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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Heeft u ook zo genoten van de aansprekende
successen van onze nationale zwemploeg
tijdens de WK-korte baan in Japan.
We tellen mondiaal weer mee en dat is goed voor de zwemsport in
het algemeen en voor de zwemverenigingen in het bijzonder.
Een betere promotie kun je niet wensen. Door de beperkte
aandacht van de media (T.V. en schrijvende pers) voor dit sportief
topevenement blijft echter dat helaas de nagalm van deze
topprestaties slechts in grote lijnen binnen de muren van het
zwembastion doorklinken. Aan de zwemverenigingen dus de taak
om aan de hand van deze successen de belangstelling van het
publiek voor de zwemsport op te wekken.

Door de brand in De Planeet in augustus 97 is bij het Haarlemse
publiek het besef doorgedrongen van het belang voor goede en
voldoende openbare zwemvoorzieningen binnen de stadsgrenzen.
De Haarlemse zwemverenigingen die als geen ander in de afgelo-
pen periode de wet van de beperkte mogelijkheden aan de lijve
hebben ondervonden kunnen daarop in hun informatieverstrekking
inhaken en dan komt het sportieve succes van Inge de Bruin en
consorten als een welkom geschenk uit de hemel vallen. In de
bijlage van het Haarlems Dagblad over de heropening van
sportcentrum De Planeet zijn de zwemverenigingen ook ruim-
schoots aan het woord gekomen, wat gezien kan worden als de
start van een promotiecampagne door de verenigingen afzonderlijk
en in BHZ-verband.

De landelijk bezien toonaangevende waterpolo- en wedstrijd-
zwemsuccessen van Rapido 82 heeft behalve voor deze bevriende
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vereniging ongetwijfeld ook een wervende werking op de andere
zwemverenigingen. Edoch bij het synchroonzwemmen behoort
DWT binnen de regio tot de toonaangevende verenigingen en dat
mist zijn uitwerking op de bekendheid van de vereniging binnen
het Haarlemse niet. Dat DWT ogenschijnlijk ongemerkt in de regio
behoorlijk aan de weg timmert blijkt ondermeer uit een artikel in
een wekelijks te verschijnen Hoofddorpse krant. Met als kop "Het
Watertrappergevoel van ZPCH" wordt gewag gemaakt van de
eerste plaats van deze zwemvereniging uit Hoofddorp op het
voortreffelijk georganiseerde internationale Paastoernooi van
DWT en op de derde plek van de thuisploeg.
 
Vlekkeloze organisatie van wedstrijden is door de potentie aan
kennis en ervaring op dit gebied binnen de vereniging aan DWT
wel toevertrouwd. Het op stapel staande internationale DWT-
Pinkster-Waterpolotoernooi zal wat dat betreft niet onder doen
voor het afgelopen Paastoernooi. De kracht van DWT in voorwaar-
denscheppende zin kan uiteindelijk doorslaggevend zijn in de
belangstelling van het publiek voor de vereniging. Bij een
dergelijke organisatie is immers het belang van de sportieve
inbreng- en prestaties op individueel niveau en op teamniveau
gewaarborgd. Het kan toch niet anders dan dat een dergelijke
wervende werking zich uiteindelijk vertaald in een groei van het
ledenbestand en in sportief aansprekende successen.

Het verschil tussen wens en werkelijkheid wordt uiteindelijk
bepaald door de inzet van alle leden. Het kader en de uitvoerende
sporters hebben elkaar daarbij hard nodig. Haarlem zal weten dat
de zwemsport bij DWT in goede handen is!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

-  Uit de jaarvergadering.

1. Ok van Batenburg.
Twee voor de zwemwereld geen onbekende
personen luisterden de jaarvergadering met hun
aanwezigheid op. De èèn, dhr. Jan Smid  voor-
zitter van de Kring Noord-Holland, had daarbij
het genoegen om de ander, dhr Ok van Batenburg de
prestatiemedaille voor bewezen diensten van de Kring te mogen
overhandigen voor zijn 50 jarige inzet als zwemtrainer bij diverse
verenigingen in Noord-Holland.
Een substantieel deel van die 50 jaar heeft Ok zijn kwaliteiten in
dienst gesteld van DWT. Dat nu is meer dan voldoende reden voor
het bestuur van DWT om Ok van Batenburg te benoemen tot 'lid
van verdienste' van De Watertrappers!

2. Corine Kalbfleisch.
Na een aantal jaren geleden hiervoor ook al genomineerd te zijn,
mocht Corine Kalbfleisch eindelijk het genoegen smaken om de
trotse bezitter te worden van de sportprestatiebeker.
Een terechte winnaar derhalve. Corine is een ware ambassadrice
voor de zwemsport. DWT is bijzonder trots op haar. Namens het
bestuur is dan ook een welgemeende felicitatie op zijn plaats!

3. De Sendenbokaal.
Het was voor het bestuur niet moeilijk om de eerste bezitter van de
gloednieuwe blinkende Sendenbokaal aan te wijzen, de oude
bokaal was in de loop der jaren behoorlijk gehavend uit de strijd
gekomen. Het is de J & REZ en haar enthousiaste leszwemkader
uitstekend gelukt om ondanks de gedwongen beperkte moge-
lijkheid hiertoe, het leszwemmen inhoudelijk kwalitatief op hoog
niveau te houden en dat was onder deze omstandigheden geen
gemakkelijke opgave. Deze bokaal voor bijzondere verdienste
komt hun dan ook van harte toe!
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Met bronvermelding.

De enorme impact die de sport binnen de huidige samenleving
inneemt is behalve aan de ontwikkeling van de sport zelf, ze-ker
ook te danken aan de wijze waarop de sportjournalistiek het
publiek van informatie voorziet.
De evolutie van de sportjournalistiek mag zich ogenschijnlijk
geleidelijk aan ontwikkeld hebben, het zijn echter de topjour-
nalisten die door hun gedrevenheid de toon gezet hebben.
Sportjournalistiek heeft zich van onopvallend voorgerecht ont-
wikkeld tot een niet meer weg te denken exellent hoofdgerecht met
een enorme invloed op kijk- en verkoopcijfers.

Halverwege de jaren 60 vulde de sportjournalist de sportkaternen
naar eigen inzicht zonder daarbij echt rekenschap te hou-den aan
het belang van de sporters. Nederland was bij lange na niet het
sportland dat het nu is. Een staatssecretaris van sport die alles
mieters vindt en een hossende kroonprins tus-sen de topsporters
was toen ondenkbaar. Sport en politiek hadden immers niets met
elkaar gemeen. Sportjournalisten waren tot dan vooral door-
geefluik voor de sportbonden en dikke maatjes met de boboos.
Interviews met sporters waren zeldzaam en muntten uit door
oppervlakkigheid. De sportjournalist was belangrijk en niet de
sportman en sportvrouw. 

Met de successen van Feijenoord en Ajax (Europacup I winnaars
van 70 t/m 73) en het Nederlands elftal (WK 74) veranderde alles
in rap tempo. Een nieuwe generatie sportjournalisten dienden zich
aan. Deze gaven de topsporters-nieuwe-stijl spreektijd en ruimde
kolommen in voor wat plotseling 'de basis' werd genoemd. De
boboos werden kritisch gevolgd en hun uitspraken werden
gewogen naar maatstaven die ook elders in de maatschappij van
toepassing waren. Sport en politiek bleken ineens wel wat met
elkaar gemeen te hebben. Na het gijzelingsdrama op de
Olympische spelen van Munchen in 1972 was bij politiek bewuste
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sportjournalisten een duidelijke stellingname merkbaar tegen het
besluit om de Spelen te laten doorgaan en bij de toewijzing van
Argentinië als organisator van het WK-voetbal in 1978 was bij
deze groep journalisten van een felle oppositie sprake.

Sportjournalisten als actievoerder, het paste bij de tijd. Je krijgt er
geen hand meer voor op elkaar nu de sport, de maatschappij en de
politiek een weg zijn ingeslagen waarin idealen
niet meer schijnen te tellen en commercie en professie in de sport
èèn pot nat is geworden. Doping, corruptie en omkoping vormen
helaas tegenwoordig in toenemende mate de alledaagse kost. De
sportjournalist moet maar al te vaak constateren dat dit onderdeel
uitmaakt van het basispakket van de topsporteren daarmee van zijn
berichtgeving. Waar is de tijd gebleven waar-in de sportjournalist
zich in hoofdzaak bezighield met de verslaggeving van de door het
grote publiek bewierookte topsportmensen en hun topsportpres-
taties.

Bron: De Volkskrant van 10-04-99.

DWT is world wide

DWT was natuurlijk al enige tijd op het internet te vinden (zoek
zelf maar waar of kijk op www.halloo.demon.nl), maar nu is alles
nog een beetje extra opgeleukt, geupdate, gemoderniseerd, wat
bugs gefixed, enz enz. 
Zo is het namenlijk nu ook mogelijk om copy te mailen, zie
daarvoor de Waterdroppels pages. Leuke dingen en/of vervelende
opmerkingen kunnen uiteraard ook gestuurd worden
(scheldpartijen daargelaten) . 



  De Waterdroppels 7  

Dèja vu

Het Dèja vu gevoel van dhr. Jaap Houtkamp kwam bij hem als een
fontein van herinneringen uit ver vervlogen tijden naar boven bij
het lezen van deze rubriek in de maarteditie van het clubblad. Een
heel mooie tijd uit mijn leven, dat verzeker ik u, zo schrijft Jaap
Houtkamp aan mij over de periode dat hij vol-op actief was bij
DWT. Tegenwoordig nog immer in zijn vrije tijd actief ondermeer
als regisseur bij het Haarlemse amateurtoneel, schrijft hij nog elke
maand het clubblad met aandacht te lezen en ook wekelijks de
prestaties van DWT in de krant te volgen.

Het is heel leuk om nog eens te lezen hoe het in 1954 verging. Ik
was toen 24 jaar oud aldus Jaap. De bestuursleden, 7 in ge-tal,
hadden hun handen vol aan de organisatie van DWT. Het ledental
bereikte in die jaren een dusdanige hoogte, dat besloten werd een
ledenstop in te voeren. Ik meen me te herinneren dat we het getal
van 1000-leden overtroffen en waren dan ook verreweg de grootste
zwemvereniging in het land. Het waren heerlijke jaren, waarin de
DWTers elkaar ook buiten het zwembad regelmatig troffen en
uiteindelijk relaties met elkaar aangingen, trouwden en kinderen
kregen met als gevolg nieuwe jonge aanwas van 100 %
DWTbloed. Jarenlang prijkten overbekende namen op de jaarlijks
uit te brengen ledenlijsten.
Tenslotte wenst Jaap Houtkamp DWT een voortreffelijk 1999 toe
en refereert hij ook nog fijntjes aan het jaar 2000, waarin DWT
haar 70-jarig bestaan mag vieren.

Het verenigingsleven in de jaren 50 in een notendop. Grote
aantallen leden binnen de eigen kring, de verzuiling op haar
hoogtepunt. Het voortbestaan van de eigen identiteit en ideologie
was verzekerd. Maar ook samen sport bedrijven, het voor elkaar
iets betekenen en trouw aan de club die je na aan het hart ligt.
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Heimwee naar die tijd is overbodig, maar soms zou ik willen dat
meer van het goede uit die tijd in het huidige verenigingsleven een
plek zou krijgen. En daar wordt DWT niet slechter van!

Guus Niehot

Actie "Sportkras"

De Actie "SPORTKRAS"
dreigt voor DWT een onvervalst
succes te worden en dat geeft
een heel prettig gevoel. Immers
de club vaart er wel bij en met
de club haar leden. Door een
gezonde financiele huishouding
kan DWT de zwemsport voor
haar leden alleszins betaalbaar
houden en daartoe draagt deze
actie bij!

Nog tot eind mei zijn
SPORTKRASLOTEN a vijf
gulden per stuk aan de bar
verkrijgbaar. Heeft u een prijs
dan staat achterop het kraslot
hoe u deze kunt innen.

Het elfde DWT gebod, koop een
SPORTKRASLOT!!!
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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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Nieuws van de
wedstrijdzwemploeg

Dagmarathon van RAPIDO  (21/03/99)

Als het afgebrande deel van het zwembad na 19 maanden is
herbouwd, wat doe je dan? Juist, je organiseert een internationale
wedstrijd die alle records breekt: 
• langste wedstrijd (bijna 6 uur);
• meest onduidelijke programmering (wanneer worden de (halve)

finales gezwommen en wie starten daarin?);
• slechtst duitssprekende speaker (‘hoenderd mieter rukenslak’);
• meest chaotische prijsuitreiking (pakken wat je pakken kan);
• meest onduidelijke uitslagen (uit de lijst valt niet op te maken

wie welke prijs heeft gewonnen en de helft van de uitslagen van
de (halve) finales ontbreekt).

De DWT’ers lieten zich niet uit het veld (lees: zwembad) slaan en
zetten een aantal mooie tijden op de klokken.

Topper van de wedstrijd was natuurlijk DENNIS VAN WEEL,
die, nog steeds in vorm, VOOR HET EERST ONDER DE
MINUUT op de 100 meter vrijeslag dook: 59.65 !!!  Klasse!!

De klap…klapp….klappp…klapperrrr van de week wat betreft de
tijdverbeteringen kwam op naam van de inmiddels beruchte Leon
B., die op de 50 meter schoolslag z’n tijd met bijna 9 seconden
terugbracht. Verder was Erik goed op dreef (meer dan 8 seconden
op de 100 vlinder eraf) en ook Osman, met ruime p.r.’s op de 50
meter vrij en rug, en Michiel v. D. met vier p.r.’s.

De tijden van Dennis de G., Tim, Herman, Michael en Laurence
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lagen steeds dicht bij elkaar en deze gezonde concurrentie in het
water leverde de heren heel wat persoonlijk snelste tijden op.

Casper en Sam mochten pas na 3,5 resp. 4 uur hun eerste nummer
zwemmen en waren zo getergd dat er beste tijden in de uitslagen
konden worden opgenomen. 
Het luidruchtige damesduo Viki en Debbie zwom weer een aantal
medailles bij elkaar, tot groot vermaak van hun even vrolijke
moeders op de tribune. DWT was duidelijk aanwezig!!

Viki zorgde overigens voor een primeur op de 100 meter
vlinderslag door van alle (!) dames de snelste te zijn. Casper flikte
dat kunstje op de 100 meter rug bij de heren, maar daar zwom de
eerste dame, Anouk de Boer van Rapido, wel drie seconden sneller
(game - set - match….).

In de zonnige schaduw van Viki en Debbie zwom Renée naar
snelle tijden op de vlinderslag en de rugslag. Ook Nicolette gaat
nog steeds vooruit, maar liep (bijna zoals gewoonlijk) tegen
diskwalificaties aan. Vooruit…ik vertel het nog een keer….als je
een zwaardvis bij het keerpunt uitvoert, word je dus
gediskwalificeerd. 
Leon B. maakte er op de rugslag een barracuda van en kreeg een
dubbele diskwalificatie aan z’n broek. Zonde!!!

Na afloop van de wedstrijd bleef één DWT’er wachten op de
uitslagen. Tot zijn verbazing volgde er een prijsuitreiking voor de
estafettes. De tijden van de estafettes in het eerste en laatste
programmanummer waren opgeteld en DWT was in totaal 3 .e

Schoorvoetend en met het blauwe smurfenijs nog om de mond
sloop de DWT’er het podium op en nam 8 medailles (voor 16
mensen, nog zo’n Rapido-record) in ontvangst. Deze medailles
zijn uiteindelijk gegaan naar Fleur, Michiel v. D., Leon K. Annette,
Nicolette, Tim, Diana L. en Diana N..
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De uitslagen:

8 x 50 vrij mixed 
Viki Boviatsis 32.03
Dennis de Graaf
Nicolette Knape
Leon Boviatsis
Fleur v. Dussel
Ferry de Ruyter
Diana Lorenzana
Eric Veen 4.20.09 3e

50 m vrij m/j 91/90/89/88
Marlie van Maris 54.45
Anouk v.d. Weijden 48.46
Sarah Soumete 48.16  pr
Sander Huijsmans 51.13  pr

50 m vrij dames ‘87 en ouder
Nan Donoghue dis AA
Corine Kalbfleisch 37.18
Diana Lorenzana 34.64  pr
Debbie van Maris 32.33  pr

halve finale
Debbie van Maris 31.93  pr 9e

50 m vrij heren ’87 en ouder
Osman Karahan 39.48  pr
Michael de Feber 37.50  pr
Tim Kuyt 37.31  pr
Laurence Smit 36.20  pr
Herman Ouwerkerk 35.71  pr
Dennis de Graaf 34.66  pr
Bart Elenga 27.47  pr
Dennis van Weel 27.12

halve finale
Bart Elenga 27.74  10e

Dennis van Weel 27.1    6e

100 m vlinder dames/heren
Fleur van Dussel 1.35.79
Gwenda v.d. Veen 1.33.08
Renée Bosse 1.31.40  pr
Viki Boviatsis 1.20.05

Leon Boviatsis 1.38.18  pr
Maurice Knape 1.38.15
Erik Rooks 1.36.88  pr
Ferry de Ruyter 1.25.84
Leon Knape 1.23.23  pr
Chris Visser 1.21.34
Martin Niehot 1.16.73
Koen Rooks 1.15.58  dis
Eric Veen 1.09.62

50 m rug m/j 91/90/89/88
Anne Kuyt 52.01  pr
Richard van Eis 52.96  pr

50 m rug dames ’87 en ouder
Nan Donoghue 53.32
Diana Lorenzana 46.74  pr
Corine Kalbfleisch 42.68

50 m rug heren ’87 en ouder
Osman Karahan 48.48  pr
Michael de Feber 46.96  pr
Herman Ouwerkerk 45.88  pr
Michiel van Dussel 42.22  pr
Laurence Smit 42.11  pr
Tim Kuyt 41.42  pr

100 m wissel m.j 91/90/89/88
Anouk v.d. Weijden 1.56.26  pr
Nick de Lange 1.37.75  pr

100 m wissel dames
Annette Knape 1.33.57
Diana Niehot 1.33.29
Fleur van Dussel 1.30.74
Renée Bosse 1.28.68  pr
Debbie van Maris 1.26.49
Gwenda v.d. Veen 1.25.37
Nicolette Knape 1.23.83  dis
Viki Boviatsis 1.21.24  pr

100 m wissel heren
Maurice Knape 1.35.37
Erik Rooks 1.29.57  pr
Michiel van Dussel 1.29.50  pr
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Dennis de Graaf 1.27.82  pr
Ferry de Ruyter 1.23.90
Leon Knape 1.15.86  pr
Koen Rooks 1.15.58
Martin Niehot 1.14.41
Chris Visser 1.12.15  pr
Dennis van Weel 1.11.22
Bart Elenga 1.10.07
Casper Teeuwen 1.07.31  pr

50 m school m/j 91/90/89/88
Anne Kuyt 61.53  pr
Sarah Soumete 61.16  pr
Marlie van Maris 57.53  pr
Jody Kokkelkoren 53.57  pr
Sander Huijsmans 59.62  pr
Richard van Eis 59.33  pr

50 m school dames ’87 en ouder
Nan Donoghue 49.55  pr
Diana Lorenzana 47.66  pr
Corine Kalbfleisch 44.53  pr

halve finale
Corine Kalbfleisch 44.09  10e

50 m school heren ’87 en ouder
Osman Karahan 52.25 
Laurence Smit 49.65  pr
Michiel van Dussel 48.74  pr
Tim Kuyt 47.78  pr
Herman Ouwerkerk 46.08  pr
Michael de Feber 46.03  pr
Leon Boviatsis 42.40  pr

100 m vrij dames
Annette Knape 1.24.40
Diana Niehot 1.24.12
Renée Bosse 1.20.19
Fleur van Dussel 1.19.58
Gwenda v.d. Veen 1.16.56
Nicolette Knape 1.15.37  pr
Viki Boviatsis 1.08.83  pr

100 m vrij heren
Maurice Knape 1.28.02
Sam Wutschke 1.22.45  pr
Dennis de Graaf 1.20.68

Erik Rooks 1.20.00
Michiel van Dussel 1.19.75  pr
Leon Boviatsis 1.12.85  pr
Ferry de Ruyter 1.12.18
Leon Knape 1.08.55
Martin Niehot 1.02.25
Dennis van Weel    59.65  pr

50 m vlinder m/j 91/90/89/88
Jody Kokkelkoren 60.74 prdis
Nick de Lange 55.07 prdis

50 m vlinder dames ’87 en ouder
Corine Kalbfleisch 52.47
Nan Donoghue 49.58  pr
Diana Lorenzana 41.20  pr
Debbie van Maris 39.58  pr

halve finale
Debbie van Maris ?

50 m vlinder heren ’87 en ouder
Osman Karahan 52.11  pr
Laurence Smit 49.19  pr
Tim Kuyt 46.02  pr
Dennis de Graaf 42.28  pr
Chris Visser 34.81  
Bart Elenga 31.10 
Eric Veen 30.71  pr

halve finale
Eric Veen n.g.
Bart Elenga 31.21  5e

finale
Bart Elenga 31.53  5e

100 m rug dames
Annette Knape 1.35.40
Debbie van Maris 1.34.46  pr
Renée Bosse 1.31.87  pr
Fleur van Dussel 1.29.97
Nicolette Knape 1.25.62  dis
Viki Boviatsis 1.21.71

100 m rug heren
Maurice Knape 1.44.62
Sam Wutschke 1.37.03  pr
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Erik Rooks 1.35.15  pr
Leon Boviatsis 1.29.65  dis
Ferry de Ruyter 1.24.75
Koen Rooks 1.22.68
Leon Knape 1.17.18
Dennis van Weel 1.11.06
Casper Teeuwen 1.09.43

100 m school dames
Diana Niehot 1.50.25
Gwenda v.d. Veen 1.37.41

100 m school heren
Sam Wutschke 1.48.14
Martin Niehot 1.30.35  (!)

Chris Visser 1.29.28 dis
Bart Elenga 1.20.28
Casper Teeuwen 1.17.24

8x50 wissel mixed
Debbie van Maris
Tim Kuyt
Annette Knape
Michiel van Dussel
Gwenda v.d. Veen
Leon Knape
Diana Niehot
Casper Teeuwen 5.25.08

Internationaal paastoernooi

Het Paastoernooi was geheel in de DWT-traditie zeer gezellig. Een
beschrijving van deze gezelligheid tref je elders aan in deze
‘Waterdroppels’. Op deze plaats gaat over de sportieve prestaties.
Het niveau van de wedstrijden was wat hoger dan we normaal met
de districtscompetitie gewend zijn. Niettemin hebben de DWT’ers
13 individuele medailles behaald. Tot grote verrassing was het
aandeel van de dames (8) hierin groter dan dat van de heren (5).
Viki (1x goud, 2x zilver) en Fleur (jawel, 1x zilver en 1x brons)
waren grootverdieners. De allerjongste, Milou, en de op
afscheidstoernee zijnde oudjes, Eveline en Bianca, namen de rest
voor hun rekening. De 5 medailles bij de heren kwamen voor
rekening van Colin (2x goud!), Dennis de Graaf (2x zilver) en
Martin (1x brons).

En dan de onvermijdelijke lawine p.r.’s. Genoeg om weer een     
TIJDVERBETERING TOP TIEN te maken. Vooral de jongeren
deden een flinke duit in het zakje:
1. Anouk v.d. Weijden 100 vrij 27.86  sec.
2. Anouk v.d. Weijden 100 rug  20.84  sec.
3. Anne Kuyt 100 rug 12.07  sec.
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4. Anne Kuyt 50 vlinder 10.62  sec.
5. Tim Kuyt 100 rug   9.32  sec.
6. Michiel v. Dusseldorp 100 vlinder   8.88  sec.
7. Debbie van Maris 100 vlinder   7.19  sec.
8. Richard van Eis 100 school   6.96  sec.
9. Nan Donoghue 100 school   6.39  sec.
10. Debbie van Maris 100 rug   6.16  sec.

De juryleden hadden het moeilijk met de vele zwemmers die gelijk
aantikten: Debbie en Viki op de schoolslag, Nicolette en Eveline
op de rugslag en Eric deelde zijn p.r.-tijd van 1.00.06 met nog 3 (!)
andere heren op de vrijeslag. 
Het bontst maakten Fleur, Bianca en Gwenda het op de 100
vlinder: ze lagen naast elkaar op baan 1, 2 en 3 en tikten aan met
een verschil van 0,01 sec. En weer kreeg Gwenda de ondankbare 4e

plaats toegewezen.
Niet moeilijk had de jury het met de schoolslag van Casper: dat
was dus geen schoolslag en rigoureus ging een streep door de enige
p.r. (1.15.7) die hij het weekend zou hebben gehaald. Ook voor de
vermoeide ‘drenkelingen’ op de vlinderslag was geen genade: je
armen niet meer over het water?, dan een diskwalificatie. 
Aan het eind van het toernooi zwom Dennis nog een magistrale
1.07.70 op de 100 rug als startzwemmer van de wisselestafette.

Het grote aantal p.r.’s was overigens ook tot grote blijdschap van
Elly en Henk Koning, die hun trainingsschema’s ook bij DWT
effect zien hebben. De ‘eigen’ ploeg van Elly en Henk, ZPCH, was
de sterkste over het hele toernooi. DWT eindigde op de 3  plaats.e
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Uitslagen zondag 4 april 1999

4x50 wissel j. ‘84 e.l.
Leon Boviatsis 38.68 pr
Dennis de Graaf
Tim Kuyt
Michiel v. Dussel 2.37.65  pr 3e

100 vrij dames / heren
Bianca Dessens 1.16.47
Fleur van Dussel 1.15.52
Dana Ungureanu 1.10.72  pr
Daniëlle Kaptijn 1.10.44
Gerben Willemse 1.05.75  pr
Koen Rooks 1.04.91
Michiel Veen 1.01.59
Chris Visser 1.00.65  pr
Bart Elenga 1.00.37  pr
Eric Veen 1.00.06  pr
Dennis van Weel    59.59  pr
Casper Teeuwen    58.42  4e

Colin Liem    56.26  1e

100 vrij m/j ’90 e.l. 
Milou Zandvliet 2.12.28  pr
Sarah Soumete 1.58.87  pr 6e

Anne Kuyt 1.44.09  pr 5e

100 school m/j ’88 en  86 e.l.
Marlie van Maris 2.01.58  dis
Anouk v.d. Weijden2.00.07  pr
Carlijn Zandvliet 1.55.31  pr
Jody Kokkelkoren 1.54.06  pr
Sander Huysmans 2.13.28  pr
Richard van Eis 2.07.82  pr
Diana Niehot 1.50.06
Dénise Fokker 1.45.80  pr
Nan Donoghue 1.44.71  pr
Viki Boviatsis 1.31.04  pr 5e

Debbie van Maris 1.31.04  pr 4e

Laurence Smit 1.46.82  pr
Maurice Knape 1.40.46  pr
Tim Kuyt 1.37.76  pr
Dennis de Graaf 1.30.17  pr 2e

100 vlinder m/j ‘84 e.l.
Patricia ter Horst 1.41.94  pr

Annette Knape 1.32.25  pr
Nicolette Knape 1.24.80  pr 6e

Eveline v. Leeuwen1.20.97  pr 3e

Herman Ouwerkerk1.55.84  dis
Michael de Feber 1.51.10  pr
Michiel v. Dussel 1.44.72  pr
Leon Boviatsis 1.40.84

100 rug m/j ’82 e.l.
Bianca Dessens 1.31.00
Gwenda v.d. Veen 1.27.22  4e

Fleur van Dussel 1.25.81  pr 3e

Ferry de Ruyter 1.17.66  pr
Martin Niehot 1.13.68  pr 5e

8x25 wissel dames / heren
Yvette Roozen 16.30
Michiel v. Dussel
Debbie van Maris
Tim Kuyt
Viki Boviatsis
Eric Veen
Annette Knape
Ferry de Ruyter 2.17.72  2e

100 vlinder dames / heren Daniëlle
Kaptijn 1.23.72
Viki Boviatsis 1.23.37
Chris Visser 1.21.52
Dennis van Weel 1.18.41
Gerben Willemse 1.16.69  pr
Colin Liem 1.15.43
Koen Rooks 1.14.89  pr
Michiel Veen 1.14.20
Casper Teeuwen 1.11.58
Bart Elenga 1.09.38  pr
Eric Veen 1.09.13  pr 6e

50 vlinder m/j ’90 e.l.
Sarah Soumete 1.10.84  pr
Anne Kuyt 1.03.98  pr 6e

Milou Zandvliet    59.08  pr 3e

 
100 vrij m/j ’88 en ’86 e.l.
Marlie van Maris 2.01.40  pr
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Anouk v.d. Weijden1.49.24  pr
Jody Kokkelkoren 1.47.76
Carlijn Zandvliet 1.46.39  pr
Sander Huysmans 2.01.34  pr
Richard van Eis 1.39.25 

100 vrij m/j ’86 e.l.
Nan Donoghue 1.35.03
Dénise Fokker 1.29.34  pr
Diana Niehot 1.18.08  pr
Debbie van Maris 1.12.76  pr 4e

Viki Boviatsis 1.07.56  pr 2e

Maurice Knape 1.27.40
Tim Kuyt 1.23.30
Laurence Smit 1.19.99  pr
Dennis de Graaf 1.18.73

100 rug m/j ’84 e.l.
Patricia ter Horst 1.30.56

Annette Knape 1.27.52
Nicolette Knape 1.24.06  pr
Eveline v. Leeuwen1.24.06  pr
Michael de Feber 1.43.16  pr
Herman Ouwerkerk1.41.75  dis
Michiel v. Dussel 1.29.83  pr
Leon Boviatsis 1.25.58  pr

100 school m/j ’82 e.l.
Gwenda v.d Veen 1.38.03  4e

Ferry de Ruyter 1.32.79  pr
Martin Niehot 1.24.88

4x100 wissel dames
Yvette Roozen 1.22.08
Debbie van Maris
Viki Boviatsis
Fleur van Dussel 5.38.58 4e

Uitslagen maandag 5 april 1999

4x50 wissel m. ’84 e.l
Diana Niehot    41.41
Debbie van Maris
Viki Boviatsis
Renée Bosse 2.38.48  4e

100 rug dames / heren
Bianca Dessens 1.31.84  dis
Gwenda v.d. Veen 1.25.50
Daniëlle Kaptijn 1.22.90
Gerben Willemse 1.19.76  dis
Koen Rooks 1.18.76  pr
Chris Visser 1.14.79  pr
Eric Veen 1.10.76
Colin Liem 1.10.03
Casper Teeuwen 1.09.04
Dennis van Weel 1.08.69  pr 6e

Bart Elenga 1.08.66  pr 5e

100 school m/j ’90 e.l.
Sarah Soumete 2.15.84  pr
Anne Kuyt 2.09.72  pr 6e

Milou Zandvliet 2.00.69  pr 4e

100 vlinder m/j ’88 en ’86 e.l.
Marlie van Maris 2.22.47  dis
Jody Kokkelkoren 2.12.33  dis
Carlijn Zandvliet 2.10.14  dis
Anouk v.d. Weij. 1.59.28
Sander Huysmans 2.21.66  dis
Richard van Eis 2.16.31  dis
Nan Donoghue 1.49.67  dis
Diana Niehot 1.46.38
Debbie van Maris 1.35.51  pr
Renée Bosse 1.31.70
Viki Boviatsis 1.20.98  1e

Laurence Smit 1.47.05  pr
Tim Kuyt 1.40.63  pr
Dennis de Graaf 1.34.50  pr 2e

100 vrij m/j ’84 e.l.
Patricia ter Horst 1.16.94  pr
Eveline vLeeuwen 1.14.98  pr
Herman Ouwerkerk1.28.85  pr
Michiel v. Dussel 1.18.28  pr
Leon Boviatsis 1.12.51  pr

100 vlinder m/j ’82 e.l.
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Gwenda v.d. Veen 1.32.95  4e

Bianca Dessens 1.32.95  3e

Fleur van Dussel 1.32.94  pr 2e

Ferry de Ruyter 1.23.58
Martin Niehot 1.21.19

8x25 vrij dames / heren
Viki Boviatsis
Dennis de Graaf
Diana Niehot
Leon Boviatsis
Fleur van Dusseldorp
Ferry de Ruyter
Daniëlle Kaptijn
Koen Rooks 2.00.06  4e

100 school dames / heren
Debbie van Maris 1.32.84
Daniëlle Kaptijn 1.30.79
Casper Teeuwen dis AE
Michiel Veen 1.27.58
Gerben Willemse 1.25.79
Chris Visser 1.24.33
Koen Rooks 1.24.29  pr
Dennis van Weel 1.23.88  dis
Bart Elenga 1.18.14  pr
Eric Veen 1.18.01  pr
Colin Liem 1.10.06 (!) 1e

100 rug m/j ’90, ’88 en ‘86 e.l.
Sarah Soumete 2.20.18  pr
Milou Zandvliet 2.09.90  pr
Anne Kuyt 1.57.83  pr 4e

Marlie van Maris 2.14.83  dis
Carlijn Zandvliet 2.13.49  pr
Anouk v.d. W. 2.02.26  pr
Jody Kokkelkoren 1.59.53  pr
Sander Huysmans 2.09.56  dis
Richard van Eis 1.55.20  pr
Nan Donoghue 1.54.34  pr
Diana Niehot 1.33.32  pr
Renée Bosse 1.31.36  pr
Debbie van Maris 1.28.30  dis
Viki Boviatsis 1.19.93  pr 2e

Dennis de Graaf 1.34.67  pr
Tim Kuyt 1.30.58  pr 6e

Laurence Smit 1.29.73  pr 5e

100 school m/j ’84 e.l.
Patricia ter Horst 1.46.34
Eveline vLeeuwen 1.41.57  pr
Herman Ouwerkerk1.40.86  pr
Michiel v. Dussel 1.40.86  pr
Leon Boviatsis 1.34.69  pr

100 vrij m/j ’82 e.l.
Bianca Dessens 1.17.85
Gwenda v.d. Veen 1.15.76 6e

Fleur van Dussel 1.15.32 4e

Ferry de Ruyter 1.08.87
Martin Niehot 1.01.19 2e

4x100 wissel heren
Estafetteploeg 2
Koen Rooks 1.19.10
Gerben Willemse
Bart Elenga
Chris Visser 4.58.90

Estafetteploeg 1
Dennis van Weel 1.07.70  pr
Colin Liem
Eric Veen
Casper Teeuwen 4.27.11  2e

10x50 vrij dames / heren
Poloteam
Sabine Roozen
Bart Wever
Antonnette Wigman
Raymond Velthuis
Linda Roosen
Thijs Weustink
Dana Ungureanu
Marco Hendriks
Carola Wigman
Eddy Roosen
Marcel Velthuis dis EA

Estafetteploeg 2
Eveline vLeeuwen    33.72
Martin Niehot
Yvette Roozen
Ferry de Ruyter
Fleur van Dusseldorp
Koen Rooks
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Diana Niehot
Gerben Willemse
Renée Bosse
Eric Veen 5.16.22 6e

Estafetteploeg 1
Daniëlle Kaptijn    31.54
Michiel Veen
Bianca Dessens

Bart Elenga
Gwenda v.d. Veen
Casper Teeuwen
Debbie van Maris
Dennis van Weel
Viki Boviatsis
Colin Liem 4.57.56  2e

WIST JE DAT …………..

• Wim Roozen dacht dat Bart zijn twee Duitse gasten in de
‘badkamer’ van de buurvrouw had ondergebracht?;

• hij dit vervolgens aan half DWT heeft verteld?;
• ze in Heemstede ook ‘dakkamers’ hebben?
• de Duitse gasten in de dakkamer van de buurvrouw sliepen?;
• Anneke Veen niet ‘mevrouw Veen’ genoemd wil worden?;
• ze liever ‘tante Veen’ of  ‘juf Veen’ wordt genoemd?;
• Jennifer een piercing in haar tong heeft laten zetten?;
• ze daardoor 3 weken alleen vloeibaar voedsel mocht eten?;
• ze ook zes weken niet mocht zoenen?;
• Casper daardoor zes weken rust heeft gehad?;
• hij zich in die tijd in het studentenleven heeft gestort?;
• hij is ontgroend in een Friese boerderij?;
• hij daarbij zijn ‘darkside’ heeft ontdekt?; 
• hij zich niet precies kan herinneren wat daar is gebeurd?;
• uit zijn verhaal niet duidelijk wordt of het om mensen of koeien

ging?;
• hij in het laatste geval met BSE besmet kan zijn?;
• alle DWT’ers naar het slachthuis moeten als Casper symptomen

van BSE gaat vertonen?;
• het laatste niet geldt voor personen ouder dan 23?;
• Gwenda blij is dat ze niet meer in Caspers harem zit?;
• Casper zelf vindt dat hij een ‘vreemde aantrekkingskracht’

heeft?;
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• bij de groentevrouw de bloemkolen uit de vitrine springen als
hij binnenkomt?;

• Gerben een buisje Legionella-bacteriën met Pasen in het
Boerhaavebad heeft losgelaten?;

• Michiel adviseerde om Salmonella-bacteriën te gebruiken,
omdat dit sneller resultaat oplevert?;

• Martin de DWT-reporter wilde omkopen om zijn naam uit ‘De
Waterdroppels’ te houden?;

• hij daarvoor één colaatje bood?;
• de DWT-reporter daar natuurlijk niet op inging?;
• de deal uiteindelijk is gesloten voor twee colaatjes?;
• Martin nog steeds niet over de brug is gekomen?;
• zijn naam dus in de volgende editie weer wordt genoemd?:
• Koen op Frans & Dik-party’s wildvreemde vrouwen zoent?;
• Gerben stoere verhalen heeft over zijn vriendin Astrid?;
• de bewuste vriendin nog nooit is gesignaleerd?;
• eraan wordt getwijfeld of ze wel bestaat?;
• hij waarschijnlijk zijn opblaaspop ‘Astrid’ heeft genoemd?;
• hij vertelde dat ‘Astrid’ laatst zo van de wereld was dat ze haar

tanden niet kon poetsen?;
• hij dat voor haar heeft gedaan?;
• dat pas ‘echte liefde’ is?;
• overigens niet voor te stellen is hoe je de tanden van een

opblaaspop poetst?;
• Diana Niehot eigenlijk niet meer ‘op’ Leon B. is?;
• ze het niet durft uit te maken omdat ze dat zielig vindt?;
• ze ondertussen wel overal schrijft dat ze gek is op Oliver?;
• Erik en Debbie wel ‘op’ elkaar zijn?
• Erik overigens voor het examen ‘traplopen’ is gezakt?;
• hij daarna met een gebroken arm zat?;
• Michiel van Dussel voor hetzelfde examen is gezakt?;
• hij daarna met een halfgebroken rib zat?;
• hij de eerste mens is die iets ‘halfgebroken’ heeft?;
• Eveline met Pasen haar laatste wedstrijd zwom?;
• hetzelfde geldt voor Bianca?;
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• zij wellicht binnen een paar maanden in de Marine zit?;
• DWT haar alle succes en geluk van de wereld gunt?;

Verjaardagskalender

De jarigen van mei zijn:

04-05Bianca Dessens (17 jr., zien we nog eens?)
07-05Jody Kokkelkoren (11 jr.)
10-05Eric Veen (19 jr. en nog steeds balstuiterig)
17-05Patricia ter Horst (15 jr.)
22-05Eveline van Leeuwen (15 jr., zie Bianca)
24-05Dénise Fokker (13 jr.)
26-05Tim Kuyt (12 jr.)

Uiteraard allemaal gefeliciteerd!!!
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In memoriam Ko Zwaneveld

Maandag 12 april Jl. bereikte ons het treurige bericht dat
Ko Zwaneveld die nacht plotseling was overleden.  Een
ongelooflijk bericht, vooral omdat hij vrijdagavond nog had
lesgegeven in het Boerhaavebad en we zaterdagmorgen in de
Planeet nog samen hadden gelest en na afloop koffie hadden
gedronken.  Want daar hield Ko van, even gezellig napraten.

Ko was ruim 25 jaar lid van DWT, maar zat voor die tijd in het
Sportfondsenbad al aan het tafeltje voor het innen van het badgeld
van de kinderen die daar leszwemmen kregen.
In 1973 behaalde Ko het vakdiploma Zwemonderwijzer van de
KNZB en sinds die tijd is hij op veel terreinen bij D.W.T. actief
geweest.  Hij was geruime tijd lid van de commissie Jeugd- en
Rez. zaken en uurleider bij leszwemmen, volgde een cursus
Recreatieleider (spelend leren met kinderen), maar vooral het
elementair zwemonderwijs voor kinderen was zijn passie.  Hij
heeft enkele generaties kinderen zwemmen geleerd, waarvan een
deel doorstroomde naar wedstrijdzwemmen, waterpolo en
synchroonzwemmen.
Ook op vrijdagavond (Het uur U) heeft hij met veel geduld. heel
wat volwassenen zwemmen geleerd.

Bij het opleiden van jeugd tot-kaderleden (diploma Zwemleider A
en B) kwam zijn ervaring goed van pas als stagebegeleider bij
leszwemmen.  Hij heeft tevens een belangrijk aandeel gehad bij
de" voorbereiding en het introduceren van het nieuwe A, By C -
diploma.  Kortom, op Ko kon je (ook privé) altijd rekenen.  Hij
was een trouw DWT-lid. die we bij DWT node zullen missen.

Ko had zijn medewerking toegezegd aan de feestelijke opening in
juni van de herbouwde Planeet.  Zijn verslag hiervan vindt U
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elders in dit blad.  Jammer dat hij dat zelf niet meer kan
meemaken.  DWT is Ko veel dank verschuldigd.
Bedankt Ko voor alles, ook namens de ouders van vele kinderen. 
Wij wensen zijn vrouw Wil en zijn kinderen veel sterkte bij het
verdriet van dit plotselinge verlies.

Theo van Giezen

De Planeet

Nog niet officieel geopend maar toch vast begonnen op 13 maart in
het vernieuwde gedeelte. De eerste dag vroeg aanwezig, want alles
was nog niet helemaal op orde en moest er nog geïmproviseerd
worden, maar we kwamen er wel uit. Twee hele lesuren tegenover
drie kwartier in Planeet 2 is toch een verademing.

De officiële opening komt er dus aan en daarbij hoort een feest. Dit
feest staat in het clubblad van maart aangegeven op 15/16 mei
maar dat is door de vele voorbereidingen niet  haalbaar en wordt
verplaatst naar 13 juni. Houd deze datum in de peiling. Er komt
meer nieuws in het volgende clubblad en er worden folders
verspreid.
Er wordt gedacht aan een natte speelplaneet. Onderlinge
wedstrijden en nog veel meer. 
Dus onthouden 13 juni.

Namens de commissie,
Kitty en Ko.
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Van de polocommisie.

Ja mensen, het is weer lente en dat
betekent dat het weer druk wordt in de
flitsende wereld die waterpoloën bij DWT
heet. Het Pinkstertoernooi komt er weer aan,
voorafgegaan door de afsluitavond en de polomarathon bij Rapido
’82 en nog enkele afrondende etentjes.
Overvolle agenda’s, prestatiegrafieken, op ’t randje van promotie
en degradatie balanceren, sponsors zoeken voor Pinksteren, met
cafeïne doordrenkte vergaderingen tot het ochtendgloren, dit stukje
nét op tijd inleveren, af en toe even checken of het water nog nat
is: in de meimaand is het altijd bal. Een grote verandering staat ook
op stapel: er kwam bij mij een mannetje van de gemeente langs die
de meetingroom van de polocommissie onvergaderbaar heeft
verklaard. En dat terwijl ik net opgeruimd had! Ik zal dus op zeer
korte termijn moeten verhuizen en misschien dat ik dan ook de rest
van de Sendenbeker terugvind…
Hoe het ook zij, veel plezier deze maand en tot ziens in het
zwembad!

Verslagen uit het Haarlems Dagblad

15 maart 
DWT − NZ&PC 8 − 5

Met een strakke pressing zette DWT de mannen uit Noordwijk
volledig onder druk. De score liep snel op naar  5−1. Evenals in de
uitwedstrijd begon NZ&PC vervelend te spelen. Met trappen en
duwen als wapens in de strijd kwam de voorsprong van DWT een
beetje in gevaar. Ed Roosen en ‘good old’ Frank Muylaert
maakten ieder twee doelpunten.
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22 maart 
De Otters / ‘t Gooi − DWT 9 − 2

Met slechts zeven spelers reisde DWT af naar Bussum. De
opdracht was de schade beperkt te houden, wat uiteindelijk lukte.
Marco Hendriks scoorde vanaf de eigen helft. Bij De Otters / ‘t
Gooi werden veel kansen om zeep geholpen. DWT had vrede met
het 9−2 verlies.

29 maart
DWT − KZC 4 − 6

KZC’er Cristiaan van Vianen bleek een ware plaag voor de DWT-
defensie. In een leuke en sportieve wedstrijd gaf hij de Haarlemse
verdediging veelvuldig het nakijken. DWT kon er aanvallend
weinig tegenover stellen en moet nog punten gaan halen om
degradatie te ontlopen. Michael Woolthuis deed veel en nuttig
zwemwerk voor DWT en is ‘de man in vorm’. 

12 april
De Futen − DWT 13 − 6

In Amstelveen trof DWT een getergde tegenstander. De Futen
verloren in twee weken het hele seizoen, waarin zij constant aan de
leiding hadden gestaan. Na de eerste periode keek DWT al tegen
een 6−0 achterstand aan en was de wedstrijd gespeeld. Alle fouten
van de Haarlemmers werden genadeloos afgestraft. DWT’er
Pieter-Paul van Oerle maakte vier doelpunten, terwijl Michael
Woolthuis vanaf de eigen doellijn scoorde, toen hij zag dat de
keeper van De Futen te ver voor zijn doel lag.
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Verjaardagen

3 mei Jasper Molenaar Heren 3
5 mei Ted Meijer Heren 1

Raymond Velthuis Heren 2
Leon van de Peet Heren 5

7 mei Ton de Graaf Heren 5
10 mei Paul Thoolen Heren 2
17 mei Patricia ter Horst Adsp. Meisjes
21 mei Robert Jongejan Heren 3
26 mei Lotte de Nieuwe Minipolo

Paul Stricker Heren 2
28 mei Niels Rohling Teddybeer Heren 2
& Roadie
29 mei Ingrid Lommerse Dames 2

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).

Minipolotoernooi 9 mei

Op zondag 9 mei is er een minipolotoernooi bij KZC in Beverwijk.
Vraag het aan je trainer als je je op wilt geven of bel Sabine
Roozen doordeweeks op 020-615 98 40 of in het weekend op 023-
537 33 73.
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UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING

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, ouders, vrienden,

vriendinnen, opa, oma etc. ..!

UITNODIGING UITNODIGING UITNODIGING

Hét team

Deze maand heeft het razende reporter team van de polocommissie
gekozen een team te interviewen dat volgend jaar niet meer
bestaat. En omdat iedereen natuurlijk dolgraag in deze rubriek
staat, waren deze maand de Meisjes Aspiranten de gelukkigen.

De meisjes aspiranten spelen nu 2 jaar samen, en de gemiddelde
leeftijd van de meiden is ergens onder 16.

Helaas was er geen recente foto van dit team beschikbaar, dus als
jullie niet weten wie deze geweldige dames zijn, moet je maar
gewoon een keertje op de training komen kijken.
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Wat vinden jullie van de trainer Eric?
Heel leuk, echt onwijs tof, en echt superjammer dat 'ie volgend jaar
weggaat.

(je begrijpt, het hele team is verliefd op Eric).

En wat heeft de trainer zelf over "zijn" team te zeggen?
Tja, ik geef in totaal al 12 jaar training en heb nog nooit iets
gewonnen, maar de meisjes gaan wel heel erg vooruit. Verder is
het een gezellig team, en ik hoop dat ze het volgend jaar zonder
mij zullen redden…

En wat vinden jullie van jullie team?
Héééél gezellig, we hebben echt een boel lol, maar jammer genoeg
is de score een beetje problematisch.

Merken jullie veel verschil/vooruitgang in de afgelopen 2 jaar?
Ja. We zijn dus vorig jaar begonnen maar we zijn wel beter
geworden.

We hebben nu een beter team, en we kunnen harder schieten, en
sneller zwemmen enzo.

We worden wel steeds beter, het is alleen een beetje jammer dat de
tegenstanders dat ook doen.

Zijn er dingen die volgens jullie nog veel beter zouden
kunnen?
Nou, we zouden inderdaad wel wat meer aanvallen kunnen
creëren. En de trainingen zouden wel wat strenger, zwaarder
mogen.

En het is misschien ook wel eens leuk om te winnen.

En hoe zit het met de jongens, zijn er een aantal favoriet
binnen DWT? 

Hihihihi; eigenlijk wel; eric, eric, en eric en eric ook eigenlijk wel..

Verder zijn eigenlijk alle jongens met zwembroek wel interessant.



  30 De Waterdroppels  

Nou, en Merel is haast getrouwd met Raymond.

Kunnen jullie nog wel blijven lachen, als jullie weer een
wedstrijd verloren hebben?
Eerst zijn we altijd wel een beetje depri, maar daarna is het
allemaal wel weer superleuk en hartstikke gezellig enzo. En als we
gewoon goed gespeeld hebben, is het ook gewoon wel oke.

Wat vinden jullie van DWT?
Onwijs gezellig, echt heel leuk. Het is een soort echte familie.

En hoe zit het met de team- spirit, doen jullie ook wel eens
leuke dingen, uitstapjes?
We doen heel veel leuke dingen, zoals naar de bios, uit eten, naar
de linneaushof, paas-brunch, sinkerklaasfeest.. en dan gaan we ook
altijd met z'n allen bij eric slapen.

De teamspirit zit dus wel goed, we zijn eigenlijk een heleboel aan
het feesten.

Nog typische dingen van jullie team?
Patricia is altijd te laat.

En we zijn een "fruit-team". 

Sorry?

Dat komt omdat Danielle 'Daan banaan' is, en Tera  'Teer de beer'.

Volgend jaar dames 3, wat denken jullie ervan?
Het gaat dan waarschijnlijk wel beter, en het zal wat lekkerder
gaan. Het wordt vast leuk.

2, 3 en 4 juli 1999: 6  zomerkamp e

Voor de kinderen van 7, 8, 9, 10, 11 of 12 jaar oud organiseren we
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weer het jaarlijkse zomerkamp. Net zoals alle andere keren gaan
we weer met z’n allen op de fiets naar de camping in Heemskerk.
Op vrijdag vertrekken we om 18.00 vanaf De Planeet. 

Dan gaan we in kleine groepjes op de fiets naar de camping. Je tas
en tent brengen we met de auto naar Heemskerk. Wat gaan we
allemaal doen? Dropping, barbecue, kampvuur, spelletjes en als
het mooi weer is gaan we naar het strand. Op zondagmiddag om
vijf uur zijn we weer terug bij De Planeet.

Je krijgt binnenkort een inschrijfformulier thuisgestuurd waarin
nog veel meer staat over dit supergezellige kamp! Tot ziens in
Heemskerk!

Namens de polocommissie,

Thijs Weustink

OPSPORING VERZOCHT

Na de uitbundige viering van een verjaardag in het DWT-clubhuis
in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 april is er een
compactdisc spoorloos verdwenen. Het betreft een cd met de titel
‘Secret Samadhi’ van de band ‘Live’. De cd heeft een rond
postuur en een geheel zwart uiterlijk. De cd is voor het laatst
gehoord rond een uurtje of half drie en was niet in het bezit van
een hoesje.

De eigenaar is er zeer aan gehecht en heeft een beloning uitgeloofd
ter grootte van een versnapering in het clubhuis. Heeft u informatie
die kan leiden tot het vinden van de vermiste cd, bel dan: 023-551
37 79 of 072-511 511 4, vragen naar Thijs. Einde bericht.
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Pinkstertoernooi 

Dit jaar is het internationale waterpolotoernooi van DWT op
zondag 23 en maandag 24 mei. Natuurlijk wordt het weer een
groot feest! De voorbereidingen zijn al een tijdje in volle gang.

Er zal worden gespeeld door herenteams op bonds- en kringniveau
en door damesteams.

In de heren 1 poule (bond) spelen onder andere de Futen, de
Dolfijn en Proface DAW. Ook zijn we nog in onderhandeling met
een team uit Schotland en hopen we dat onze vrienden uit Hasselt
komen. Van DWT zal een combinatieteam van heren 1 en 2
uitkomen in deze poule.

In de heren 2 poule (kring) spelen onder andere WZ&PC, ZVH en
GSA. Ook hopen we onze vrienden uit Tonbridge (Engeland) weer
te mogen begroeten. Van DWT spelen combinatieteams van heren
3 en 6 en heren 4 en 5 in deze poule.

In de damespoule spelen onder andere de Dolfijn, GSA en
NVA/HHC. We hopen dat er ook een aantal dames uit Tonbrigde
komen die dan aangevuld met wat DWT’ers een team kunnen
vormen. Van DWT komt dames 1 uit in deze poule.

Uiteraard is er zondagavond weer een groot feest waarbij overigens 
iedereen van DWT welkom is! Tot ziens dus op 23 en 24 mei!!!

Marjolijn.
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2, 3 en 4 juli 1999: 6e

zomerkamp 

Voor de kinderen van 7, 8, 9, 10, 11 of 12 jaar
oud

organiseren we weer het jaarlijkse zomerkamp.

Net zoals alle andere keren gaan we weer met z’n 

allen op de fiets naar de camping in Heemskerk. 

Op vrijdag vertrekken we om 18.00 vanaf De
Planeet. 

Dan gaan we in kleine groepjes op de fiets naar de
camping. Je tas en tent brengen we met de auto
naar Heemskerk. Wat gaan we allemaal doen?
Dropping, barbecue, kampvuur, spelletjes en als
het mooi weer is gaan we naar het strand. 

Je krijgt binnenkort een uitnodiging thuisgestuurd
waarin nog veel meer staat over dit supergezellige
kamp! Of kijk op de poster op het poloprikbord in
het clubhuis. Tot ziens in Heemskerk!
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Het lange baan-jubileum :
 1948 - 1997

Vorig jaar, 1998, is in augustus het Open Water Jubileumboek van
het langebaanzwemmen verschenen. Om er een leuk moment van
te maken is het eerste exemplaar aan Hans van Goor uitgereikt. 
Op dat ogenblik de toonaangevende langebaanzwemmer (minder
dan 5 km ) en lange-afstandzwemmer ( meer dan 5 km ) in
Nederland.  De laatste jaren kwam hij regelmatig in het nieuws
door o.a. :

� Zes maal Nederlands kampioen langebaan te worden.

� De IJsselmeermarathon van Staveren naar Medemblik te
winnen in1991, 25km in 5uur 31min 38sec

� De eerste Nederlandse kampioen lange-afstand te worden in
1992 

� Begin september1995 Het Kanaal van Dover naar Calais
zwemmend over te steken in 8uur 2min.

Het jubileumboek is één jaar na het Jubileum verschenen.

Wat de oorzaak daarvan is en wat de langebaancommissie met het
jubileum gedaan heeft, staat te lezen in het voorwoord, geschreven
door Jos van Kuieren en Richard Broer, waarvan hier een deel
volgt.

Het begint met :

"Het was eind 1996 toen we aan dit boek begonnen.  Vol goede
moed zijn we gestart met een driekoppige redactie en een
potentiele sponsor. Het plan was om tijdens of liefst voorafgaande
aan het seizoen met de publicatie te komen.  Het seizoen 1997 is
het voor de 50-ste keer dat er langebaanklassementen
georganiseerd zijn.  Derhalve een belangrijk jubileum.

In 1948 zijn de klassementen als Sportwereld-klassementen van
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start gegaan.  Na enige jaren nam de Zwemkroniek de sponsoring
van de klassementsbekers over.  Jammer genoeg zijn de
langebaanklassementen sponsorloos sinds 1996 !

Er waren er vele tegenslagen bij het maken van dit bock: tientallen
mensen bleken beloofde stukjes niet te schrijven.  Lastig maar we
zetten door ! Wat nog veel belangrijker was, was dat de sponsor
zich door omstandigheden genoodzaakt voelde zich terug te
trekken".

Tot zover de reden- Het voorwoord gaat verder met.

"Het jubileumseizoen is gelukkig niet geheel geruisloos
voorbijgegaan.De Open Nederlandse 

Kampioenschappen langebaanzwemmen zijn in Sluis met haar
grote traditie een susses geweest.  Er is voor het eerst een
gecombineerd nationaal kamooenschap lange-afslandzwemmen
geweest tezamen met een ander land. Dit is iets dat in de toekomst
mogelijk voortgezet gaat worden.

Elke deelnemer die de klassementen heeft volgezwommen ontving
een spcciaal ontworpen boekje met zijn/haar
klassementsresultaten.Er is een passend slot met de uitreiking van
de klassementsbekers geweest.  Daarbij is, ter gelegenheid van het
jubileim aan de zwemmers die de meeste starts hadden, een
bijzondere eenmalige prijs uitgereikt : gratis starten in 1998 bij alle
klassementswedstrijden. Daarvoor nogmaals dank aan alle
organisaties voor het ter beschikking stellen van deze kostbare
prijzen".

Einde voorwoord-citaat.

Hoe staat het met DWT in het boek?

Van seniorleden , ex-senior-leden , bestuursleden, enz. horen we
nooit ïets over of andere langebaan.  Zoiets is meestal een
graadmeter voor successen die in het verleden behaald zijn. Na het
boek doorgespit te hebben blijkt dit inderdaad zo te zijn : de naam
DWT komt geen één keer voor.

Is er bij DWT-belangstellig voor het langebaanzwemmen ?

� In het klubblad van sept. 1997 stond een stukje van Yvette
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Roozen over haar belevenissen tijdens een zeewedstrijd aan het
Bloemendaalse strand Ze merkte daarbij op dat er publieke
belangstelling van DWT-zijde was : een meer dan meewarig
toekijkende eerste-heren-waterpolospeler........ !

� In de uitslagenlijsten van de langebaanwedstiijden uit 1997 staat
geen enkele DWT-er ( ster ). Misschien heeft een onbekend
DWT-lid nog aan een prestatietocht meegedaan.

� Het jaar 1998 is beter; vier DWT-ers staan in de uitslagen. Ook
nu is het aantal prestatie tocht deelnemers onbekend. Het
voorlopige DWT - Afstandsklassement 1998 had gemaakt
kunnen worden

Opmerkingen

1. Het 50-jarig bestaan van de langebaanklassementen wil niet
zeggen dat in de jaren daarvoor geen langebaanwedstrijden
gehouden werden.

2. Zoals uit het voorwoord blijkt staat niet alles in het
jubileumboek.  Velen hebben hun gegevens niet ingestuurd, wat
eigenlijk heel jammer is.  Gemist wordt o.a. de 1 km in de van
Merlevaart in Heemstede , die om de paar jaar gehouden werd
vóór en ná de oorlog.

3. Bij elke vereniging die met zwemmers (-sters ) aan een of
meerdere langbanen meedoet, is een seniorlid aanwezig, die de
belangstelling voor deze vorm van de zwemsport aanzwengelt.

4. De langebaancommissie is een onderdeel van de KNZB en de
officiële naam is Werkgroep Open Water Zwemmen, kortweg
de WOWZ

Gé Luttikhuizen.



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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Chemokar update

Je hebt in het clubblad van februari kunnen lezen, dat ik een
buikoperatie mocht ondergaan, nadat vier chemokuren niet
afdoende bleken te zijn. Een lullig lymfekliertje die maar niet
kleiner wilde worden, heeft voorgoed mijn buikje verkloot: een 20
cm grote ritssluiting zal altijd de herinnering aan dit jaar blijven
oproepen.

Het kliertje is met een aantal medekliertjes eruit genomen, maar
bleek nog immatuur tumorweefsel te bevatten. In lekentaal: “Gvd,
het zit er nog, terwijl het dood had moeten zijn!” De volgende stap
was voorspelbaar: nog een keer twee weken chemo.

Ik had zo gehoopt dat ik nu toch echt klaar was, want ik was het
toch echt wel zat. Rechtop lopen was een hele kunst geworden en
ik had meer nietjes in mijn buik dan de Bruna in voorraad heeft.
Ook durfde ik net weer zonder petje de straat op en had zowaar al
weer shampoo aangeschaft. Maar nee, ik mocht weer terug. 

Die twee weken aan de chemokar vielen nog wel mee, wat ook
kwam doordat ik alle proviand liet aanslepen en niet meer het
ziekenhuisvoer at. Ik kreeg dan ook alleen braakneigingen van het
eten daar i.p.v. van de chemokuur. Dit laatste is geen ironie, maar
helaas wel ironisch.

Op 7 april, twee en een halve week na mijn ontslag uit het Antoni
van Leeuwenhoek, is er nog een CT-scan gemaakt. Twee dagen
later kreeg ik van de internist te horen dat alles er goed uitzag, dat
ik voorlopig de eerste 10 jaar gecontroleerd blijf worden, maar na
anderhalf jaar vrijblijven (wat in de trant van 99,8% van de
gevallen is) van ongewenste ontdekkingen, zeker de
champagnefles moet ontkurken. Dat duurde mij echter te lang.

Als afsluiting wil ik iedereen nog bedanken voor de belangstelling,
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zij het via mijn ouders, zij het in de vorm van kaarten. Mijn kast is
ondertussen behangen met een gedeelte van de 218 kaarten die ik
heb gekregen.

Michiel Veen

Voor de dametjes Van Dijk: Delflandplein 110; 1062 HV
AMSTERDAM

Verbazend toernooi

Een ironische kijk op het 13e

Paastoernooi

De dertiende keer was het al weer dat
DWT het Paastoernooi organiseerde. Wat ooit begon als een leuk
onderonsje tussen DWT en SSC Dodesheide is uitgegroeid tot een
groots toernooi met 11 verenigingen, goed voor 275 deelnemers.
Even slijmen (anders kan ik niet meer wassen in het weekend):
veel lof (met ham & kaas) voor Anneke Veen, die het voor de 11e

keer heeft gepresteerd een zeer goed toernooi neer te zetten. Het
toernooi is dan ook haast meer haar kindje dan ik zelf.

Totaal uitgeput verscheen ik in het Boerhaavebad om voor het
eerst tijdens dit toernooi geen medailles te halen, maar om mijzelf
te verbazen met tijden. Dat bleef dus uit. Daarentegen verbaasden
anderen mij meer. 

Zo bleek dat Bart Duitsers niet erg te mogen. Hij stuurde zijn
gasten met de bus (de trein zou het compleet hebben gemaakt) naar
Zandvoort om daar te gaan lasergamen. Die arme mensen kwamen
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er daar achter wat Bart natuurlijk al lang wist: je kunt niet
lasergamen in Zandvoort. 

Ook kwam ik erachter dat Super Grover geen cape, maar een suffe,
witte badjas draagt. Bovendien is hij ontslagen als bodyguard van
de razend impopulaire jongensgroep 'FLOP'. Dit niet vanwege zijn
kwaliteiten, maar omdat, ik citeer, FLOP "decided to split up".
Echter, zo 'Super' is Super Grover niet: na veel geklaag en gehuil,
mocht hij van mevrouw Veen 100 school in de estafette doen i.p.v.
100 vlinder.

Nog meer verbazing: in huize Bas is het niet alleen goud dat er
blinkt. Nee, Jennifer heeft een tongpiercing en haar Rapido (shame
on you!) zusje Valerie kan tegenwoordig bellenblazen door haar
neuspiercing. 

Ook verwonderde het me dat Yvette het speakeren prefereerde
boven het zwemmen. Zij zei dat ze te 'ongetraind' was. Nee, ik ben
in topconditie, lapzwans! Zusje Sabine, trok zich eveneens terug,
maar zij was gewoon bang voor de razendsnelle Dana (plusje voor
je tijd, Dana!).

Colin verbaasde vriend (welke?) en vijand met een 55 op de 100
vrij en 1.09 op de 100 school. 1.18 op de vlinder was natuurlijk
pret voor mij. Wisten jullie trouwens dat Colin er een
jaloersmakende relatie op nahoudt in zijn privé-leven? Ik dus ook
niet.

Na de wedstrijd was het natuurlijk tijd voor rotzooien. Iedereen
deed dat met tientallen ballen met als doel een grote rode stip
ergens op een andermans lichaam. Eric verstond onder rotzooien
iets anders. Marlies, alias Johnny Bravo, was dan ook gehuld in
een opmerkelijk gewaagd badpak. Een badpak met Oilily-kleuren
mag gewaagd genoemd worden.

Het eten 's avonds was ook weer errug goed, maar wat was het
druk. Na ons gebroederlijk, met de Duitsers achteraan, opgesteld te
hebben in een rij, konden we ons te goed doen aan salades,
quiches, saté en natuurlijk patat (hé, was dat een gefrituurde
vinger?). Weinig bijzonderheden tijdens het eten, maar des te meer
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tijdens de playbackshow. 

Als ex-winnaar weet ik dat je vooral niet moet oefenen, maar toch
had iedereen zich (goed) voorbereid. Hier ging de verbazing nog ff
door. 

Anne tapte zich tijdens het playbacken suf en onder begeleiding
van het gehele repertoire van Acda en De Munnik deden de
nauwelijks playbackende Yvette en Mariska een veel alcohol en
Viagara® eisende stripshow. De Dolly Dots hadden een goede
show (met een Linda Roosen die er wel heel lang overdeed om
haar plastic rokje op te hijsen. Vond ze leuk). Viki & Debbie zijn
het winnen gewend, maar wonnen duidelijk verrast.

Door de whisky heb ik helaas de tweede dag maar voor de helft
meegemaakt. Ik werd opmerkelijk genoeg pas wakker terwijl de
100 rug gezwommen werd. De school kon ik nog net
meezwemmen. Deze zwom ik verrassend genoeg nog onder de 2
minuten.

De 50 vrij in de estafette zwom deze Snelle Persoon Ondanks Nare
Situatie in 26.5. Ingrediënten voor zo'n prestatie: zeer weinig
trainen, 3 feesten in 4 dagen, beetje whisky, zware bloedarmoede
en natuurlijk 6 weken chemo en 2 operaties. Met de estafetteploeg
werden we tweede voor ZPCH, die natuurlijk het toernooi won.
Leuk om te vermelden is nog dat de Poloploeg overrompeld werd
door het bericht dat ze gedist waren op EA (te vroeg overgenomen;
geen tijd noteren). Het laatste opmerkelijke was voor mij: als blijk
van waardering voor mijn situatie en prestaties, mocht ik de
sportiviteitsprijs (een beker waar de hele Speedo-ploeg inpast) in
ontvangst nemen. Hij staat erg gezellig op de salontafel.

Een zeker geslaagd toernooi, wat we natuurlijk over gaan doen in
Osnabrück (18-20 juni, houd het vrij!).

Sponsje.
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Pasen

Heel gek, elk jaar is het weer; zo'n weekend
waarop je 3 dagen het gevoel hebt dat het
zaterdag is, terwijl het misschien ook wel zondag
kan zijn, maar eigenlijk is het stiekem maandag. Elk
jaar vindt zo een gek weekend plaats ergens aan
het begin van april,

en omdat je dan eigenlijk niet zo goed weet wat je moet
gaan doen, aangezien het buiten waarschijnlijk toch
regent en je niet kan poloën omdat het zwembad dicht
is, of omdat er een of ander toernooi is ga je dan toch maar aan dat
toernooi mee doen. Dat is altijd beter dan naar buiten kijken, en
onderzoeken of elke regendruppel hetzelfde naar beneden valt..

Zo dus ook maar weer dit jaar.

Steeds weer vind ik het 'frappant'  hoe mensen
(wedstrijdzwemmers) zich druk kunnen maken over het verbeteren
van 1 tiende van een honderdste seconde, maar goed, op eerste
paasdag probeerde ik mij dan toch te mengen tussen deze menigte,
en luisterde aandachtig naar de gesprekken over het wel of niet
kunnen halen van de 1.08 op de 100rug of zoiets.(je begrijpt; die
tijden zeggen me nog steeds werkelijk niks..)

En aangezien ik eigenlijk niet eens wist hoe je nou precies moest
startten, heb ik eerst een korte training gekregen.

Nog steeds is het mij niet helemaal duidelijk  waarom je niet
gewoon op dat startblok kan gaan staan, en erin duiken als meneer
de scheidsrechter fluit, maar goed.

En dan was er 's avonds natuurlijk Het beroemde (cola-) feest.
Uiteraard deden we ook weer mee met de terugspeelshow.
Ondanks de urenlange voorbereiding en instudering van de pasjes
en teksten (het een kostte iets meer tijd dan het ander), en het



  De Waterdroppels 43  

creëren van adembenemende outfits,  is het ons wederom weer niet
gelukt om te winnen. En dan hadden we zelfs nog een  'special
effect' dit jaar. 

Maar goed, wij waterpoloers zijn bikkels, en kunnen wel tegen ons
verlies, ook al zijn we het niet altijd eens met beslissingen van
jury's of scheidsrechters….

Zo ook na het winnen van de estafette. Ja u leest het goed: Winnen.

Oke, oke we hebben weliswaar niet het hele programma- nummer
gewonnen, maar we waren wel mooi sneller dan de
wedstrijdzwem- ploeg uit de baan naast ons.

Het was echt een mooie race: eerst hielden wij een beetje de
spanning erin, en hielden een kleine, bescheiden afstand. Vanaf
ongeveer de helft, begonnen wij in te 'lopen'  en namen de leiding
over!

De uitslag was dan ook dat wij de wedstrijdzwem- ploeg (en
anderen) achter ons hebben gelaten. 

En dus hebben wij gelijk gekregen; we kunnen het dus wel.

Een beetje jammer was het wel, dat iemand van ons, een beetje
teveel werd meegesleept in de spanning van het moment, en in alle
enthousiasme zijn evenwicht verloor, en in de ogen van de scheids,
te vroeg in het water dook. U snapt, dat het diskwalificeren van ons
sterre-team uiteraard geheel onterecht was.

Maar ja, zoals ik al zei, wij waterpoloers kunnen wel tegen ons
verlies, en zullen het proberen te vergeten; "wacht maar, volgend
jaar winnen we En de terugspeelshow, En de estafette".,

Een Dolly Dot.

Kennen jullie ons nog?
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Ooit, in een ver ver verleden
Was er iets wat wij deden,
Wij schreven stukjes in dit blad
O,o,o wat leuk was dat
Voor ons was het altijd lachen, gieren brullen
En dankzij Super Grover zullen wij proberen deze pagina te vullen
Wees nu maar niet langer getreurd,
Dit blad word weer enorm (?) opgefleurd
Als je het niet lezen wilt, dan hoeft het niet,
Dan doe je gewoon alsof je het niet ziet…

Weten jullie waarom wij zo lang zijn weggeweest?
Jullie denken vast dat we alleen maar hebben geweest,
Nou; welkom uit je natte droom:
Ook in Sesamstraat is het leven wel een sloom

Er is zelfs niet veel gevochten,
Of te hard gereden door de bochten,
Dus het was niet erg sensationeel,
Maar gisteren gebeurde er opeens weer wel heel veel;
Er lagen allemaal snoepjes en koekjes op de grond,
En Tommie stond ineens in z'n blote kont!

U denkt natuurlijk maar waarom?
Nou, dit gaat klinken vast heel stom,
Broekie monster kwam eraan
En dacht dat Tommie alle koekjes in z'n broekje had gedaan

Dus Tommie stond daar in z'n blote bibs
En keek ineens heel erg pips
Hij kon wel huilen van verdriet,
Maar toch deed hij dat niet
Iedreen lag in een deuk,
Behalve Ienienienie, die vond het minder leuk
Ze begon te schreeuwen en te krijsen
En hielp Tommie z'n broekje ophijsen
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Tja, dit was weer erg plezant,
Maar, er was wel meet aan de hand
 Ernie was zij hondje kwijt,
Hij miste hem al een hele tijd
Hij was zo aardig en zo trouw,
O,o,o waar was hij nou

Misschien had Bert hem wel gevonden
Of had iemand anders hem aan een boom gebonden
Ernie zat maar in de stress
Maar heeft geleerd een wijze les:
Hij had z'n hondje heel alleen gelaten,
Hondje ging rennen door alle straten
Hij was gevallen in een plas,
En wist niet meer waar hij was
Hij zwom maar heen en weer, en nog een keer,
Maar hij kwam niet boven meer…

Met Ernies hondje is iets tragisch gebeurd,
En iedereen heeft hier uren om getreurd
Maar gelukkig heeft Ernie's eendje Ernie veel getroosd,
Tijdens de uren dat het buiten heeft gehoosd

Jullie zien, dit was allemaal niet zo fijn,
Maar waarschijnlijk heeft het zo moeten zijn
Een eind komt aan alle goede dingen,
Wij gaan nu een slotlied voor u zingen:
"Wie dit stom vind jammer dan,
Wij hebben toch wel gehad een lat af fan".

Hi hi hi,
Groetjes, Bert en Ernie
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De laatste keer

Vanaf nu zal ik nooit meer over ons aller Marsje schrijven, tenzij
hij heel erg goed wordt.

Gezien bij DWT

Heeft u ook wel eens op zondag middag naar polowedstrijden
gekeken ? Dan weet u vast wel wat ik bedoel met ergernis part IV.
Ongelofelijk dat daar nog een zwembad voor afgehuurd kan
worden. Het was een wedstrijd van ons aller heren èèn. Beroerd
van alle regenachtige zondagmiddagen, hoop je op een verzetje in
de vorm van een stevige pot polo. 

Ze beginnen met inzwemmen en Ed neemt dan  altijd de touwtjes
in handen, zoals met alles waar hij goed in is. Hier en daar doet een
enkeling, die probeert daarmee het gemis van de trainingen te
compenseren, enthousiast mee. Na vier of vijf keer kant koppen
houden ze er maar mee op en proberen dan Teun voor zijn kegel te
schieten. ( even voor Teun: Natuurlijk zien we je graag in een
eerste of hoofdklasse team spelen, maar de rest kan dat niveau niet
aan.

Verder kan ik je vol trots melden, dat na onderzoek van de
archiefcommisie is gebleken, dat jij DWT’s best drinkende keeper
aller tijden bent.)

Dan begint de wedstrijd en na èèn minuut zie je zo wie de drinkers
zijn en wie de niet drinkers zijn. De witte caps zijn de drinkers en
de blauwe caps zijn de niet drinkers. De rode caps drinken altijd,
maar dit uit tactische overwegingen. De wedstrijd nadert zijn
hoogtepunt tegen het einde als de  katers hun tol eisen. Ik durf te
stellen dat èèn minuut polo van de laatste heren zes wedstrijd (wel
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eventjes gewonnen) meer applaus en waardering opwekte dan drie
kwartier heren èèn. 

Genoeg nu, gelukkig voor ons (trouwe supporters) was er ook nog
de wedstrijd van dames èèn. Deze wedstrijd moest gewonnen
worden om nog mee te kunnen doen om het kampioenschap. En
fanatiek als onze dames zijn, (na twintig teambesprekingen)
hadden ze zich  gespaard, de avond voorafgaande aan deze toch
zeer belangrijke wedstrijd. (ze hadden namelijk alleen bier
gedronken en niet eens door elkaar, want dan wordt je ziek, maar
gewoon op volgorde van èèn tot twintig) Zoals al snel bleek,
konden de dames toch beter een glas bier vasthouden dan de bal.
Een gelukje, dat die leuke jongen uit de kroeg nu de scheidsrechter
was. En dat hij een hekel aan die geHeelonthoudende Potten Club
heeft zodat hij (en niemand anders!) er nog een gelijkspelletje
uitslepen kon.

Voortaan zit ik op een regenachtige zondagmiddag gewoon weer
op de bank, thuis, naar schaatsen of wielrennen of een andere sport
te kijken. 

Een basissupporter

PS

Ik heb lang moeten zoeken naar een toepasselijke spreuk.

Als je de wedstrijd winnen moet,

drink dan zoals onze Niels doet,

en ledig dan je glas op tijd,

over iemands jas of tapijt!

Je zal nooit meer last hebben van een kater

en bent de beste poloër in het water.
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Burgerlijk

April 1999.

Burgerlijk, het woord wordt te pas en te onpas gebruikt om allerlei
dingen zowel positief als negatief te beschrijven maar de echte
definitie is vaag.  Hieronder maar meteen die van Super Grover:

Burgerlijk: saai, degelijk, risico vermijdend en een aan de maat
schappelijke normen aangepast meestal christelijk of katholiek 
persoon die wil leven zonder veel inhoud te hebben.

Deze persoon woont samen met zijn partner (natuurlijk iemand van
het andere geslacht, anders is het onchristelijk) in een netjes en
degelijk rijtjeshuis in Purmerend (of een andere woonplaats waar
elke vorm van originaliteit expres weg is gelaten) en heeft 2
kinderen (een jongen en een meisje).  Bij het oplopen van de
oprijlaan (dat van de tuin is afgeschermd met een klein hekje)
komen we langs een mooi gewassen grijze Opel, Deawoo of Ford
(elk model is en blijft burgerlijk) en terwijl we aanbellen
(natuurlijk zo bel met een raar geluidje die de buren ook hebben)
komt eerst de hond ons tegemoet (een fifi hond, een poedel of een
tekkel voldoen allemaal aan het saaie karakter van die persoon). 
We maken kennis met alle bewoners van het huisje, iedereen is
netjes gekleed volgens de laatste C&A, M&S en Zeeman mode en
draagt mooi en degelijk schoenenreus schoeisel.  Het interieur van
het huis wordt gecreëerd door plastic, leer en Leenbakker
meubeltjes die worden overstemt door accessoires die, gezien de
lelijkheid, wel van de Blokker moeten komen (bijvoorbeeld een
echt stenen kunststof beeldje van een huilend meisje).  Vader de
man komt om halfzes thuis van zijn kantoorbaantje en moeders de
vrouw heeft de rodekooi met klapstuk al klaar staan na een drukke
dag van vrijwilligerswerk op de parochie.  Eerst even bidden en
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dan eten.  Zoontje moet natuurlijk vanavond naar voetbaltraining
en dochterlief wordt straks weggebracht naar vormselavond maar
eerst een kopje oploskoffie drinken (wel cafeïnevrij natuurlijk>,
Terwijl vader de kinderen met haast wegbrengt (anders mist hij
studio sport) gaat moeder nog even de Privé of de Story lezen
(want daar hoeft ze niet bij na te denken).  Tijdens het journaal
komen de bekrompen opmerkingen naar voren omdat ze echt niet
weten hoe de wereld in elkaar zit (gelukkig gebeurd zoiets als
Kosovo niet hier in de straat, hè schat).  Bij deze willekeurige dag
uit het leven van een burgerlijk persoon kunnen we nog de
volgende dingen toevoegen: elke zondag netjes naar de kerk omdat
we graag voor de gek worden gehouden, als er geld over is naar
een concert van Jantje Smit, Frans Bauer of een andere
Volendamse band of zanger die we, gezien de opvoeding van onze
natie, beter kunnen neerschieten en op vakantie naar een gebied
waar alle toeristen Nederlands praten.

Jullie als lezer gaan je natuurlijk afvragen of dit allemaal nou
negatief bedoeld is en dat er misschien mensen gekwetst kunnen
zijn met de bovenstaande mededeling, maar mijn commentaar
daarop is:

 Dit is gewoon een observatie van feiten en de mensen die zich op
welke wijze dan ook aangesproken voelen zich moeten realiseren
dat ze het zelf in de hand hebben wat ze doen en het gewoon
moeten blijven doen als zij er zich fijn bij voelen.  Daarvoor is
Nederland een vrij land en elke verschillende groep voegt weer iets
unieks toe aan de maatschappij (behalve zwervers die alleen
nemen, niet geven en zonde zijn van een mooie stad als Haarlem). 
En de verschillende groepen kunnen gewoon naast en met elkaar
leven zolang er maar wederzijds respect is.

Maar soms gebeuren er dingen die me tegen de borst stuiten en dan
komt de bekrompenheid van enkele burgers naar voren die het
verpesten voor de hele groep (of: de goede zullen onder de "den
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moet lijden).  Zo ook een keer recent op een woensdag dat ik wilde
gaan trainen. Ik loop om 17:1 5 naar binnen en denk door te
kunnen lopen maar een of ander burgertje heeft het lef om mij,
Super Grover, tegen te houden op een erg bijdehante manier die
niet erg respectvol was. Dit mannetje vond het nodig om op zijn
strepen te gaan staan en ik vroeg dus waarom (altijd vragen
waarom, meeste weten hier geen antwoord op).  Zijn antwoord was
dat de wedstrijdzwemmers er niet voor 17:20 in mochten, ook niet
om te gaan omkleden, omdat de kleintjes er last van hadden.  Nu
hebben wij nog nooit een leszwemmertje lastig gevallen maar het
schijnt dat deze er ook last van hadden als we alleen aan de kant
staan; ze zijn nogal snel afgeleid en dat gaat ten koste van de
prestaties. Ik ben van mening dat het bij de leszwemmertjes die
snel afgeleid zijn, meer aan de opvoeding ligt dan aan de
aanwezigheid van grotere zwemmers en we er dus gewoon in
mogen, ongeacht of het nou in een contract staat.  Want zeg nou
zelf; 5 minuten eerder vindt ik een detail maar waarschijnlijk voor
enkele bekrompen burgers reden om te klagen.

Zo, dat lucht op zeg, zo even klagen over dingen die je dwars
zitten. Zo zie je maar, klagen kan en is misschien nog wel leuk ook
voor degene die het lezen.  Als je dus wat te klagen (of te zeiken)
hebt, schrijf dan ook een stukje.

Het is trouwens net 1 april geweest en dus zijn alle mensen in mijn
omgeving nog wel een weekje boos op mij.  Ouders kunnen het
niet waarderen als ze denken dat hun zoon in het ziekenhuis ligt en
mijn vriendin was even in de veronderstelling dat ik haar niet meer
wilde zien.  Over alle andere familie, vrienden en kennissen maar
te zwijgen, zo heb je in ieder geval wat over te praten op de
volgende verjaardag.  Over verjaardagen gesproken- vinden jullie
dat nou ook niet leuk om tijdens verjaardagen je ouders, je oom en
tante en de buurvrouw dronken te zien.  Dan beginnen ze altijd
over vroeger toen ze zelf nog van jouw leeftijd waren.  Over de tijd
dat ze nog idealen hadden en een visie, die nu door hen ingeplande
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leven niet meer relevant zijn.  Tegen de tijd dat de wijn (Albert
Heijn Huiswijn geeft een erge kater, vraag maar aan je ouders)
bijna op is gaan ze je waarschuwen voor hetgeen hen is
overkomen, dat het jou maar niet mag gebeuren en dat jij maar wel
je ideeën mag uitvoeren zonder dat je door het dagelijks leven
ingehaald wordt.  Natuurlijk weten we zelf ook wel dat het leven si
watje overkomt, maar het geeft toch altijd een leuke wending aan
een feestje.

 Met het Paastoernooi voor de deur (als jullie dit lezen is dit
toernooi al afgelopen) ga ik me weer even concentreren op namen
en relaties, zodat het volgende stukje weer iets is waar jij jezelf in
kan terug vinden.  Wie heeft wat met welke Bratwurst gedaan en
wie heeft de Kaiserbollen van wie aangetast, toch altijd leuk om te
lezen.  Ik heb trouwens nog steeds geen nieuwe berichten binnen
of eventuele roddels over clubleden. Wel kan ik vertellen dat Bart
Elenga al weer een tijdje een nieuwe baan heeft als Interne
Controller bij de Rabobank, maar dat we nog steeds niets weten
over zijn vriendin.  Toch vraag ik me af en toe af, gezien de
energie die hij heeft tijdens de training, of hij wel zoveel aandacht
besteedt aan zijn vriendin net als het geval is bij Erik Veen.  Erik is
toch een terugkerend item in mijn stukjes en daarom ook deze
maand weer.  Op zaterdagochtend komen niet veel mensen trainen
(dus: komt allen, niets zo lekker als vroeg zwemmend het weekend
beginnen) en soms verzorgt een clublid de training.  Het
betreffende clublid kiest er dan natuurlijk voor om. Naast het
uitleggen van de te zwemmen afstand, zelf mee te zwemmen
wantje traint toch ook voor jezelf.  Zo niet Erik, die is de enige die
netjes een sportboekje en shirt aan doet om ons te vertellen wat te
doen zonder zelf mee te zwemmen; erg zwak om je zo te laten
kennen.  Een bekende spreuk in leiderschap is: don't do as i say, do
as i do, oftewel het goede voorbeeld geven is de beste manier. 
Erik.  Hopelijk heb je hier wat van geleerd en doe je de volgende
keren gewoon mee.
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Ik wil nog wel even kwijt dat de vriendin van Gerben Willemse
echt is, ondanks wat Bart Elenga zegt in zijn 'wist je dat' stukje en
dat ze ontzettend mooi en vooral charmant is.  Dat is iets wat je
niet veel meer ziet, vind ik.

Waarschijnlijk vinden jullie het nu niet erg dat ik ga stoppen met
schrijven omdat het deze keer wel een erg lang stukje is geworden
met een beetje diepere betekenis.  Dat hoort natuurlijk niet
helemaal thuis in een clubblad, maar waar moet ik het anders
kwijt.  Ve el plezier met zwemmen en alle leuke dingen om je heen
zoals de natuur, het heelal en Heineken.

Is het een vliegtuig?  Is het een vogel?

Nee. het is Super Grover

Extra, net van de pers:

Het Paastoernooi

Met veel rumoer ging het zoveelste paastoernooi
van ons kleine clubje van start, De zwemmers
zwommen goed (dit komt natuurlijk door de
trainingen van Henk en Jos) en de gezelligheid
was van ieders gezicht te lezen. Toch zou ik niet
Super Grover zijn als ik wat dingen even opgemerkt
heb. Hier even een mooie samenvatting:

Ten eerste over het eten; het was lekker en
waarschijnlijk ook wel voedzaam op een of andere manier. De
vrijwilligers van de club (eeuwig lof en laat ik geen kvmad woord
horen over mensen die tijd vrij maken voor andere mensen) hadden
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hard hen best gedaan met het bereiden en warm houden van de
maaltijd. In overvloede was er voedsel en terwijl de Nederlanders
de boordjes vulde ije wil toch waar voor je geld hebben) gingen de
Duitsers in de aanval op het buffet (na zo een Blitzkrieg blijft er
weinig decoratie over hoor). Alleen Mevrouw Veen (laten we haar
zo maar noemen) die vroeg aan elke jonge knul of die nog saus
over hun balleijes wilde, zelfs tegen haar eigen knulletes. Oké, in
Nederland mag je zeggen wat je graag WI, maar zeg dat dan niet
tijdens het eten.

Het leuke was dat in de loop van de avond sommige meisjes echt
dachten dat de mannen daar (!) saus hadden. Sommige zijn ook op
onderzoek gegaan (Loes). Suck on my chocolate salty balls of iets
in die richting. Laten we daar maar niet verder op gaan want
sommige burgers kunnen wel eens klachten inleveren. Daniëlle
Kaptijn heeft sommige (1 wel te verstaan) voor de gek gehouden
door te zeggen dat Dennis van Weel haar broer was. Voor de rest
van de avond was ze net een jojo. De ene keer stond ze (half) te
dansen en de andere keer zat ze sip aan de kant te kijken. Geeft
niet, zal wel die tijd van de maand zijn geweest. Over het optreden
van de jongens met de playbackshow (we have descided to split
up) gaan we het niet eens hebben. Dat zij niet gewonnen hebben is
louter vriendjespolitiek en geen eerlijke jury. Wat trouwens tussen
de jongens gebeurd is in de kleedkamer kan, gezien de leeftijd van
de jonge lezers, niet genoemd worden, maar wel dat Casper
Teeuwen er nog pijn van heeft aan zijn borsthaar en Koen Rooks
juist het zijne is kwijt geraakt. Het woord "Super Grover" heeft
menigeen wel bezig gehouden en het lijkt wel of de hele
vereniging sinds deze avond weet wie het is. Maar die hoop was
veel te ijdel.

Enkele polo mensen wisten het nog niet en lieten dit ook blijken
tijdens de algemene leden vergadering, Ach jongens, jullie hoeven
niet alles te weten (ignorance can ease the pain). Als je trouwens
eens dingen gaat vergelijken: in de financiële jaarplanning blijkt
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een bedrag te staan voor een boete van waterpolo van ruim 50
gulden. Zou dit iets te maken kunnen hebben met een valse start bij
het paastoernooi? Peter R. de Vries zet alles op het spel om de
onderste steen boven te halen,

Gerben Willemse wist opeens erg goed de weg naar de tap te
vinden en heeft dus de volgende dag niet zo goed gezwommen.
Velen hebben hem hierin gevolgd en sommigen kwamen niet eens
opdagen. We hebben het dan over onze whisky-boy Michiel Veen,
dat ging zondagavond wel erg hard. In de ochtend heeft hij. maar
besloten om de rugslag niet te doen, een verstandige keuze, en op
de schooislag kwam het net zo hard weer terug. Degene die
trouwens die legionella bacterie in het zwembad heeft gegooid
moet zich direct melden bij het bestuur want iedereen is er
verkouden van geworden, weinig stemmen waren nog zuiver de
tweede dag. Iedereen is wel weer tevreden vertrokken en onze
Duitse vrienden zijn uitgezwaaid- Het poloteam heeft maar voor de
achterdeur gekozen na de mooie maar gestolen winst op de
zwemploeg,

De nieuwe plannen zijn alweer gemaakt tijdens de algemene
jaarvergadering (altijd lekker, gratis koffie en cake) en de prijzen
waren niet van de lucht. Corine Kalbfleisch kreeg een heuse
prestatiebeker door zwemmen van lange afstanden (het
zogenaamde duurzwemmen) en Ok van Batenburg kreeg van de
Kring Noord Holland de Kringprijs voor zijn inzet voor de
zwemsport, al 50 jaar een (steeds groter wordend) baken voor de
zwemmertjes. Zo hebben we alles weer gehad deze week en
kunnen we verder met de dagelijkse dingen zoals sex, drugs
enzovoort.

Is het een vliegtuig? Is het een vogel?

Nee, het is Super Grover



  De Waterdroppels 55  

Wist u dat …………!!!!!!!!!!

-Het Paastoernooi 1999 heel erg geslaagd was.

-Het al voor de 13  keer gehouden werd.de

-We dit jaar de ontgroening van nieuwe deelnemers zijn vergeten.

-Gerben dit vast niet erg vond.

-Die Gerben een date heeft gehad met de enige, echte, eigen Dana
Ungureanu.

-Dana dit jaar een pr zwom van 4 seconden op de 100m vrij.

-Zij ook uitkwam in de 10x50m vrije slag estafette.

-De poloploeg de 2  ploeg van DWT verslagen heeft.de

-Ze echter wel gediskwalificeerd zijn.

-Raymond dit op zijn geweten heeft.

-Hij waarschijnlijk zijn vriendin aan de overkant zag staan

-Deze vriendin meedeed met de playbackshow, samen met Tera en
Patricia.

-De playbackshow goed gevuld was dit jaar.

-Viki en Debbie gewonnen hebben.

-Anne heel goed kan dansen (of tapdansen).

-De polomeiden een superspannend spel gewonnen hebben.

-Zij de Dolly Dots doen vergeten.

-Flop uit elkaar is gegaan.

-Wij getuigen waren van een heuse persconferentie.

-De 5 boys erg tegenvallen in het echt.

-Sabine nog steeds verliefd is op Göran.

-Göran alleen een hele grote, lelijke, blauwe, duitse tattoo heeft.

-Hij ook nodig naar de kapper moet.

-Sabine Gerben een gekke gast vindt.

-Michiel iets ontdekt heeft bij Jennifer.

-Jennifer dit helemaal niet erg vindt.

-Zij intens van haar tongpiercing geniet.
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-Martin het ook dit keer niet kon laten.

-Degene die daar de dupe van werd er niet mee zat.

-Bart zich te oud voelt voor ons.

-Hij zich helemaal nergens voor hoeft te schamen!

-Hij namelijk net zo raar is als de rest van DWT.

-Zijn duitsers in de badkamer moesten slapen.

-Johnny Bravo ook het hele weekend van de partij was.

-Zij teveel gedronken had op het feest.

-Eric dat helemaal niet erg vond.

-Hij echter de hele nacht niet kon slapen door haar.

-Fleur niet tevreden was.

-Zij slecht zwom, vond ze, en ook Eric weer niet aan de haak kon
slaan.

-Alle aspiranten meisjes, behalve Merel, nu niet meer verliefd zijn
op Jasper (of Richard), maar op een Hoofddorper.

-Deze H. Hoofddorper daar vast niet zo blij mee is.

-Mariska en Yvette te huur zijn voor uw vrijgezellenfeest.

-Dan de boxershorts ook uitgaan.

-Yvette al een privé optreden heeft bij Gerben.

-Osnabrückers zich niet weten te vermaken in het Haarlemse
uitgaansleven.

-Wij naast al het uitgaan en zuipen ook nog wedstrijden hadden.

-Michiel zich daar echter niets van aantrok en te laat kwam.

-ZPCH dit jaar weer de wisselbeker mee naar huis nam.

-Oeza er niets aan kon doen, dankzij de vele afmeldingen.

-DWT volgend jaar weer een serieuze aanval gaan doen op ZPCH.

-Er dit jaar iemand flauwviel van de hitte. Welke hitte???

-Viki en Colin de enige gouddelvers waren voor DWT.

-Erik Rooks helemaal niet gezwommem heeft.

-Hij namelijk zijn elleboog gebroken heeft.

-Dit is gekomen, omdat hij TEGEN de trap OP gevallen is.

-Wij dit heel knap van hem vinden.

-Hij echter twee dagen later weer uit het gips kon.
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-Het namelijk helemaal niet gebroken was, maar slechts gekneusd.
Lang leve de co-assistent.

-Wij dit heel sneu vinden voor hem, maar ja, je breekt toch ook
geen elleboog als je tegen de trap op valt.

-Tim Kuyt hem goed verving in de estafette.

-Eveline van Leeuwen haar laatste wedstrijd zwom dit weekeinde.

-Zij dat deed met 2 bronzen medailles.

-Wij haar waarschijnlijk heel erg gaan missen op de vlinder.

-Zij ook de krant heeft gehaald.

-Het Haarlems Dagblad sinds kort ook DWT-verhalen toelaat.

-Wij dit te danken hebben aan Dhr.de Lange.

-Bart 4 pr’s gezwommen heeft.

-Hij dit graag vermeld zag in het clubblad.

-Wij dat bij deze hebben gedaan.

-Colin geen training nodig heeft.

-Hij toch wel wint.

-Carlijn, Milou en Sarah het heel leuk vonden, het toernooi.

-Milou Zandvliet haar eerste medaille gewonnen heeft.

-Zij echter de playbackshow nog niet aandurfden.

-Debbie en Viki het presteerden exact dezelfde tijd te zwemmen op
de 100m school.

-Debbie echter de A-tijd kreeg.

-De jongens Dennis(je) en Tim bij hun gouden medailleoogst in de
weg werden gezeten door een klein Hoofddorps onderdeurtje.

-Viki Daniëlle heeft verslagen op de 100m vlinder, terwijl ze
gedurende de hele race ruim voor lag.

-Zij dus te snel van start is gegaan.

-Anouk heel goed duits praat, het lijkt net nederlands.

-Yvette iedereen de oren van de kop heeft gepraat. Je geeft haar
toch ook niet de microfoon in handen!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Wij Super Grover hebben ontmaskerd, het is …………!!!!

-U de exacte uitslagen ergens anders in het clubblad kunt lezen, als
het goed is.

-Wij deze informatie uit betrouwbare bron hebben.
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-Over deze informatie niet kan worden gecorrespondeerd.

-Wij er nu mee stoppen.

-Gwenda en Bianca dit geschreven hebben.

DWT wedstrijdslang

Invullen van de woorden in de figuur met
de pijl mee. De laatste letter van elk
woord is tevens de beginletter van het
volgende woord. Achtereenvolgens
invullen:

-daar wordt je nat van

-begin van de wedstrijd

-onmisbare official

-voel je als je te laat aankomt.

Oplossing K2 puzzel : waterratten

De erbij behorende woorden zijn:

kauw - kema - krat - kade - kier - koor - kawa - kast - klit - knie -
kien

D

W T



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,-



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 - 10.00 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 uurClubhuis

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
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