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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Er zijn van die momenten dat ik het gevoel heb
dat de sport door de diverse overheden en
belangenorganisaties werkelijk serieus genomen
wordt. Berichten in de krant over het werken aan een systeem van
salariëring voor de circa 400 topsporters die ons land telt en een
heuse CAO voor betrokkenen in het betaald voetbal, bevestigen dat
gevoel.
Mogelijk komt het eens zo ver dat, voor een ieder waarvoor de
sport in min of meerdere mate een (deeltijd) dagtaak (geworden) is,
de sport eenzelfde functie gaat vervullen als voor elke andere
professie die een plaats binnen ons arbeidsbestel inneemt.

Ik hoor de bewakers van de amateursport die de basis van de sport
zo liefdevol koesteren, al hun bezwaren uiten over de doodsteek
die dergelijke plannen voor vele sportverenigingen in de marge kan
betekenen. Eerlijk gezegd hebben deze bezwaren een groot werke-
lijkheidsgehalte, omdat legio sportverenigingen het zich financieel
niet kunnen veroorloven om naar een bedrijfsmatige aanpak met
alle consequenties van dien over te stappen. De vereniging als
werkgever lijkt daarmee bij voorbaat gedoemd tot mislukken.

De tijd waarin sportverenigingen zich in hoofdlijnen slechts met de
basis van de sport bezighouden lijkt echter voorbij.
Legio wetten en verordeningen opgelegd door overheden en belan-
genorganisaties zijn de dagelijkse kopzorg geworden voor
bestuurders en kaderleden van sportverenigingen.
De oprechte amateur krijgt daarmee een verantwoordelijkheid
opgelegd die het eigenlijk niet wenst. Niet meedoen is echter op
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termijn geen bruikbaar alternatief en afhaken is voor velen hun eer
te na.  

Er moet dus een werkbaar alternatief gecreëerd worden tussen pure
amateursport en een consequente bedrijfsmatige aanpak. Je kunt
dat zelf gaan ontwikkelen, of je kunt daarvoor een geautoriseerd
bureau inschakelen. In een dergelijk werkbaar alternatief kan ik
mij onder meer een mix voorstellen tussen betaald sportkader en
goed opgeleide vrijwilligers, waarbij de bedrijfsmatige
ondersteuning gegeven wordt door de inmiddels opgerichte
sportvakbond die aangesloten is bij een overkoepelende
vakcentrale.

Hoofdzaak is echter dat de georganiseerde amateursport, ook al zal
het mogelijk in de toekomst een gespecialiseerde bedrijfstak zijn,
voor al haar beoefenaren betaalbaar blijft en dat deze zich kunnen
blijven identificeren met de vereniging die hun lief is. Sport als
bedrijfstak kan echter niet alleen een private aangelegenheid zijn.
De diverse overheden moet duidelijk zijn dat de sport onder meer
uit welzijn- en gezondheidszorg overwegingen een cruciale rol
speelt in de samenleving en dat zij derhalve professioneel geleide
amateursportverenigingen d.m.v. onder meer het verstrekken van
subsidies moeten ondersteunen.

Betaald worden voor sportbeoefening bij de amateurvereniging zal
altijd een contradictie blijven. Ik maak me dan ook geen enkele
illusie over salarisschalen van pupil tot veteraan, laat staan over
vakantiegeld en doorbetaald verlof.
Er kan hooguit sprake zijn van onbetaald verlof, mits het
teambelang niet geschaad wordt. Want het teambelang wordt ons
vanaf de pupillentijd met de paplepel ingegoten!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Luie trap.
Enige tijd geleden heeft de SSH een zgn mobiele
'luie trap' laten plaatsen in het wedstrijdbassin
van het Boerhaavebad. Deze trap is bedoelt als
aangepast hulpmiddel voor met name oudere en
minder-valide recreatiezwemmers.
Blijkbaar is de omvang en het gewicht van de trap reden voor het
management om de zwemverenigingen duidelijk te maken dat  de
mobiele trap slechts voor wedstrijden uit het wedstrijdbassin
verwijdert wordt. 
Om diverse redenen heeft het bestuur van DWT inmiddels tot 3
keer toe schriftelijk bezwaar tegen de gang van zaken aangetekend.
Tot op heden heeft de SSH hierop nog niet gereageerd.

Door de constructie van de trap mag de beweegbare bodem        
slechts op een maximale diepte van 1.60 meter geplaatst worden
waardoor de sportsector in haar trainingsmogelijheden ernstig
gedupeerd wordt.
Onze grootste zorg betreft de kans op onveilige situaties met name
bij het leszwemmen. Kinderen zien de trap als speelobject waarbij
ongelukjes niet ondenkbaar zijn.

Uiteraard blijft het bestuur bij de SSH aan de bel trekken om zo
spoedig mogelijk een aanvaardbaar alternatief te bewerkstelligen.
    
- Zwembadnieuws
In het clubblad van maart jl. staat vermeld dat het zwembad voor
DWT gesloten is op Goede Vrijdag 3 april. Dit moet uiteraard zijn,
Goede Vrijdag 2 april.
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Ook op de volgende data is het zwembad voor DWT gesloten:
vrijdag 30 april (Koninginnedag)
dinsdag  4 mei   (Dodenherdenking)
woensdag  5 mei   (Bevrijdingsdag)

Met bronvermelding

De versnippering van belangen behartiging van werknemers in de
sport, waardoor zij aan de willekeur van sportbazen zijn over-
geleverd, maakt velen van hen tot nog toe vogelvrij.
Verhalen over bijvoorbeeld topsporters waar koehandel mee ge-
dreven wordt en belabberde arbeidsomstandigheden in de zwempa-
radijzen halen met regelmaat de sportkaternen van kranten en
tijdschriften. Een aantal vakbonden met kennis over sportbelangen
hebben hun krachten ondergebracht in èèn sportbond, de FNV
Sport genaamd.

Sport is een groeiende bedrijfstak waarin commercie en concur-
rentie steeds meer invloed krijgen. Verbetering van de ar-
beidsvoorwaarden en rechtspositie van zo'n 55.000 sportwerkers
en topsporters krijgen door de schaalvergroting in FNV Sport een
breder draagvlak en daardoor meer kans van slagen.
Een bonte mengeling van topsporters, werknemers in zwem- en
sportaccommodaties en in welness, fitness- en saunacentra en
sportinstructeurs vallen, indien zij zich daarbij aansluiten, onder de
paraplu van de nieuwe sportbond.

De sportbond gaat zich ook bezighouden met fiscale en juridische
dienstverlening. Het is nog onduidelijk of deze dienstverlening ook
aan de amateursportverenigingen geleverd zal worden. De keuze
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voor het model van een federatie met behoud van autonomie van
de eigen vereniging, maakt het bestaande organisaties van sporters
makkelijk om toe te treden.

Als sportvereniging zullen we de ontwikkelingen op het gebied
van belangenbehartiging van sport in zijn totaliteit nauwlettend
volgen (On)bezoldigde sport krijgt hiermee als bedrijfstak serieuze
aandacht en dat komt de gehele sport ten goede.

Bron: AANEEN, vakblad van de ABVAKABO van maart 1999
      

Dèja vu

Het beleidsplan 1998 - 2000 zet de lijn uit voor de toekomst van
DWT. Kernbegrippen als doel- en taakstelling plus de positie in
het Haarlemse sportwereldje die DWT voor ogen staan blijkt
echter ook voor andere verenigingsbestuurders van alle tijden alle-
daagse kost te zijn. Zo werd er in het clubblad van januari 1947
(toen was geluk nog heel gewoon) een artikel gepubliceerd onder
de markante titel "De Taak van DWT".
Daarin werden de lezers een drietal doel/taakstellingen voorgelegd
die de basis voor het bestaansrecht van de vereniging vorm gaf.

De belangrijkste factor voor haar bestaansrecht was de katholieke
identiteit van de vereniging. Een in die tijd bekend verschijnsel,
want kleur bekennen behoorde tot de alledaagse zeden en
gewoontes. Dus werden katholieke zwemmers lid van een
katholieke zwemvereniging, maar vooral om het gemengd
zwemmen tegen te gaan aldus het artikel. Met alle respect, maar
het was in die tijd voor zwemmers van alle gezindten niet toege-
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staan om gemengd te zwemmen (bij de bouw van zwembaden
werd daar rekening mee gehouden) en dus had dit verbod geen
specifiek katholiek karakter.

De tweede niet onbelangrijke taakstelling betrof het leveren van
sportieve (top)prestaties in teamverband, want daar gaat een
wervende werking vanuit wat het ledenbestand positief beïnvloedt.
Dit werd als een machtig propagandamiddel gezien voor de
katholieke sport. Prestaties werden belangrijk geacht,  waarmee
getoond kon worden dat katholieke verenigingen in sportief
opzicht niet de mindere waren van niet katholieke verenigingen.

De schrijver van dit artikel gaf merkwaardig genoeg de derde
taakstelling de hoogste prioriteit. DWT moest een gezellig-
heidsvereniging zijn. Er werd vanuit gegaan dat een
gezelligheidsvereniging een positieve invloed had op de onderlinge
saamhorigheid van haar leden en een waardige katholieke sfeer
bevorderde. Waarden die in het Nederland van vlak na de oorlog
in alle geledingen van de samenleving breed ingang vonden.

Over de voorkeur van prestaties en gezelligheid verschilt men
binnen de DWT-gelederen nog steeds van mening. Het is blijkbaar
nog geen gemeengoed dat het èèn best kan samengaan met het
ander. In het Nederland van vlak voor de millennium wissel
worstelt blijkbaar de hele samenleving met het combineren van
gemeenschappelijke belangen, of de terugkeer naar waarden uit
een tijd dat geluk nog heel gewoon was!

Guus Niehot.
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Actie "Sportkras"

Op 1 maart j.l.is de eerste Krasloterij voor sportverenigingen de
Actie "SPORTKRAS" gestart. Deze actie wordt georganiseerd
door NOC*NSF in samenwerking met de NIL (De Lotto) en alle
regionale dagbladen zoals het Haarlems Dagblad. Een
SPORTKRASlot kost 5 gulden, waarvan liefst 3,50 gulden
rechtstreeks terugvloeit in de clubkas. De Actie "SPORTKRAS"
loopt tot eind mei.
Kopers van een SPORTKRAS-lot krijgen een door De Lotto
geproduceerd kraslot met kans op vele prijzen in natura, maar ook
de nodige kleine en grote geldprijzen. Bovendien ontvangt elke
koper een kortingsbon van McDonald's ter waarde van ruim vijf-
gulden. Altijd prijs dus!
De afhandeling van winnende loten wordt geregeld door De Lotto
in samenwerking met NOC*NSF. Prijswinnaars kunnen hun prijs
incasseren bij de verkooppunten van De Lotto of krijgen hun
gewonnen prijs gratis thuisgestuurd. Op de achterzijde van ieder
SPORTKRAS-lot wordt dit duidelijk beschreven.
Vooralsnog kunt u bij DWT SPORTKRAS-loten aan de bar tegen
het vastgestelde tarief van 5 gulden kopen. Indien u dat liever is,
kunt u intekenen tot maximaal 20 krasloten op een intekenlijst.
Deze intekenlijst is ook bij de bar opvraagbaar. 
De actie loopt tot eind mei.
De Actie "SPORTKRAS" beveel ik van harte bij u aan!! DWT
kan daarmee de clubkas aanvullen waarbij u als lid van de vereni-
ging altijd de winnaar bent. Want een sportvereniging die
financieel ruim in haar jasje zit, kan haar contributies en tarieven
voor haar leden op een alleszins betaalbaar niveau houden!!

Het petit commitè DWT-GCA.
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Uitnodiging jaarvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 68e algemene
ledenvergadering op woensdag 7 april 1999 in ons clubhuis aan het
Boerhaavepad te Schalkwijk. Aanvang 20.00 uur. Zaal open vanaf
19.45 uur

Namens het bestuur van DWT
Anneke Veen, secretaris.

AGENDA algemene ledenvergadering.

1. Opening door de voorzitter de heer Niehot
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen 67e algemene ledenvergadering d.d. 1 april 1998
4. Bespreking jaarverslagen
a; secretaris
b; polowerkgroep
c; zwemwerkgroep
d; synchroonzwemwerkgroep
e; J & REZ-werkgroep
f; clubhuiswerkgroep
5. financieel verslag en verslag van de kascommissie
6. Benoeming kascommissie
7. Uitreiking sportprestatiebeker
PAUZE
8. Uitreiking Sendenbokaal
9. Begroting 1999
10 Voortgang uitwerking beleidsplan 1998 - 2000
a; gedragscode DWT
b; positionering DWT
c; kwaliteitsontwikkeling P.R.beleid
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d; positionering sportsector
e; kwaliteitsontwikkeling elementair zwemmen
11 Afscheid werkgroep/bestuursleden
12 Benoeming bestuursleden
13 Rondvraag
a: Vragen voor de rondvraag kunnen tot een kwartier voor aanvang
van de vergadering schriftelijk bij de secretaris gediend worden.
14 Sluiting

De ledenstand

leden per 1-1-98 : 457
nieuwe leden : 152
opzeggingen : 190
leden per 1-1-99 : 419

Notulen 67  Algemenee

Ledenvergadering van DWT
d.d. 1 april 1998.

Aanwezig:
Bestuursleden,G. Niehot, P. Lommerse, R. Van Weel, K.

Ungureanu. E. Brander, S. Woolthuis,
Afwezig: (met bericht) G. Vink.
Leden: (Volgens presentielijst)

Francisca Knape
Nicolette Knape
Anneke Veen
Thijs Weustink

Eddy Roosen
Marjolijn Verbruggen
Dana Ungureanu
Carola Wigman

Walter Bakker
Roselijn Verbruggen
Maaike Woolthuis
Sandra Roosen
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Ruud Muylaert
A. Woolthuis
Marius Bakker
Nic. den Braven
Arthur Stricker
Wolf Stricker

Eric Thoolen
Marco Hendriks
Ineke Rohling
W. Roozen
Bart Wever
N. Boviatsis

G. Westerman
R. Stricker
Th. v.d.Giezen
Ko Zwaneveld
Michael Woolthuis

Agendapunten:
1 Opening door de voorzitter.

Even na 8 uur heet de voorzitter alle aanwezigen welkom en
houdt een korte toespraak.
Sport is een fenomeen, dat mensen fysiek en mentaal
weerbaar maakt. Een meerderheid van de bevolking staat bij
een sportclub ingeschreven, waaruit men kan concluderen
dat het goed gaat met de georganiseerde sport. Echter door
de toenemende individualisering van de samenleving geven
veel men sen er de voorkeur aan zelfstandig iets te
ondernemen en neemt ook de bereidheid af om vrije tijd ter
beschikking te stellen ten bate van een/de vereniging.
Hieraan zou nadrukkelijk aandacht moeten worden besteed.
De politiek lijkt het belang van de georganiseerde sport ook
in te zien en dat blijkt uit een financieel gebaar. Dit schept
uiteraard ook hoge verwachtingen De jeugd moet iets kunnen
verwachten. Dit vraagt van de verenigingen een grote mate
van deskundigheid van het veelal vrijwillige kader,
aangepast aan de eisen van deze tijd.
DWT neemt de uitdaging aan en heeft met het nieuwe
beleidsplan als leidraad en steun en hulp van alle
enthousiaste kaderleden een start gemaakt om in het 3e
millennium de volwaardige positie die wij als
zwemvereniging in Haarlem 
innemen te behouden en te versterken.
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2 Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering van de heren T. Weustink, Ulco
Kleinhout, Paul Stricker

3 Notulen Alg. Vergadering van 2 april 1997.
Notulen goedgekeurd.

4 Jaarverslagen diverse werkgroepen.
Alle verslagen goedgekeurd.

5 Financieel verslag en kascommissie. (Maaike en Arthur)
Goedgekeurd door kascommissie en penningmeester
gedechargeerd

6 Nieuwe kascommissie: Maaike Woolthuis (nog 1x)en Walter
Bakker

7 Sendenbeker.
Met algemene stemmen toegekend aan Thijs W. En Eddy
Roosen voor het tijdrovende en belangrijke werk het DWT
archief op orde te brengen. Het archief is in de bestuurskast
geplaatst en eventueel na overleg met bestuur ter inzage.

8 Uitreiking sportprestatiebeker.
Dit punt werd eerder op de avond behandeld.
De beker werd uitgereikt aan twee zeer jeugdige leden van
DWT n.l. Nicolette Knape (synchroonzwemmen) en Viki
Boviatsis (wedstrijdzwemmen)
Beide meisjes hebben door intensief trainen en
doorzettingsvermogen (Viki - bronzen penning KNZB,
Nicolette - mag mee doen aan div trainingen op Papendal)
deze beker zeker verdiend.
Door W. Roozen werd beide meisjes bloemen aangeboden.
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9 Begroting 1998
Trainingskosten voor 1998 lager daar er minder baden/uren
in De Planeet zijn. Overigens zullen de trainingskosten toch
nog iets omlaag moeten al is het verlies door de lagere
aantallen baden in de Planeet niet zo groot De brand heeft
alleen geld gekost. Het bedrag (opgegeven door BHZ)f.
80.000,-- voor alle verenigingen die bij de BHZ zijn
aangesloten gezamenlijk.
Kosten drukwerk = alle drukwerk, ook clubblad.
Hr. Stricker: Weinig advertenties, moeten meer mogelijk
zijn, dan clubblad misschien kostendekkend.
Door bestuur vastgesteld, de  reeds vorig jaar aangekondigde
verhoging van f. 11,-- naar f. 15,-- van de contributie van
zgn. “Tientjesleden” (Dit om verzending clubblad meer
kostendekkend te maken.)

10 Beleidsplan.
Aan het verzoek een beleidsplan voor de komende jaren op
te stellen is door het bestuur voldaan.
Men wil streven naar een gemiddeld ledental van 600 en in
ieder geval binnen Schalkwijk een plek te behouden.
DWT zal ook op recreatieve/commerciële zaken attent zijn
en een aandeel moeten leveren.
Aan het “late uur” op vrijdag zal misschien wat meer cachet
moeten worden gegeven.
Niet alle werkgroepen hebben hun beleidsplan ingeleverd.
Graag nog zo spoedig mogelijk insturen.

Aandachtsgebieden:
- 1 - Informatie binnenkort via het clubblad
- 2 - Elementair zwemmen - ABC plan gestart
- 3 - Scholing trachten mensen uit eigen gelederen hiervoor aan

te trekken en dit te centraliseren en coördineren.
- 4 - Financiële doelstellingen penningmeester zal dit

behandelen
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- 5 - P.R. beleid. Nadrukkelijker aan de weg timmeren.
(Figuurlijk !!)

- 6 - Gedragscode. Samen met ouders en school werken aan de
sociale vorming van de jeugd.

- 7 - Positie van de werkgroepen
- 8 - Structureren van ontspanningsactiviteiten. Centraliseren.

10a. De vlag.
De ten toon gespreide vlag is niet correct. Foutje van de
drukker. Er komt voor elke werkgroep een vlag beschikbaar. Er
zijn verschillende uitvoeringen nl. voor aan de mast, aan de
wand etc. Nieuwe vlaggen zijn met Pinksteren aanwezig. Men
is enthousiast over deze nieuwe vlaggen.

11 Afscheid werkgr.leden/bestuursleden.
Aftredende werkgroepleden zijn in werkgroep bijeenkomsten
bedankt. Men is deze mensen veel dank verschuldigd voor hun
vrijwillig kaderwerk.
3 leden van het bestuur treden af en zijn niet herkiesbaar.
Stefan, clubh.werk o.a., René v. Weel, secr., Greet Vink,
Ebelien Brander stelt zich nog een periode beschikbaar voor
PR.

   Ook deze aftreden bestuursleden zijn intern bedankt voor het
vele  werk dat zij voor de vereniging hebben verricht.
Anneke Veen heeft zich bereid verklaard binnenkort het
secretariaat op zich te nemen. Zij wil eerst nog haar werk voor
de wedstrijdzwemgroep afbouwen voor zij deze taak in zijn
geheel op zich neemt. Tot die tijd zullen de notulen van de
bestuursvergaderingen worden bijgehouden door A. Woolthuis.
Er zijn nu dus nog 2 plaatsen vacant.

Afscheid Wolf Stricker.
In 1962 heeft de hr. Stricker voor het eerst kennis gemaakt met
DWT door met zijn kinderen te komen zwemmen. In die tijd
zwommen jongens en meisjes nog apart - dus vrijdags met zijn



  16 De Waterdroppels  

dochter en zaterdags met zijn 2 zoons
In plm. 1975 is hij begonnen met het naar waterpolowedstrijden
rijden met o.a. Joop van Stade. Later werd hij ook nog coach
van de adspirantjes en van Heren 3. Het bij polo alom bekende
“Stricker-systeem” is van zijn hand.
Hij is pas in 1996 gestopt met coachen.
Ook is de heer Stricker ca, 14 jaar penningmeester van de
clubhuiscommissie geweest en later ook van de Stichting.
Nu - 1 april 1998 - stopt Wolf Stricker met zijn activiteiten. Hij
wordt door de clubhuiscommissie voorgedragen als erelid en als
zodanig benoemd door de voorzitter. Hem wordt en oorkonde
uitgereikt.
Wolf Stricker memoreert in zijn dankwoord, dat er veel is
veranderd. 36 jaar geleden was het de gewoonste zaak van de
wereld je in te zetten voor een vereniging
Hij is zeer verrast over de mooie oorkonde (en de fles !) Het is
eigenlijk allemaal vanzelf gegaan - zwemmen met kinderen en
later clubhuiswerk - . Hij heeft een fijne tijd gehad. We zullen
hem nog wel eens zien.

12 Rondvraag.
Er is een schriftelijke vraag binnengekomen. (Hr. v. Giezen)
Kan het bestuur garanderen, dat de lesuren in de Planeet op
de zaterdagmorgen weer op dezelfde tijd n.l. 8,00 tot 10,00
uur zullen plaatsvinden t.z.t.
Het bestuur gaat er voor ! Het is zeer aannemelijk dat
dezelfde tijden worden gehanteerd bij in gebruikstelling van
het vernieuwde bad. De tijd is zeer belangrijk, men verliest
anders zeer beslist mensen, daar men niet later op de dag wil
trainen.

Sluiting van de vergadering nog voor 22.00 uur.

Secretaris R. Van Weel
namens deze: A. Woolthuis, notuliste.
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Jaarverslag secretaris.

Het bestuur is 9-maal voor een bestuursvergadering bijeengeko-
men. Het bestuur was vertegenwoordigt in de vergaderingen van
de BHZ en het Technisch Overleg. Het dagelijks bestuur onder-
hield voor de lopende zaken het contact met het management van
het Boerhaavebad (SSH). Voor wat betreft de stichting was de
penningmeester geregeld aanwezig bij de vergadering van de
clubhuiswerkgroep, waarvan verslag werd gedaan in de be-
stuursvergadering. 

Samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit:
Naam  Functie Jaar van aftreden
Guus Niehot  Voorzitter 1999
Paula Lommerse  Penningmeester 1999
Anneke Veen  Secretaris 2001
Kitty Ungureanu Voorzitter T.O. 1999
Ebelien Brander Representatie (PR) 2000

In 1998 is door het bestuur intensief gewerkt aan de uitvoering van
onderdelen van het beleidsplan 1998 - 2000.
Zo is in nauwe samenspraak met de J & REZ-werkgroep de kwali-
teitsontwikkeling van het elementair zwemmen ter hand genomen. 
Zowel het bijwonen van J & REZ-werkgroepvergaderingen als het
uitnodigen van de werkgroep en de uurleiders in de bestuurs-
vergadering maakte daar deel vanuit. Het nieuwe ABC-zwemles-
plan is de rode draad in de kwaliteitsontwikkeling. Inmiddels is het
leskader geschoold in het ABC-plan en is deze nieuwe
zwemlesmethode reeds in de praktijk ingevoerd.

Met de scholing van het zwemleskader door de J & REZ Is onbe-
wust een eerste stap gezet in de richting van een (gestructureerd)
scholingsbeleid. Van de werkgroepen uit de sportsector is nog geen
reactie gekomen, op verzoek van het bestuur hiertoe, om
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gegadigden voor te dragen voor het volgen van een
(trainers)cursus. Een verontrustende ontwikkeling derhalve.

Vanuit onder meer de didactische en opvoedkundige
verantwoordelijkheid die een sportvereniging mede heeft, heeft het
bestuur de gedragscode ontwikkeld. deze gedragscode zal t.z.t.
onderdeel uitmaken van het 'huishoudelijk reglement'.
De 'tien geboden van de watertrappers', die inmiddels in het
clubblad gepubliceerd zijn, is de praktische handleiding van de
gedragscode.

Met de positionering van DWT als Haarlemse zwemvereniging is
in feite de toekomst van de vereniging aangegeven.
DWT zal zich nadrukkelijk gaan profileren als zwemvereniging in
het stadsdeel Schalkwijk, wat niet wil zeggen dat de regio
verwaarloost wordt. Om die reden is het behoud van uren in De
Planeet van belang. Het beleid is gericht op de breedtesport met de
nadruk op presteren en op de recreatiesport waarin ontspanning en
presteren samengaan.
De positionering van DWT wordt uitgangspunt in de positionering
van de sportsector.

In het P.R.beleid is veel aandacht voor communicatie en uit-
wisseling van informatie bestemt voor interne doelen en profilering
van de vereniging naar buiten toe. Voor een brede bekendheid zal
met name de promotie gericht worden op het stadsdeel Schalkwijk.
Ook zal meer de publiciteit via de pers gezocht moeten worden.
Voor een eenduidige constructieve afstemming is een protocol
ontwikkeld. Dit protocol zal door het kader voor alle
P.R.activiteiten gebruikt worden.
Een flinke duw in de richting van de naamsbekendheid was de
introductie op de jaarvergadering van de nieuwe DWT-vlag.

De Planeetbrand heeft toch ook voor DWT verstrekkende gevolgen
gehad. Zo blijkt aan het eind van 1998 dat de brand DWT per saldo
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zo'n 100 leden heeft gekost.
DWT en andere verenigingen uit de BHZ zijn in deze periode min
of meer tot elkaar veroordeeld geweest. In positieve zin is dit goed
gebleken voor de samenwerking.

Op het terrein van fondsenwerving is wisselend succes geboekt. 
Ronduit teleurstellend was het resultaat van de Grote Clubactie,
zeker als dit afgezet wordt tegen het resultaat van 1997. 
Daarentegen kan de Vomaractie die in maart 98 is gestart een
regelrecht succes genoemd worden. Ook heeft de sinterklaasactie
met name door de adviserende inbreng van mevrouw Stricker een
alleszins bevredigend financieel resultaat opgeleverd.

1998 is dus een jaar geweest waarin het bestuur zich met name met
de toekomst van DWT heeft beziggehouden. De uitvoering
daarvan is slechts mogelijk met de inzet van het kader uit de
diverse sectoren. De J & REZ heeft met de invoering van het
ABC-plan bewezen dat het kan. Andere sectoren hebben nog te
maken met de erfenis uit het verleden dat tijd kost om weggewerkt
te worden. Bij allen is echter de intentie aanwezig om het
toekomstbeeld van DWT tot werkelijkheid te maken.

Anneke Veen,
secretaris.

Jaarverslag J-rez

Het jaar 1998 was voor de J-rez een druk jaar, dit jaar zijn we
begonnen met het ABC-plan, ook is al met deze methode voor de
eerste keer afgezwommen.  Tevens hebben we een grandioze
kindermiddag, een gezellige dag van DWT, wat naar onze mening
te slecht bezocht was en een voortvarend Sinterklaasfeest
georganiseerd.
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Dit jaar zijn er 3 kaderleden geslaagd voor zwemleider A, dit zijn
Harry, Carola en Antoinette, wij wensen ze nog veel plezier bij
DWT en hopen dat we nog lang van hun kwaliteiten gebruik
mogen maken,

Ook is er dit jaar weer 3 keer afgezwommen en er waren veel
kinderen die slaagden.
Voor het A diploma zijn er 15 kinderen geslaagd
Voor het B diploma zijn er 31 kinderen geslaagd
Voor het basiszwemdiploma zijn er 20 kinderen geslaagd
Voor zwemvaardigheid I waren het er 27.
Voor zwemvaardigheid II waren het er 18.
Voor zwemvaardigheid III waren het er 13.
Voor het nieuwe ABC plan zijn er voor het A gedeelte 9, voor het
B gedeelte 6 en voor het C gedeelte 5 kinderen geslaagd.

Helaas hebben we wel afscheid moeten nemen van één van onze
tafeldames: Elly v.d. Bosch, wij willen haar bedanken voor de
jarenlange trouwe inzet, en wij willen haar vervangsters Jolanda
Bouman & Jolanda Verhogen van harte welkom heten.

Voor het komende jaar hopen wij nog meer kinderactiviteiten te
kunnen organiseren eventueel in samenwerking met de
Watervrienden en we gaan proberen om meer leden te werven nu
de Planeet 1 weer open gaat.

Namens de J-rez,
Sanja.

Jaarverslag waterpolo

Allereerst voor iedereen namens de polocommissie nog de beste
wensen voor het nieuwe jaar. De commissie heeft het ‘t afgelopen
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jaar weer erg druk gehad want er waren weer veel taken te
verdelen. Helaas moesten we afscheid nemen van een aantal
commissieleden, te weten Eric, Martijn en Teun. We raakten dus
respectievelijk een vice-voorzitter, secretaris en voorzitter kwijt.
De laatste taak werd overgenomen door Marjolijn. Eddy werd
secretaris. Minder mensen in de commissie, maar zeven is zoals
iedereen weet een compleet team en van wisselen word je maar
moe. 

Wat hebben we het afgelopen jaar allemaal georganiseerd? In
januari een eigen minipolotoernooi en natuurlijk ging de
competitie ook gewoon door met de daarbij behorende
baddiensten. Op 2 mei volgde de afsluitavond van het seizoen 97 -
98 en twee weken later was het weer tijd voor de jeugddisco die
erg drukbezocht was. Het Pinkstertoernooi op 31 mei en 1 juni was
weer authentiek gezellig, net zo als het eerste lustrum-zomerkamp
(met als enige minpuntje het geringe aantal deelnemers, namelijk
alleen de organisatoren. De zomer die volgde was rustig zonder
training in De Houtvaart. Dit had waarschijnlijk te maken met het
feit dat het bad nog niet ijsvrij gemaakt was. Wel zijn we in
augustus weer met ‘de toernooiploeg’ naar Ter Apel en Hasselt
geweest. Onze speciale toernooiverslaggever heeft uitgebreid het
verloop van deze toernooien weergegeven in de clubbladen van
september en oktober. Het kerstadspirantenfeest was een succes en
zo kwam er een eind aan 1998. Nog een paar puntjes: dankzij de
minipolodoeltjes die we door sponsoring van meneer Goedkoop én
het sponsorzwemmen konden kopen, is er een opwaartse lijn waar
te nemen in de prestaties van de minipoloërs! O ja, het
spreekbeurtpakket is door diepgaande marktpenetratie voor het
eerst uitgeleend geweest! Een jaar waar we met goede gevoelens
op terugkijken.

Hierbij bedanken we iedereen die meegeholpen heeft om 1998 tot
een succesvol jaar te maken, in het bijzonder degenen die
enthousiast training hebben gegeven en de ouders die telkens weer
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bereid waren te rijden ! Applaus voor jezelf.

Namens de polocommissie: Marjolijn, Eddy, Ulco, Sabine,
Sandra, Dana en Thijs

Jaarverslag
wedstrijdzwemmen 

De werkgroep begon het jaar 1998 in de volgende samenstelling:
Anneke Veen – wedstrijdsecretariaat
Yvonne v. Weel  - juryleden wedstrijden
Jos Rooks – technisch coördinator
Wim Roozen – voorzitter – penningmeester.

Per begin seizoen 1998/1999 heeft Anneke Veen de werkgroep
verlaten om zitting te nemen in het bestuur.
Marjon Rooks kwam voor haar in de plaats.
Tevens kwamen Marleen Bosse en Bart de Graaf de werkgroep
versterken.
Marleen Bosse heeft zich na een paar maanden  teruggetrokken.
Zij is overigens nog wel actief bij de begeleiding van de kleineren
tijdens wedstrijden.

De training en coaching stond o.l.v. Orlando Lak en Ok van
Batenburg, met Jos Rooks als assistent.
Aan het eind van 1998 hebben wij na uitvoerig overleg met
werkgroepleden en bestuur afscheid genomen van Orlando Lak,
die ca. 5 jaar aan D.W.T. verbonden is geweest.

De wedstrijdploeg is redelijk stabiel gebleven, enkelen zijn
weggegaan en er zijn er iets meer voor teruggekomen. De ploeg
bestond eind 1998 uit 54 personen, een stijging van 4.
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De grootste groei zit in de categorie onder 11 jaar.
De opkomst bij de trainingen in de middaguren  was zeer
behoorlijk, in de ochtend 3 x per week uiteraard minder. Naast
leden van de zwemploeg deden ook kinderen van met name het
synchroonzwemmen aan deze ochtendtraining mee.

De zwemploeg streed mee in diverse wedstrijden, o.a. competitie,
meerkamp, Speedo, limietwedstrijden, diverse kringwedstrijden en
niet te vergeten de hoogtepunten in het zwemseizoen, ons eigen
Paastournooi en het Zwemgala in Osnabrück.
Het Paastournooi met deelname van 2 verenigingen uit Duitsland
en diverse regionale verenigingen is voor de hele zwemploeg ieder
jaar weer een feest. Veel medailles, een leuke disco met play-back-
show en een aantal internationale kontakten.
Deze kontakten kunnen dan weer worden aangehaald tijdens de
wedstrijden in Osnabrück, waar wij alweer voor de 13  keer aane

deelnamen. 
Het enthousiasme voor meegaan naar Osnabrück moet wat groter
worden. De ploeg is de laatste jaren aardig uitgedund.

In de competitie hebben wij onze positie gestabiliseerd, hetgeen
betekent dat noch het degradatiespook, noch promotie naar een
hogere afdeling ons sterk hebben bezig gehouden.
Met de komst van veel jongere leden kunnen wij in de toekomst
misschien weer een gooi doen naar promotie.

Tijdens de Speedo-finales landelijk is Viki Boviatsis Nederlands
kampioen op de 400 meter vrije slag in haar leeftijdscategorie
geworden. Een hartelijke felicitatie waard.

De Sportprestatiebeker, in het leven geroepen door André
Zandvliet, is op de algemene ledenvergadering uitgereikt aan Viki
Boviatsis als lid van de zwemploeg en Nicolette Knape als lid van
de groep synchroonzwemmen.
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Tijdens een speciale bijeenkomst met de leden van de zwemploeg
hebben wij Ok van Batenburg in het zonnetje gezet vanwege zijn
50 jaar-trainerschap.
In een later stadium zou hij door de gehele vereniging worden
gehuldigd.

In december is Sinterklaas met een Piet naar ons clubhuis gekomen
om de jongste leden van de zwemploeg met presentjes te
verblijden. Uiteraard waren de originele gedichten talrijk
aanwezig.
Voor de oudere leden is er een speciale duik-cursus georganiseerd
door onze buurman O.V.H., op initiatief van de familie Rooks. Een
heuse onder water-video-opname kwam als toegift.

Al met al een jaar waar op teruggekeken mag worden.

Haarlem, 14 maart 1999 – Wim Roozen, secretaris ad interim.

Jaarverslag
synchroonzwemmen

Werkgroepsamenstelling:

Aan het eind van het seizoen 98 hebben we afscheid moeten
nemen van Arda Hendriks en Hans Zuidhoek.  In de loop van het
jaar zijn Marjon v.d. Weijden en Nanny Roubies bij de werkgroep
gekomen met als taak de coördinatie van hand en span diensten bij
uitvoeringenwedstrijden en andere activiteiten.  Jolanda van
Lunenburg is onze nieuwe penningmeester geworden.  De
werkgroep zag er daardoor per 31 december ais volgt uit:

Voorzitster : Francisca van der Pot
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Secretaris : Paula Lommerse

Penningmeester : Jolanda van Lunenburg

Notulist : Mary Deinum

lid : Marjon v.d. Weijden

: Nanny Roubies

Trainsters
In de loop van het jaar hebben wij afscheid moeten nemen van
Marcel Zwart.  Op de
zaterdag kregen wij regelmatig ondersteuning van Ruud Kol.

Activiteiten

In januari zijn wij met 4 meisjes naar Amsterdam geweest waar de
Nationale Jeugdkampioenschappen gehouden werden. Helaas was
het dit keer alleen maar de techniek en niet de uitvoeringen.  Ook
dit keer hadden ze niet hoog genoeg gescoord om mee te mogen
doen aan de uitvoeringenwedstrijden.
Bij de Landelijke Verenigingscompehtie zijn we op een mooie 14e
plaats geëindigd. Evenals vorige jaren zijn we ook dit keer weer 2e

geworden bij de verenigingscompetifte van de kring Noord-
Holland.  De achterstand op nummer 1, wordt echter steeds
kleiner.  Veel meisjes mochten zich in 1998 weer kringkampioen
van Noord-Holland noemen, namelijk Annette Knape bij de soli 15
jr. e.j.; Nicolette Knape en Simone Hendriks bij de duetten voor 13
jr. e.j.; Annette Knape en Joyce Vollenga bij de duetten voor 15 jr.
e.j. Ook de meisjes die in de Queen (13 jr. e.j.) en Backstreet (15
jr, e.j.) zwommen vorig jaar mochten zich als groep kringkampioen
noemen.
Annette Knape heeft tijdens een techniekwedstdjd voor 17 jaar en
jonger op 8 november in Heemstede 60,224 punten behaald en
heeft hiermee een bronzen prestatiemedaille verdiend.  Zij is het
derde meisje bij het synchroonzwemmen van DWT dat een
prestatiemedaille verdiend heeft.
Ook hebben we dit jaar voor het eerst een trainingsweekend gehad,
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dit was dankzij de hulp van de heer 0. Lak en de ballettrainster
Lucienne Arnoldus een heel geslaagd weekend.  Ook na dit
weekend heeft de heer 0. Lak ons bijgestaan bij onze trainingen,
wat wij als trainsters zeer op prijs gesteld hebben.

Leden
Aan het eind van het seizoen hadden wij 43 meisjes en 2 jongens.

Tot slot wil ik ook dit keer iedereen bedanken die ons in het jaar
1998 bijgestaan heeft, zoals bijvoorbeeld bij de voorbereiding van
de Nieuwjaarsshow en de barbecue.  Dankzij deze hulp kunnen wij
weer terugkijken op een zeer succesvol jaar.  We hopen dat we in
het laatste jaar van deze eeuw weer op de hulp van diverse ouders
mogen rekenen, want ook dit jaar moet er weer een
Nieuwjaarsshow in elkaar gezet worden en moeten er allerlei
attributen en kleding voor deze show gemaakt worden, dus hulp
van ouders is echt noodzakelijk !!!

Namens de werkgroep synchroonzwemmen
Francisca van der Pot

Jaarverslag
clubhuiswerkgroep.

Mijn eerste jaarverslag als voorzitter van de clubhuiswerkgroep.
Dit jaar was een jaar van veranderingen en helaas ook inkrimping.
We hebben naast de heer Stricker en Stefan Woolthuis vorig
seizoen, dit seizoen ook de heer van Luit en laatst nog Fokkelina
Wiersma als leden verloren. De werkgroep bestaat nu nog uit vijf
leden en dat is te weinig.
Daarnaast hebben zoals iedereen wel gemerkt zal hebben een
nieuw biermerk, namelijk het Belgische Maes bier. Binnenkort zal
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Rieu, onze leverancier, hiervoor een nieuwe tapinstallatie leveren.
Tot dan is het nog even knutselen met de verschillende
tapkoppelingen.

We hebben dit jaar geprobeerd een begin te maken met het
centraliseren van het 
ophangen van foto’s en affiches. Dit lukt aardig en ik heb de
diverse werkgroepen gevraagd foto’s aan te leveren en dit is al
deels gedaan. De muren zijn nu nog redelijk kaal, maar er komt
een rail en nieuwe wissellijsten zodat er makkelijker gewisseld kan
worden en er niet steeds nieuwe gaten hoeven worden geboord.
Ook is het aloude dartbord weer opgehangen, waar helaas nog
weinig gebruik van wordt gemaakt.
De agenda van het clubhuis zit elke week redelijk vol en daar
blijven we blij mee.
Er zijn ook minder klachten over een vuil clubhuis en het is dus
goed om te constateren dat men het schoonmaken na gebruik
serieus neemt.
Ook financieel gaat het ons voor de wind. We hebben een grotere
controle op de uitgaven en inkomsten doordat onze nieuwe
penningmeesteres met kwartaal- en jaarcijfers komt.

De inkopen zijn nu een jaar lang via Rieu aangeleverd en dat
bevalt prima.
We hopen komend jaar, met een aantal versterkingen, een nog
beter jaar tegemoet te gaan.

Tot ziens in het clubhuis,
Marco Hendriks, voorzitter clubhuiswerkgroep.



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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Nieuws van de
wedstrijdzwemploeg

Districtscompetitie deel IV

Voor de verandering had niemand moeite het zwembad te vinden:
de wedstrijd van 7 maart jl. werd dan ook in ons thuisbad
gehouden.

De creatieve trainingen (o.a. met een bekertje op je voorhoofd
zwemmen, banen onder water zwemmen) van het trainersduo
Koning wierpen duidelijk hun vruchten af. Individueel is er
retegoed gezwommen: 72 p.r.’s werden op de klokken gezet!!!

Daarom deze keer de TIJDVERBETERING TOP TIEN.
Met stip op nummer 1: Renée Bosse. Gefeliciteerd!!

Nr. Naam Afstand Tijdverbetering
1 Renée Bosse 200 m. vrijeslag 42.6 sec.
2 Erik Rooks 200 m. wisselslag 24.6 sec.
3 Patricia ter Horst 200 m. vrijeslag 20.2 sec.
4 Dennis de Graaf 200 m. vrijeslag 19.3 sec.
5 Anne Kuyt 50 m. vrijeslag 14.3 sec.
6 Michiel v. Dussel 200 m. vrijeslag 12.6 sec.
7 Richard van Eis 100 m. vrijeslag 12.1 sec.
8 Leon Boviatsis 200 m. wisselslag 9.0 sec.
9 Anouk v.d. Weijden 50 m. vrijeslag 7.3 sec.
10 Chris Visser 100 m. vlinderslag 6.4 sec.

Verder opvallend…. 5 van de jongste meisjes, Carlijn, Anouk,
Sarah, Milou en Anne legden beslag op de eerste 5 plaatsen bij de
25 m. schoolslag. Daar heeft DWT dus talent genoeg!
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Op de 100 meter vrij ging Viki voor het eerst onder de 1.10.
Klasse! In haar kielzog schoot Debbie naar de 1.13. Met een beter
derde keerpunt kan ze zo naar de 1.10. Daar kunnen de jongens
nog niet aan tippen. Tim, Dennis, Nick, jullie laten je toch niet
door de meisjes voorbij zwemmen??????

Ook de Ericken zwommen, zoals gewoonlijk de laatste tijd, weer
een beetje sneller: zowel Erik Rooks als Eric Veen zwom een
dubbel p.r. Maurice deed daar nog een schepje bovenop en zwom
driemaal z’n beste tijd.
Op de 100 rug heren waren alle ereplaatsen voor DWT:
Casper 1  (voor deze keer: goed gezwommen!), Eric 2 , diee e

daarmee de broederstrijd van Michiel (3 ) won.e

Overigens wist Eric de naam van z’n vriendin niet meer te
herinneren, zo gefocust was hij op het winnen van z’n broer.

Leon Knape brak op de 200 meter schoolslag een belangrijke
barrière en dook onder de 3 minuten. Dennis van Weel bleef
tweemaal net erboven steken: 100 wissel in 1.10.03 en 200 school
in 3.00.25. Toch een beetje feller aantikken misschien?

Je merkt het al aan de laatste zin: ondanks alle goede prestaties zijn
er best nog kanttekeningen te plaatsen:
op en neer hobbelen met de rugslag (hoewel de beweging leuk is)
is zonde van de energie als je vooruit moet (Gerben);
breed lopen is stoer, maar met een wijde beenslag voor de
schoolslag maak je op niemand indruk (Martin, Dennis W.)

Tot slot is de opbouw van de DWT-ploeg nog niet evenwichtig
genoeg om als geheel hoog te scoren. Yvette was de enige echte
dame (?) en met haar off-day verloor DWT meteen veel punten.
Daarom de noodkreet: DANIËLLE, WANNEER ZWEM JE
WEER WEDSTRIJDEN???? Verder werd Ferry behoorlijk gemist
bij de jongens. Gelukkig hebben we genoeg jeugd om de toekomst
zonnig tegemoet te zien.
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4 x 100 wissel dames 4 x 50 vrijeslag j. 83 e.l.
Gwenda v.d. Veen 1.23.55 Michael de Feber 37.32
Yvette Roozen Michiel van Dussel
Viki Boviatsis Leon Boviatsis
Annette Knape 5.25.68 4 Erik Rooks 2.18.23 2e e

25 m. school m 89 e.l. 50 m. vrij m 89 e.l.
Marlie van Maris 29.34 pr. Milou Zandvliet 64.46 pr.
Anne Kuyt 27.81 pr. 5  Marlie van Maris 52.34 pr. 6e e

Milou Zandvliet 25.13 pr. 4  Sarah Soumete 50.62 pr. 4e e

Sarah Soumete 25.13 pr. 3  Carlijn Zandvliet 48.41 pr. 3e e

Anouk v.d. Weijden 24.77 pr. 2  Anne Kuyt 47.24 pr. 2e e

Carlijn Zandvliet 23.61 pr.  Anouk v.d. Weijd 45.64 pr. 1e 1e

100 m. vrij m/j 87 e.l. 50 m. rug m/j 85 e.l.
Jody Kokkelkoren 1.44.27 pr. Nan Donoghue 52.64 pr.
Nan Donoghue 1.33.66 pr. Dénise Fokker 46.75 pr.
Renée Bosse 1.18.64 pr. Diana Niehot 42.33 pr. 5e

Debbie van Maris 1.13.79 pr. 4 Nicolette Knape 39.27 pr. 4e e

Viki Boviatsis 1.08.85 pr. Maurice Knape 46.15 pr.1e

Richard van Eis 1.35.65 pr. Laurence Smit 42.21 pr.
Osman Karahan 1.32.74 pr. Leon Boviatsis 41.41 pr.
Nick de Lange 1.24.97 Erik Rooks 40.69 pr. 6e

Tim Kuyt 1.19.45 pr. 5e

Dennis de Graaf 1.17.91 pr. 3  100 m. wissel m/j 81 e.l.e

Fleur v. Dussel 1.27.48 pr.
100 m. school m/j 83 e.l. Gwenda Veen 1.22.41 pr. 5e

Annette Knape 1.49.81 Leon Boviatsis 1.26.25
Patricia ter Horst 1.40.03 pr. Leon Knape 1.16.25 pr.
Nicolette Knape 1.31.80 2 Martin Niehot 1.15.34 5e e

Laurence Smit 1.48.17 pr. Koen Rooks 1.13.33 pr. 2e

Michael de Feber 1.45.47 pr. Dennis van Weel 1.10.03 pr. 1e

Michiel van Dussel 1.42.39 pr.
Maurice Knape 1.40.48 pr. 5e

100 m. vlinder dames/heren 100 m. school m/j 87 e.l.
Yvette Roozen 1.37.93 Jody Kokkelkoren 1.58.28 pr.
Viki Boviatsis 1.21.90 6 Nan Donoghue 1.48.88 pr.e

Gerben Willemse 1.18.50 pr. Renée Bosse 1.41.65
Chris Visser 1.18.38 pr. Viki Boviatsis 1.31.96 pr. 3e

Michiel Veen 1.13.53 Debbie van Maris 1.31.30 pr. 2e

Bart Elenga 1.10.53 Richard van Eis 2.15.78 pr.
Casper Teeuwen 1.10.52 Osman Karahan 1.53.28 dis
Eric Veen 1.09.16 pr. 5  Nick de Lange 1.42.05 4e e

Tim Kuyt1.38.41 pr. 3e

Dennis de Graaf 1.36.07 1e



  32 De Waterdroppels  

200 m. wissel m/j 85 e.l. 200 m. vrij m/j 83 e.l.
Diana Niehot 3.26.74 pr. Patricia ter Horst 3.03.34 pr.
Dénise Fokker 3.24.77 pr. Renée Bosse 2.53.88 pr.
Nicolette Knape 2.57.65 pr. 2 Annette Knape 2.50.90 6e e

Laurence Smit 3.30.16 pr. dis Debbie van Maris 2.45.84 pr. 4e

Maurice Knape 3.24.55 pr. Osman Karahan 3.27.80 pr.
Erik Rooks 3.10.95 pr. Michael de Feber 3.23.59 pr.
Leon Boviatsis 3.07.76 pr. 5 Dennis de Graaf 2.58.74 pr.e

Tim Kuyt2.57.44 pr.
200 school m/j 81 e.l. Michiel v. Dussel 2.51.11 pr.
Fleur v. Dussel 1.47.3 3.46.41 pr.
Gwenda Veen 1.40.9 3.26.50 100 m. rug dames/heren
Martin Niehot 1.31.2 3.12.76 6 Annette Knape 1.29.46e

Koen Rooks 1.28.9 3.10.87 dis Yvette Roozen 1.22.33 6e

Dennis v. Weel 1.26.6 3.00.25 pr. 4  Gerben Willemse 1.19.86 pr.e

Leon Knape 1.24.4 2.58.14 pr. 3  Chris Visser 1.17.25e

Dennis v. Weel 1.12.09
Bart Elenga 1.10.73 5e

Michiel Veen 1.09.05 3e

4 x 50 wissel m. 85 e.l. Eric Veen 1.08.64 pr 2e

Diana Niehot 42.64 Casper Teeuwen 1.08.57 pr 1e

Nicolette Knape
Viki Boviatsis 4 x 25 m. vrij m/j 89 e.l.
Debbie van Maris 2.33.11 pr. 2  Anne Kuyte

Anouk v.d. Weijden
Marlie van Maris
Sarah Soumete 1.25.03 pr. 1e

Oplossing puzzel

Uit het overweldigende aantal inzendingen (1) heeft de notaris de
volgende winnaar aangewezen: Casper Teeuwen.
Casper, laat ons weten wie er mee naar de bios is geweest, want de
DWT-reporters zijn het spoor wat bijster. Volgens ons is je harem
namelijk leeg: Jennifer was te dominant, Gwenda maakte geen
geluid en Bianca is overgelopen naar Martin. Is het toch Yvette
geworden? En wie is Kim?

Voor de geïnteresseerden nog even de oplossing van de puzzel:
1. Bodegraven 12. Elspeet
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2. Haastrecht 13. Dodewaard
3. Zwijndrecht 14. Zandvoort
4. Goederede 15. Eibergen
5. Vogelenzang 16. Lutterade
6. Houthem 17. Utrecht
7. Tiengemeten 18. Boskoop
8. Vijfhuizen 19. Hindeloopen
9. Halfweg 20. Bruinisse
10. Rozendaal, Bloemendaal 21. Rotterdam
11. attem 22. Leiden

Verjaardagskalender

De jarigen van april zijn:

03-04 Marcel Martens (29 jr.)
16-04 Martin Niehot (11 jr., zo gedraagt hij zich)
17-04 Erik Rooks (14 jr.)
23-04 Sander Huysmans (11 jr.)
28-04 Yvette Roozen (19 jr., tijd voor een man!)

Uiteraard allemaal gefeliciteerd!!!
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Van de polocommisie.

Wedstrijdwijzigingen

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

18.15

Heren 5
20 maart18.00 uur DWT 5 - KZC 3 verzamelen om 17.30

Verslagen uit het Haarlems Dagblad

22 februari WZ&PC−DWT 5−7
DWT pakte weer eens twee punten. Deze keer in een rechtstreeks
duel om uit de gevarenzone te blijven. Hayo Stam was op dreef en
maakte drie doelpunten in een wedstrijd vol gemiste kansen. Tot
en met de derde periode was de stand gelijk: 5−5. Daarna sleepte
keeper Robin Groenendijk zijn team door een moeilijke fase heen
en scoorde DWT er nog twee.

Kop: ‘Mannen DWT verzuimen te stunten’
1 maart DWT−AQUAFIT 10−10
Veel doelpunten en heel veel spanning. Kort samengevat was dat
de wedstrijd waarbij DWT achteraf blij was met een punt.
Gedurende de hele wedstrijd werd er een stevige pressing gespeeld
in een sportief duel. De mannen uit Castricum gaven iedere keer de
voorsprong uit handen. De Haarlemmers kwamen nog knap
langszij. Spelend coach André Zandvliet had in de laatste seconde
de winnende treffer in zijn hand. In plaats van een hard schot
gooide hij een boogbal die op de lat eindigde.
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8 maart TRITON WEESP−DWT 9−6
Tot halverwege de wedstrijd ging de strijd gelijk op. Daarna liep
de wedstrijd uit de hand met als gevolg dat de scheidsrechter zelfs
dreigde te staken. Op de provocaties van Triton ging DWT niet in,
maar door het gemene spel van Triton waren de Haarlemmers niet
meer bij machte de wedstrijd op een normale manier uit te spelen.

Wie zitten er achter de jurytafel in april?

Nog twee baddiensten tot het eind van de competitie! Voor de
duidelijkheid hier nog even de tafelbezetting van beide avonden.

zaterdag 17 april

Winnend team: Verliezend team: Begint om: Tafelkeizers / keizerinnen:

DWT 4 VZV 3 18.00 Eddy, Thijs, Hayo 
DWT 2 Alliance 2 18.45 Jaco, Ton, Johan S
DWT 1 Alkemade 1 19.30 Ingrid, Maaike, Anita
DWT 2 AZ &PC 4 20.15 Ted, Lodewijk, Susan
DWT 3 KZC 2 21.00 Robin, Paul, Susan

zaterdag 24 april

Winnend team: Verliezend team: Begint om: Tafeltoppers:

DWT Aquafit 18.00 Sabine, Sandra*
DWT Brandenburg 18.45 Yvette, Mariska, Ingrid
DWT 1 De Dolfijn 1 19.30 Merel, Tera, Marcel J.
DWT 2 De Ham 4 20.15 Fokkelina, Roos, Joke
DWT 6 ZWV/ Nereus 8 21.00 Fokkelina, Roselijn

*Bart scheidsen
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UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING

OK, nog één keer dan:

ZATERDAG 8 MEI:
WATERPOLOSEIZOENSAFSLUITINGSAVOND!

 Vanaf een uurtje of zes zal in het clubhuis de bekende
waterpoloseizoensafsluitingsavond plaatsvinden. 

Voor velen onder ons een bekend fenomeen:
eerst een paar wedstrijdjes spelen en daarna

gezellig in het clubhuis het seizoen uit
babbelen, -eten en -drinken. 

Of zie het als generale
repetitie voor

het Pinkstertoernooi… 

P.S. Natuurlijk ook voor

minipoloërs!

UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING

Minipolotoernooien data

zondag 11 april GAAT NIET DOOR

zondag 9 mei bij KZC, Beverwijk

Vraag je trainer of Sabine naar precieze details.
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De verjaardagen

2 april Robin Groenendijk Heren 2

5 april Jolande Gerritsen Dames 2

Luc Zandvliet Heren 3

6 april Marius Bakker Heren 5

7 april Hayo Stam Heren 1

10 april Freek Strootman Ads. o 14

Wendy Vollenga Ads. meisjes

11 april Pieter-Paul van Oerle Heren 1

18 april Thijs Weustink Heren 2
/poloredactie

19 april Ruud Muylaert Heren 5

20 april Roselijn Verbruggen Dames 1

Anje Wattel Dames 2

26 april Marjo Nijssen Dames 2

Paul Roozekrans Heren 3

28 april Yvette Roozen Dames 2

29 april Katja Botman Dames 2

December feestmaand? Dacht ’t nie… GEFELICITEERD
ALLEMAAL!!!

En of er nog niet genoeg feest is:

Pinkstertoernooi 23 - 24 mei

We hebben al enkele vrijwilligers voor Het Evenement Van Het
Jaar. Wie nog meer wil er helpen om het toernooi weer zo geslaagd
te maken als vorig jaar? Alle hulp is welkom! Het nummer van de
Pinkstertoernooi-hotline is: (023) 531 41 20. (Dit nummer kan
wegens overbelasting misschien iets minder goed bereikbaar zijn,
daarom kun je ook 524 55 39 of 551 37 79 bellen).
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Hét team − HEREN 2

Na veel lang en uitvoerig beraad heeft het trouwe interviewteam
democratisch besloten deze maand eens een gesprekje met Heren 2
te houden.

Gewapend met pen en papier begonnen we enthousiast aan het
interview, maar het had nogal wat voeten in de aarde voordat het
eindelijk een beetje op gang kwam. Waarschijnlijk omdat het team
in eerste instantie bang was al hun geheimen bloot te geven…
Maar wij als gedreven professionals hebben dan toch wat
informatie los weten te krijgen.

Heren 2 bestaat uit ongeveer 12 mensen. Zij spelen op dit moment
in district heren reserve eerste klasse. De gemiddelde leeftijd is 27
lentes.

Helaas was er op het moment van het verschijnen van dit clubblad
geen recente foto van heren 2 beschikbaar. Dus die houden jullie
van ons nog te goed.

Rolverdeling binnen heren 2?
Eigenlijk bestaat het team uit Robin en zijn onderdanen. Frank is
degene van het praatje tijdens de rust, Robin doet z’n zegje
eigenlijk de hele wedstrijd en André is gewoon een speler.

Wat is een omschrijving van jullie team? 
We zijn gezellig, onwijs goed, verliezen nooit. Komen standaard
altijd te laat en nooit trainen. Verder zijn we een ouderwets Heren
2 team. Dus een team waarin veel spelers uit Heren 1 zitten die nu
wat lager zijn gaan spelen.
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We zijn gewoon het leukste team met veel ervaring en techniek; de
‘jonkies’ onder ons kunnen hiervan leren.

Zijn jullie al lang in deze huidige situatie samen?
Ongeveer 5 mensen uit dit team speelt al lang samen. Zij hebben
samen ook in Heren 1 gespeeld. Nu is het een beetje zo dat oud en
jong bij elkaar zitten en dat is heel leuk; de jonge garde gaat hard
vooruit.

Wat is de reden dat jullie (bijna) altijd alles winnen, zonder
dat jullie trainen / wat is jullie drijvende veer?
De spirit! Die is altijd aanwezig en dat komt dan waarschijnlijk
omdat Robin er altijd is (zegt ‘ie zelf).

We willen gewoon altijd winnen.

Doen jullie ook aan uitjes, etentjes, …?
Wij hebben geen kistje, maar we gaan aan het eind van ieder jaar
wel altijd met z’n allen uit eten.

Hoe zit het nou met Niels?
Niels is een soort van mascotte, praat altijd over ‘Wij’. Maar de
grote vraag is dan toch: waar is ‘Hij’ in dat geheel… ?

Wat gaat er dit jaar en de volgende jaren gebeuren?
We willen eigenlijk promoveren dit jaar maar dat gaat misschien
niet meer lukken. Volgend jaar blijven we gewoon zoals nu
poloën.

Het niveau is trouwens wel gestegen.

Waar hebben jullie het na de wedstrijd in de kleedkamer nou
zoal over?
Over vrouwen en de scheidsrechter.
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Wat wordt de uitslag van de ‘klassieker’ Heren 1-Heren 2?

Wij winnen. Met 6−2. 

Ten slotte: wat heeft André over Heren 2 te zeggen?
‘Leuk team… als ze zouden trainen.’

Namens de polocommissie,

Thijs Weustink

Nieuwsbrief J-REZ

Boerhaavebad
2 april is er geen zwemles voor alle lesuren (Goede vrijdag)

30 april is er geen zwemles voor alle lesuren (Koninginnedag)

Planeet
1 mei is er geen leszwemmen van 8 tot 9 en van 9 tot 10 uur. Dit
omdat Rapido dan het hele zwembad heeft.

Namens de J-REZ,

Carola.

Het hoe en wat over het nieuwe
ABC-plan.
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Per 1 oktober 1998 heeft De Nationale Raad Zwemdiploma’s het
nieuwe ABC-plan opgericht.  Dit is gedaan om de eenduidigheid,
veiligheidsgarantie en het toerustingsaspect van het huidige
diploma aan te scherpen.

Met name de opkomst van de tropische zwemparadijzen vraagt
meer van het kind.  Dit is de voornaamste aanleiding tot
verandering geweest.

De Nationale Zwemdiploma’s zijn te verdelen in 2 groepen.  De
eerste groep (ABC) richt zich op het 'leren zwemmen'.  Hierbij
staat de oplopende zwemveiligheid centraal.  De diploma-eisen
voor deze groep zijn bijgesteld.

De tweede groep (zwemvaardigheid 1,2 en 3) richt zich op het
'verder leren zwemmen'.  De diploma-eisen voor deze laatste groep
zijn ongewijzigd gebleven.

De examens voor de zwemdiploma’s A, B en C van het Zwem-
ABC moet u zien als toetsmomenten op een opleidingsweg,
waarbij er sprake is van een oplopende zwemveiligheid en
toerusting van het zwemmertje.

De opleidingsweg bestaat dus niet meer standaard uit 3 fasen

te weten watergewenning, drijfoefeningen en
voortbewegingsvormen, maar uit een 8-tal basiselementen.

Deze basis-elementen zijn: te water gaan, onder water zijn, drijven,
draaien, voortbewegen, watertrappen, ademhaling en survival.

Al deze basis elementen zullen dus zowel in de beginfase als in de
verdere opleidingsweg gelijktijdig en gecombineerd een plaats
krijgen.  Dit heeft vervolgens geleidt tot andere diploma-eisen die
streng zullen worden beoordeeld.

Sanja.
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Nominaties
Sportprestatiebeker
1998:

Waterpolo: Teun Weustink, keeper Heren 1.

In 1998 zijn er geen teams die zich bijzonder onderscheiden
hebben. Het vierde herenteam is wel wéér kampioen geworden,
doch zullen zij dat nog drie keer moeten doen voor een nominatie.
Wel zie ik steeds meer heren-4-spelers op de selectietrainingen
verschijnen, dus wie weet. 

Er zijn wel een aantal individuele spelers (v/m) die progressie
doormaken, nou net die spelers (v/m) die wel veel trainen, hoe
toevallig dat ook is.

Soms vallen mensen pas op, op het moment dat ze er één keer niet
zijn, op de herenselectietraining op de maandagavond (lees Ed en
André, er is wel èrg door geselecteerd). Dan missen we Teun.

Teun is de keeper van heren 1. Een dijk van een keeper, die het
povere spel van de rest camoufleert. Bij Teun word je gedwongen
met scherp te schieten, maar zelfs dan houdt hij de meeste ballen
nog tegen. Hij is ook ongemerkt bijna de snelste van het hele stel,
en zal menig wedstrijdzwemmer zijn hielen laten zien. Zijn
uitplaatsen is ook erg vooruit gegaan, maar scoren blijft nog een
aandachtspuntje.

De narigheid begint meestal pas na het ontvangen van de
Sportprestatiebeker. De geschiedenis leert dat de meeste winnaars
DWT snel verlaten hebben. Ook Teun zal ik een overstap naar een
hoofd- of eersteklasse ploeg niet ontraden, integendeel!
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Wedstrijdzwemmen: Corine Kalbfleisch, voor goud en zilver!

Iemand die opvalt omdat ze steeds wint, haar gewicht ruimschoots
in edelmetalen bijeen heeft gezwommen, wiens huis behangen
moet zijn met oorkondes.....

Zij traint er hard voor, met veel inzet, zwemt na al die jaren nog
steeds persoonlijke records en reist heel het land door voor haar
wedstrijden.

Daarnaast iemand die naast haar eigen zwemplezier ook voor
anderen aan de bak staat.

Ze wordt nu voor de tweede maal genomineerd!

André Z.

De D T B van Lex

Het woord BAL komt in de Nederlandse taal nogal vaak voor. Dit
wordt vooral veroorzaakt door het aantal samenstellingen dat je
ermee kan maken. Voorbeelden: ballet, balorig, balk balken enz.
Ook in uitdrukkingen komen deze drie letters voor. Denk maar
aan: "ik vind er geen bal aan'. Als rond voorwerp met lucht erin is
het woord het meest geliefd, zoals in de zwemsport bij waterpolo.
Begin dit jaar, op zaterdagavond 16 januari in het Boerhaavebad
tijdens het DWT-polo-avondje, kon er genoten worden van een
bijzonder soort BAL.

Wanneer hij er mee begonnen is, konden we niet meer achterhalen.
De schatting ontzettend veel jaren. Lex van Gaale, waterpolospeler
uit heren 5, pleit namelijk al jarenlang voor meer variatie in het
gooien met de BAL op het doel. In het bijzonder bedoelt hij
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hiermee de...... Door-Tik-Bal Dit seizoen ging er geen wedstrijd
voorbij of Lex gooide minstens één Dee-Tee-Bee richting doel.
Voor de ervaren poloër lijkt het gesneden koek, voor een
beginneling in waterpolo is het moeilijk, maar voor de leek is het
een soort abracadabra

Daarom een kleine uitleg:

Aanwezig :twee spelers en een waterpolobal

Namen :aangooier en doortikker

Tijdstippen :tijdens de polotraining en voor/tijdens de
polowedstrijd

Uitvoering :de aangooier ligt ongeveer in het midden van het veld
en overziet de situatie voor het doel de doortikker ligt
voor het doel tussen de tweemeter- en viermeterlijn

de bal wordt door de aangooier hard op doel geschoten
boven de hoofden van de spelers en onder de doellat

de doelverdediger van de tegen stander beweegt zijn
handen naar de plaats waar de bal in het doel dreigt te
komen

de doortikker geeft de bal, als deze over zijn hoofd gaat
een kleine zijwaartse tik de handen van de
doelverdediger grijpen mis: DOELPUNT.

Bovenstaand lijkt eenvoudig, maar vergis je daarin niet. De
doortikker moet in de goede positie liggen, op zo'n bal bedacht zijn
en zijn handen vrij hebben. Dat laatste is nogal eens moeilijk te
peilen voor de aangooier, vandaar zijn schreeuw (in code?) vlak
voor een DTB-worp. De aangooier moet ook over een redelijk
zuiver schot beschikken. Ter plekke van de doortikker moet de bal
boven het hoofd en onder de doellat zijn.

Op boven vermeld DWT-poloavondje van zaterdag 16 jan. zijn op
deze manier drie doelpunten door Ton de Graaf gemaakt. Na de
eerste dachten we nog aan stom geluk, maar na drie goede acties
kon dat niet meer. Door deze acties van Ton is er een drempel
overschreden. In elke wedstrijd die we daarna speelden, maakten
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we minstens één DTB-doelpunt. Toch zit er een MAAR aan deze
doortikbal.

Voorbeeld: tijdens het ingooien vlak voor de wedstrijd van 7 maart
in het Boerhaavebad gooide mijn ploeggenoot NN een dtb.-tje. Ik
kon nog op tijd bukken...

G. Luttikhuizen

Een wijze les, voor heren zes

Het is al vaker gezegd , maar er moet toch
weer op terug gekomen worden . Is het
waar dat trainen per definitie beter
resultaat opleverd ? Een gezonde geest in een
gezond lichaam ? Naar nu blijkt is een gezonde geest genoeg .
Voorbeeldje : Het is zonder meer waar dat Marcel het meeste en
hardste traint van ons allemaal , maar we winnen alleen als hij
moet werken , afrijden of een andere smoes heeft om maar niet
mee te hoeven doen. 

Wil dit nu zeggen dat trainen voor ons niet hoeft omdat we al in
vorm zijn of is onze geest zo gezond dat we uit het gemis van Mars
zoveel moed putten, dat we met de vijf overgebleven spelers en
enig jong talent onverslaanbaar zijn . 

Hoe moet dat nu met het eerste , ook zij hebben moeite met
presteren wanneer ze compleet zijn. Een voordeel is dat ze dit hele
seizoen nog niet compleet zijn geweest. Toch zijn de resultaten
niet zo sprekend als bij het zesde. Oorzaak moet worden gezocht in
het ontbreken van jong talent en het herwaarderen van beloftes.
Waarschijnlijk is er ook teveel sprake van een gezond lichaam en
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te weinig gezonde geest. Meer dan de helft van het eerste rookt niet
en een aantal drinkt maar matig. Zelfs de trainer (vroeger toch ons
aller voorbeeld ) drinkt nog niet een kwart van wat hij  vroeger
dronk. (toen hij nog heel goed was.) Ik weet nog goed van vroeger
dat het clubhuis blauw stond van de geestverrijkende rook wanneer
het eerste binnen was en ook de kratten waren niet aan te slepen.
Zoekende naar een oplossing van de malaise ,  moet het hele eerste
maar eens naar de psychiater en daarna naar de kroeg . Op beide
plekken wordt aan de geest gewerkt.

Eventuele tips zijn ook te bevragen bij de aanvoerder van het zesde
. Ik weet zeker dat hij elke vraag discreet zal beantwoorden. Waar
ligt de kracht van het zesde? Waarschijnlijk in het “self made”
karakter van de ploeg. Je ziet het aan de teamgeest, iedereen zet
alles opzij om maar met de wedstrijd mee te kunnen doen.
(behalve…) Iedereen doet er alles aan om maar niet te trainen.
(behalve……) Iedereen drinkt en rookt meer dan goed voor hem is
. (behalve….)  En toch is iedereen bij het zesde zeer belangrijk
voor het team , de ene met zijn aanwezigheid en de ander met zijn
afwezigheid.

Een basis geest

Uit de oude doos nog een spreuk voor Guus (want die is daar zo
dol op )

Drink je de geest uit de fles,

speel dan mee met heren zes.
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Masternieuws

Zuyderzee Mastercircuit.

Er worden verschillende wedstrijden georganiseerd rondom de
Zuyderzee, het tegenwoordige IJsselmeer, o.a. in de plaatsen
Heerenveen, Kampen, Almere, Zwolle, Lelystad en

Grootebroek.

Op zaterdag 13 februari, In stralende. frisse winterdag, ben ik met
Jan kees Boer, een zwemmer uit Amsterdam en de beste vriend
van Ok, naar Heerenveen gereden.  De autotocht verliep vlot en
ruim op tijd arriveerden wij in Heerenveen.  Deze wedstrijden
werden gehouden in het zwembad "De Telle".  Vorig jaar
september vonden hier de Nederlandse Kampioenschappen korte
afstanden van de "masters" plaats.  Eerst even melden en daarna
inzwemmen.  De wedstrijden begonnen om 17.15 uur, en hadden
een vlot verloop Er waren veel series vooral op de 25 m. en de 50
m. nummers.  Enige bekenden waren aanwezig zoals: Fred
Volleberg, Donald Uytenbogaart en Judith de Nijs.  Zelfs werden
er pogingen gedaan voor Europese Masterrecords.  Twee records
zijn verbeterde M.van Gelder (H 75+) op de 100 m. wisselslag en
A. Pijtak (D 40+) op de 200 m. b.c. Na een uurtje werden de
uitslagen opgehangen.

Jan kees heeft in zijn klasse (H 35+) verschillende goede tijden
gezwommen.  Zijn tijden waren:

100 m. wisselslag 1.09,2 min. 2e plaats

200 m. b.c. 2.11,8 min. le plaats + snelste alle leeftijden !

200 m. r.c. 2.38,0 min. le plaats

50 m. schoolslag 0.36,1 min. 2e plaats

Mijn resultaten waren:
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200 m. b.c. 3.09,9 min. 2e plaats

200 m. r.c. 3.31,3 min. 2e plaats

50 m. schoolslag 0.44,4 min. 2e plaats + PR

Driemaal was Christien Nieuwenhuis van "Swol 1894v' mij voor
in de klasse D 45+.  Het verschil op de 50 m. schoolslag was
"maar" 0,75 van een seconde!

De wedstrijden waren om 20.45 uur afgelopen.  Ook de terugreis
verliep goed en om 23.00 uur stapte ik voldaan mijn flat binnen.

Corine Kalbfleisch,
februari 1999.

13e Winterlangebaan te
Apeldoorn.

Op zaterdag 20 februari jl. haalde Ok van Batenburg (trainer) mij
om 16.00 uur af om met de auto naar Apeldoorn te gaan.  Tegen
zessen arriveerden wij bij het zwembad.  Eerst even melden en
toen lekker inzwemmen.  De wedstrijden over 800 m. en 1.500 m.
vrije slag werden gehouden in het Sportfondsenbad (25 m. baan). 
Er deden ook verschillende Duitse deelnemers mee.  Het nummer
dat ik deze keer heb gezwommen was de 800 m. vrije slag (= 32
banen).  Mijn tijd was 14 min. en 20 sec.  Ik was de enige
deelneemster van mijn leeftijdsklasse D 45+.  Helaas was mijn
concurrente Gonnie Bak wegens ziekte afwezig.  Een mooie
oorkonde met de eindtijd was mijn beloning.  Ik vind het erg fijn,
dat ik al zoveel mensen uit het hele land leerde kennen.
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Edwin van Norden (H 35+) zwom in de laatste serie een nieuw
Europees Masterrecord (8.22 min)!  Dit was het hoogtepunt van
deze wedstrijden.

De terugreis verliep spoedig en even voor twaalf uur zette Ok mij
voor de deur af.

Corine Kalbfleisch,
februari 1999.

Top tien 1998.

Iedere twee maanden ontvang ik het landelijk blad "De
Mastersprint". Op 1 maart jl. viel er een dubbeldik nummer in de
bus, waarin de ranglijsten staan van de gezwommen tijden van
1998.

Mijn naam wordt enige keren vermelden de Categorie D 45+.

De resultaten op de 25m. baan:

50 m. b.c. in 0,36,7 min. 4e plaats

800 m. b.c. in 14.11,4 min. 2e plaats

1.500 m. b.c. in 27.02,8 min. 2e plaats

50 m. r.c. in 0,43,0 min. 3e plaats

50 m. sch. sl. in 0,44,8 min. 5e plaats

100 m . sch. sl. in 1,39,8 min. 3e plaats

50 m. vlinder in 0.49,9 min. 6e plaats

100 m. wissel in 1,39,2 min. 4e plaats

De resultaten op de 50m. baan:

800 m. b.c. in 14,23,0 min. 3e plaats
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1.500 m. b.c. in 28.35,1 min. 3e plaats

200 m. r.c. in 3,43,3 min. le plaats!

200 m. sch. sl. in 3.44,6 min. 2e plaats

Deze resultaten stimuleren mij om lekker door te trainen om zo
goed mogelijk voor de dag te komen op de wedstrijden die in 1999
worden gehouden.

Corine Kalbfleisch,
maart 1999.

Details

Maart 1999.

Gezien hoe mijn zus ging hangen aan een klimrek in het zonnige
Mallorca wilde ik het ook. Met al mijn moed samengepakt ging ik
dapper het donkergroene klimrek op en ging op mijn kop hangen,
met als hangpunt de bovenste stang in mijn knieholten. Het mooie
gezicht van de wereld op zijn kop in zijn kinderlijke onschuld (was
toen nog geen zes jaar) is mij altijd bijgebleven. Wat daarna
gebeurde trouwens ook; na een tijdje te hebben gehangen wilde ik
er toch weer af. Dus ik strek mijn benen en terwijl ik viel wist ik
ineens waarom mijn zus geen val maakte: zij pakte eerst de stang
vast met haar handen voordat ze haar benen strekte; een detail
over het hoofd gezien. Liggend met een gat in mijn hoofd op de
tegels (toen kenden ze nog geen rubberen tegels) wist ik dat dit een
trend zou worden voor de rest van mijn leven; af en toe een
(onbelangrijk) detail over het hoofd zien. Enkele voorbeelden zijn
hier wel op zijn plaats: met losse handen fietsen terwijl je veel
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zijwind hebt; in het begin denk je “ach een detail”, behalve als je
opeens op de stoep naast de weg ligt met twee gebroken vingers.
Een sprong maken met je nieuwe crossfiets met als detail dat de
grond na het springheuveltje anderhalve meter lager lag dan
gedacht. Op een warme dag naakt door huis rennen met als detail
dat je moeder thuis komt met visite. Een papiertje in de fik steken
in je kamer met als detail dat de vloerbedekking (hoogpolig) waar
het papiertje op lande ook brandbaar was, dus een vierkante meter
niet meer hoogpolig. U als lezer ziet het, details kunnen soms tot
grote misverstanden leiden en daarom is deze inleiding ook
bedoeld; soms zie ik details over het hoofd (via Badhoevedorp
naar Grootebroek rijden noem ik trouwens geen detail meer hoor,
maar het was wel gezellig hè dames?).

Van de val (van het klimrek) heb ik trouwens een onherstelbare
hersenbeschadiging opgelopen waarvan ik nu af en toe nog last
heb, zelfs mijn therapeut kan daar niets aan veranderen. Ook niet
aan het feit dat ik altijd opzoek ben naar dingen die kunnen
verbazen en/of shockeren. Maar wat een pech, want binnen de
zwemvereniging gebeuren eigenlijk geen noemenswaardige dingen
die nog niet algemeen bekend zijn. Iedereen weet dat Fleur van
Dusseldorp en Erik Veen aan het flirten zijn terwijl Erik bijna
gelukkig getrouwd is met Johnny Bravo (haar echte naam weet ik
niet) en ook dat Yvette Roozen het altijd over dates heeft die, na
het uitvoerig te hebben besproken met iedereen, toch tegenvallen.
Iedereen weet van de aanranding van Casper Teeuwen door een
meisje waarvan ik de naam niet meet weet (detail) maar wat
volgens mij wel zijn grote (letterlijk en figuurlijk) liefde is. Of dit
incident te maken had met zijn allesreinigervergiftiging eerder die
avond wilde de parlementaire enquêtecommissie niet kwijt. Wat
bijvoorbeeld minder bekend is, is het feit dat Moeder Veen haar
zoon, Michiel, aanspoort om dingen te doen met kleine meisjes
maar dat ik daar beter niet over kon schrijven. Dennis van Weel, de
nimmer rustende casanova, heeft het verdriet van zijn vorige liefde
(ja, hij heeft een blauwtje gelopen = gedumpt dus) aan de kant
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geschoven en is weer elke zaterdag in de Flapcan te vinden als girl
seeking missle (net als Martin Niehot).

Verborgen blijven alsnog de liefdes en privé perikelen (in ieder
geval de details) van clubleden zoals Bart Elenga, Gerben
Willemse, Viki Boviatsis, Colin Liem (maar die zien we toch
alleen met wedstrijden), Chris Visser, Koen Rooks en zo kan ik
nog wel even verder gaan met namen noemen. Natuurlijk kennen
we van deze mensen wel de sterke verhalen, maar de echte
waarheid zal wel nooit boven het (zwem)water komen. En juist
daarvoor was de oproep van mij in het vorige stukje: schrijf eens
wat leuks over iemand anders! Dit is de kans om eens niet in slaap
te vallen bij het lezen van het alom geroemde clubblad, zorg voor
een spannend, komisch en onthullend stukje (hoeft niet op de
gehele waarheid gebaseerd te zijn) en stuur deze op naar de
redactie (adres voor in dit clubblad) of geef het door aan:

Super Grover
Riviervischmarkt 5

2011 HJ Haarlem of bel met: 023-5310898

(niet dat ik hier woon, maar ik kom er wel eens langs)

En denk dan vooral aan de details, want die kunnen wel eens
belangrijk zijn. Wat ik persoonlijk een detail vind zijn de tijden
tijdens de wedstrijden, het verschil tussen 1.18.8 en 1.08.2 op de
honderd meter vlinderslag is toch een detail. Erik Veen vindt op
de training het verschil tussen 600 en 550 meter en het verschil
tussen acht en zes keer 50 vlinder ook maar een detail om over de
trainende dames maar geen boekje open te doen. Make-up,
brilletjes, badmutsen, het kapsel en uit het badpak hangende
lichaamsdelen dienen als goede smoes om even aan de kant te
hangen. Vanwaar deze lichte drang naar bevestiging van het er
mooi uitzien in badpak? Schoonheid kent vele gezichten en jullie
hebben allemaal iets van die schoonheid in jullie, het ligt er alleen
aan van welke kant je het bekijkt (dit bedoel ik natuurlijk positief).
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Als iemand mij ook zou vragen wat de redenen zijn van zwemmen
boven een andere sport zou ik antwoorden: op de eerste plaats
omdat je gehele lichaam mee doet en het de conditie verbetert en
ten tweede om de inhoud van menig badpak tijdens trainingen en
wedstrijden. Dit kan natuurlijk vertaald worden in het feit dat ik
een seksist ben, maar daarover heb ik het volgende te zeggen: als
ik op straat loop en ik zie een mooie vrouw kijk ik om omdat
schoonheid om van te genieten is, als ik op straat loop en ik zie een
zwangere vrouw kan ik een genoeglijke glimlach niet
onderdrukken omdat dit wel het teken is van pure liefde en als ik
op straat loop en de zon schijnt lach ik omdat dit wel de ultieme
schoonheid is van pure energie. Na deze levensbeschouwing kan je
twee dingen concluderen: ten eerste dat Super Grover wel erg veel
op straat loopt en ten tweede dat ergens van genieten zo makkelijk
is maar dat velen hier liever een taboe op plaatsen omdat ze het
zelf niet kunnen.

Nu is het wel weer genoeg en ik hoop dat jullie teleurgesteld zijn
dat dit alweer de laatste twee zinnen zijn van dit stukje. Ik zeg
maar zo, ik zeg maar niets meer zodat jullie de ruimte krijgen om
wat te schrijven.

Is het een vliegtuig? Is het een vogel?

Nee, het is Super Grover



  54 De Waterdroppels  

K 2 - puzzel

1 K vogel

2 K keuringsinstituut

3 K flessenhouder

4 K aanlegplaats

5 K smalle opening

6 K zanggroep

7 K bedwelmende drank

8 K bergplaats

9 K kleefkruid

10 K lichaamsdeel

11 K slim

Vorig jaar stond de lastige K 1 puzzel in “De Waterdroppels”, de
woorden eindigden toen op een K. Deze puzzel is minder lastig,
alle woorden beginnen met een K. Bij goed invullen ontstaat in de
vierde kolom de naam van een groep dieren, die bij en in het water
leven.

Oplossing maart:

een kunstzwemster.

G.L.
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Klaverjassen.

De zevende klaverjasavond was weer zeer
gezellig. De volgende dinsdag kaart avonden zijn
op : 27 april en 25 mei.

U bent niet verplicht om iedere keer te komen. Op
iedere avond is er een prijzentafel.

Stand 7  avond :e

1 Marius Bakker 5044

2 Irene van Osch 5030

3 Martin Hendriks 5015

4 Bas Blom 4951

5 Miriam Samson 4814

6 Jonette Blom 4736

7 Corrie Bergman 4704

8 Nel Nijemanting 4695

9 Peter Samson 4602

10 Joop van Osch 4583

11 Jan Nijemanting 4558

12 Ineke Rohling 4542

13 Mevr. Samson 4478

Totaalstand :
1 Bas Blom 32695

2 Martin Hendriks 32484

3 Nel Nijemanting 32280

4 Jan Nijemanting 31359

5 Jonette Blom 30522

6 Ineke Rohling 30182

7 Peter Samson 29765na 6x

8 Miriam Samson 29495

9 Marius Bakker 29376

10 Irene van Osch 28286

11 Joop van Osch 27584

12 Mevr. Samson 26773

13 Corrie Bergman 25629

14 Carla Korzelius 18394na 4x

15 Ko Zwaneveld 17481

16 Hans Korzelius 16381

17 Leida Scholten 13803na 3x

18 Karin Nijemanting 13667

19 Ibo Gülen 8785

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. Wim Roozen

Rijkstraatweg 345
2025 DA Haarlem
tel. 023-537 33 73

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
8.00 - 9.00 uur A diploma
9.00 - 1-.00 uur B & C diploma

Zwemvaardigheid 1,2 en 3
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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