijker te maken,
voor andere spelers binnen DWT, over te stappen naar het zesde.
Niet zonder enige trots kan ik melden dat binnen het zesde toch
wel minstens zes jaar mavo aanwezig is, wij zijn niet dom: wij
passen ons aan!
En terwijl ik dit zo type hoor ik met een half oor bij Barend en
Witteman dat ik op woensdagmiddag het zwembad niet meer in
mag en prijs me gelukkig dat ik zelf een kind heb. 
Heeft u trouwens de DWT derby heren vier tegen heren drie nog
gezien?  Ik zeg maar één ding tegen het derde: bij ons is nog plaats
en je lijkt gelijk weer een stuk beter te poloën.

Een (noodgedwongen)basisspeler

ps.
Naar aanleiding van Guus z’n oude doos, hier nog een spreuk van
de weuk uit een tijd dat waterpolo nog in de regen op een
modderig grasveld gespeeld werd. Pikant detail in deze is dat de
term aanmodderen, wat je tegenwoordig bij de hogere teams
zoveel ziet, uit deze tijd stamt.

Ook al laat iedereen je in de steek,
en train je nul keer in de week,
vergane glorie is wat het leek,
maar onze eerste overwinning is geen fake.

(geloof je het nu al Mars?)
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DWT Puzzel

1 tapgelegenheid
2 aanmoedigingsmiddel
3 jeugdbegeleider
4 houtsoort
5 aanmoedigingsmiddel
6 ongevuld
7 kleur
8 roofdier
9 zoogdier
10 angst

Oplossing (vorige maand) 

DWT zoeker : watertrapper.

G. Luttikhuizen.
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Klaverjassen.

De vijfde klaverjasavond was weer zeer gezellig. De volgende
dinsdag kaart avonden zijn op : 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 vijfde avond
1 Peter Samson 6041
2 Miriam Samson 5054
3 Marius Bakker 5045
4 Martin Hendriks 5044
5 Joop van Osch 4947
6 Irene van Osch 4856
7 Nico Hooischuur 4712
8 Corrie Bergman 4576
9 Bas Blom 4523
10 Nel Nijemanting 4466
11 Carla Korzelius 4340
12 Mevr. Samson 4277
13 Henny Hooischuur 4204
14 Ineke Rohling 4146
15 Jonette Blom 3908
16 Hans Korzelius 3669
17 Jan Nijemanting

Totaalstand
1 Henny Hooischuur 23461
2 Martin Hendriks 23391
3 Nel Nijemanting 23252
4 Bas Blom 23002
5 Jan Nijemanting 22333
6 Nico Hooischuur 22315
7 Jonette Blom 21058
8 Ineke Rohling 20842
9 Peter Samson 20539 na 4x
10 Miriam Samson 20256
11 Marius Bakker 19196
12 Irene van Osch 18908
13 Joop van Osch 17984
14 Mevr. Samson 17647
15 Ko Zwaneveld 17484
16 Corrie Bergman 17275
17 Leida Scholten 13803 na 3x
18 Carla Korzelius 13452
19 Hans Korzelius 12103

Jan Nijemanting.
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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



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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