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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het tijdperk waarin de zomerperiode
gekenschetst wordt als de "komkommertijd",
waarbij lekker luieren zonder overdondert te
worden door overbodige nieuwsballast het credo is, lijkt voorgoed
voorbij. Zelfs een verblijf op een onbewoond eiland geeft geen
garantie meer voor een ongestoorde vakantie.
Het door geen medicijn uit te roeien wereldomvattende nieuws-
virus houdt ons voor altijd in een ijzeren greep en zal ons blijven
overrompelen met verhalen over amateuristische bankierende
provinciebesturen, onreine Haarlemse legionella zweminrich-
tingen, overspel plegende presidentsvrouwen (arme Bill), bijna uit
de dood herrezen Tour de France winnaars en fantastische
zwemsuccessen van onze nationale zwemelite in Turkse baden.

Uit deze willekeurige opsomming van nieuwsfeiten blijkt dat, op
een klein smetje op het blazoen van André de Kruif daargelaten,
het zij hem vergeven (is het nu sport, of is het toch politiek), de
sport een klinkende overwinning heeft behaald op de politiek!
Ga maar na, een Tour de France zonder dopingschandaal (wat al
een toer op zich genoemd kan worden) met in Lance Armstrong
een winnaar die menig schrijver van jongensboeken doet water-
tanden en het grote voorbeeld van Michiel Veen, in combinatie
met het uit hun zwemslof geschoten supersonische trio Pieter, Inge
en Marcel, is toch niet te vergelijken met het amoureuze gestuntel
van Hilary en het vijftig miljoen gulden debacle van de provincie
Zuid-Holland!



  De Waterdroppels 3  

Uit het verleden blijkt dat de weg van de alledaagse zwemorde
allerlei onaangename verrassingen in petto kan hebben die een
ongestoorde afwerking van de sportkalender behoorlijk kan
beïnvloeden. De sores van de Planeetbrand amper te boven, is het
thans de legionellabacterie die de aanval opent op onze
stressbestendigheid. Gelukkig werkt de overheid aan een systeem
van periodieke controles en preventieve maatregelen die de kans
op besmettingshaarden in de toekomst moet minimaliseren. Samen
met zwembadbeheerders hopen we daarmee het sport en
zwemplezier van menig recreant en (top)sporter niet te hoeven
vergallen door de angst in het achterhoofd van de kans op een
eventuele legionellabesmetting. Onze veteranen zien we het liefst
aan het werk tijdens trainingen en (Master)wedstrijden.

Misschien lijkt het toch beter om Dikke Van Dale te verzoeken het
woord 'komkommertijd' uit haar dictionaire te laten verwijderen.
Hele sportlegioenen zijn zich immers al lang weer aan het
voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ajax heeft een compleet
nieuw team gekocht en blijft desondanks vaak verliezen. Ben
Willemze heeft voor DWT-begrippen een compleet nieuw trai-
ningsprogramma ingevoerd en is er samen met zijn meiden van
overtuigd dat het damespolo daar goed garen bij zal spinnen.
Oke, we zijn nog naarstig op zoek naar trainers voor het herenpolo
en het wedstrijdzwemmen. in beide categorieën zijn enthousiaste
leden deze zomer in Zeist een cursus trainer A gestart om deze
lacune in de toekomst uit eigen gelederen te kunnen opvullen. 

Of het nooit vakantie is geweest is het seizoen 1999 - 2000, met
daarin hopelijk veel zwemsucces voor menig DWT’er, eigenlijk
geruisloos van start gegaan. En daar gaat het toch om!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Trainer wedstrijdzwemmen.
Het is nog niet gelukt om de vacature van
hoofdtrainer naar behoren in te vullen.
Vooralsnog is er een kwalitatief acceptabel
tijdelijk alternatief in de maak dat nog niet
in de afrondende fase is.

- Trainer damespolo.
Met enige trots kunnen we melden dat we in ieder geval voor de
komende 2 seizoenen Ben Willemze bereid hebben gevonden om
de damesselectie onder zijn hoede te nemen. Zijn trainingsmetho-
diek zal bovendien leidraad worden voor de hele polosector. Wij
heten Ben hierbij van harte welkom en wensen hem veel
polosuccessen toe bij DWT.

- Trainer herenpolo.
André Zandvliet heeft na vele jaren trouwe dienst besloten om zijn
trainingsactiviteiten als polohoofdtrainer bij DWT te beëindigen.
Bij deze zijn we André, die hard op weg was om de geschiedenis
in te gaan als Mister Polo bij DWT, zeer erkentelijk voor zijn
jarenlange enthousiaste trouwe dienst als vakkundig polotrainer.
We zijn er tot op heden helaas nog niet in geslaagd om een
adequate opvolger voor André te vinden.

Guus Niehot.
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Met bronvermelding.

Laag opgeleiden doen steeds minder aan lichaamsbeweging, hoog
opgeleiden steeds meer. Mede hierdoor raakt de gezondheid van
arme Nederlanders verder achterop bij de rijke. Onderzoekers van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) pleiten
derhalve voor de aanleg van sport -en speelterreinen in
achterstandswijken en eventueel aparte schoolsport voor jongens
en meisjes.

Volgens het RIVM zorgen maatschappelijke ontwikkelingen
ervoor dat de Nederlander te weinig beweegt. Bovendien vertoont
men bijvoorbeeld bij de fitnessrage raar gedrag door op de fiets
naar het fitnesscentrum te gaan om daar op een hometrainer te
oefenen of met de lift naar de etage te gaan waar de step-
oefeningen worden gehouden. Lichamelijke activiteit wordt
blijkbaar gekocht door ergens lid van te worden en daar hebben
arme Nederlanders geen geld voor.

Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat de helft van de bevolking
tussen 20 en 64 jaar weinig actief is, wat gepaard gaat met risico's
voor hart -en vaatziekten en een minder fysiek welbehagen. Deze
bewegingsinactiviteit betreft veelal ouderen, weduwen en
weduwnaars, arbeidsongeschikten, werklozen en allochtone
medelanders. Behalve dat onder de allochtonen relatief veel laag
opgeleiden zitten wordt daar de bewegingsachterstand mede
beïnvloedt door de sociaal-culturele achtergrond. Vandaar het
pleidooi voor het (her)invoeren van gescheiden
schoolsportbeoefening voor meisjes en jongens, opdat alle
kinderen in ieder geval op school aan voldoende beweging en
fysieke inspanning toekomen. Want wie als kind niet sport, zal dat
eenmaal volwassen geworden ook niet doen en dat geldt voor
iedereen.

Bron: Haarlems Dagblad van 31-07-1999.
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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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Dèja vu

 
Er zijn legio mogelijkheden voor een sportvereniging om aan de
weg te timmeren. In dat rijtje past zeker een periodiek te ver-
schijnen clubblad. Een clubblad wordt immers gezien als het
medium bij uitstek in de (noodzakelijke) contacten naar alle be-
langhebbenden die op enigerlei wijze binding met de vereniging
hebben. Voor de juiste coördinatie rond de uitgave van een
(kwalitatief goed) clubblad is een redacteur onontbeerlijk. We
kunnen dan ook bogen op een goed product die we trouw elke
maand via de brievenbus of de tafeldames ter lezing aangeboden
krijgen.

DWT heeft door de decennia heen met wisselend succes een perio-
diek orgaan uitgebracht. Getuige de bezorgheid die men daarover
uitte in de jaarvergadering van 1954 blijkt (het streven van) een
maandelijkse uitgave in het verleden echter niet altijd mogelijk te
zijn geweest. Het voorstel uit die bewuste jaarvergadering voor de
instelling van een clubbladcommissie bleek door allerhande
persoonlijke omstandigheden al  snel een onmogelijke opgave te
zijn.

Toch kon de redacteur (R.M. van Driel) met trots mededelen dat
hij er in was geslaagd om in dat jaar maandelijks een oplage van
750 stuks naar de (zelfs in het buitenland wonende) leden te
verzenden.
Helaas kon het clubblad in het jaar 1954 nog niet met omslag ver-
schijnen, doch er werd hard aan gewerkt en de verwachting was
dat binnen een korte termijn het cluborgaan weer als vanouds in
omslag zou kunnen verschijnen.

Er bleek in die periode ook een levendige uitwisseling van
clubbladen onder bevriende verenigingen in den lande te bestaan
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en dat moest toch wel gememoreerd worden.
Net als nu kon de redacteur voor het drukken en de verzending van
het clubblad terugvallen op de spontane hulp van een aantal trouwe
medewerkers.
We ervaren het thans als heel gewoon, maar de professionele
betrokkenheid van de fam. Woolthuis en de fam. Rohling bij de
uitgifte van het clubblad anno 1999 is voor de vereniging van niet
te onderschatten waarde en daar zijn wij hen zeer erkentelijk voor.
Dat mag best gezegd worden!

Guus Niehot.

De Grote Clubactie.

Alle werkgroepen opgelet!! Het nieuwe seizoen start op maandag 6
september. De aftrap van de Grote Clubactie (GCA) is gepland op
zaterdag 11 september a.s. Dan start namenlijk de voorverkoop.
Het is natuurlijk niet ideaal om binnen een week de interne
organisatie van de GCA rond te moeten maken. Toch doen wij een
dringend beroep op jullie improvisatietalenten om een grote ploeg
verkopers uit jullie gelederen te kunnen samenstellen.
Let op de volgende data:
dinsdag 7 september.
Bezorging verkoperspakket door de postbode. Op dinsdagavond
wordt dit aan de diverse sectoren in het zwembad afgegeven.

zaterdag 11 september.
Op deze dag gaat de voorverkoop officieel van start. Wij starten
zelf officieus op onze clubavond op vrijdag 10 september.
De lotenverkopers mag verteld worden dat zij reeds vanaf dinsdag
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7 september binnen de besloten kring van familie, vrienden en
kennissen met de voorverkoop kunnen starten.
Aan de ouders verzoeken wij om hun kind(eren), die zich als lo-
tenverkoper hebben aangemeld, gedurende de hele verkoopperiode
te begeleiden. Informatie over de verkoop kunt u krijgen bij de
coördinator van de sportsector waarbij uw kind is aangesloten. 

dinsdag 5 oktober.
Distributie van de (voorverkochte) loten. Dus de eigenlijke
verkoop!

EN DAN NU DE ENIGE ECHTE DOORSTART VAN DE
GROTE CLUBACTIE!!!
Vanaf vrijdag 10 september 17.00 uur kunnen alle DWT-leden en
donateurs plus ouders, tantes, omes, neefjes,nichtjes, grote broers,
grote zussen, buurtjes en vrienden, meesters en juffen en nog veel
meer goklustigen belaagt worden door razend enthousiaste
lotenverkopers uit de DWT-stal. Deze verkopers zijn zeer
vasthoudend. Toon u dus van uw meest gulle kant en koop bij hen
loten van de Grote Clubactie.

Het prijzenpakket is niet misselijk. Er zijn onder meer geldprijzen
te winnen van 100.000, 27.000, 25.000, 7.500 en 5.000 harde
guldens. En wat te denken van een Renault Clio of een vakantie
cheque van 8.000 guldentjes, of voor 5 dagen (vliegen) met z'n
tweetjes naar Barcelona of een weekend Disneyland Parijs!!
Ook doet DWT een duit in het zakje. Maar daarover meer in het
volgende clubblad.
KOOP DUS GCA-LOTEN MET KANS OP VELE
FANTASTISCHE PRIJZEN!!!

Een heerlijk avondje Klazenfestival..
Beter vroeg dan nooit, maar wij hebben ook voor dit jaar weer de
klaas der klazen kunnen strikken (what's in a name). Heeft u nog
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waarachtig goedgelovig klein volk binnen de muren van uw
woning, maak dan van half november t/m 5 december gebruik van
onze onvolprezen Klazendienst.
Wilt u gegarandeert zijn van een exclusief bezoek van de goed-
heiligman bij u thuis, dan kunt u zich reeds vanaf 1 oktober
aanmelden bij: Ebelien Brander Tel: 023-5248215

Klaas & Co!!

Osnabrück ‘99

Zo'n vier en een half jaar terug had ik een vriendin die mij mee
uitnam naar een café in de Kleine Houtstraat met louter hardrock,
Rockpool heette het geloof ik. Niet dat ik van hardrock hield, maar
liefde maakte mij niet alleen blind maar ook doof. In dat café heb
ik niet alleen het zelfvertrouwen van mijn vriendin weggenomen
wat betreft poolen, maar ik heb ook de bijwerkingen van de
anesthetica ethanol voor het eerst goed mogen ervaren. Mijn
vriendin kreeg het namelijk voor elkaar steeds gratis Malibu te
krijgen voor ons twee. Zij lustte geen Malibu. Na wat gespeel met
mijn snel bewegende hoofd en de daarbij gepaard gaande trage
beelden, besloot ik naar de wc te gaan. De deurkruk bleek ook zin
in een spelletje en verplaatste zich steeds een dikke decimeter als
ik naar haar greep. Ik heb nog uiteindelijk (op tijd) weten te
winnen. 
Deze nacht staat mij nog goed bij, want ik lag half vijf in bed en
om acht uur in het water voor de zaterdag ochtend training. Vanaf
die dag ben ik ook subiet teruggegaan naar mijn oude drinkniveau,
6 glazen alcohol in een jaar, want iets moest wijken: of de alcohol
of het harde zwemmen. Wat was ik toen toch een verstandig
jongetje.
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Vrijdag 18 juni 1999. In het begin van de middag staan zo'n 35
mensen klaar om naar Osnabrück te vertrekken, maar dat gebeurt
pas als Michiel vijftien keer heeft verteld hoe hij aan z'n gebroken
pols is gekomen. Het feit dat Dana en ik elkaar iets te hard de hand
hadden geschud, was voor iedereen aannemelijk.
Aangekomen in Osnabrück werden wij zoals ieder jaar weer in
gastgezinnen ingedeeld. Gerben en ik werden zusammen bij de
aardigste Duitsers ingedeeld, die gelukkig kinderen hadden van ons
denkniveau. 's Avonds na de training verlieten we onze Vati en
Mutti en troffen we de 'grotere' DWT-ers aan op een feest. Hier
bleek maar weer dat dat verstandige jongetje nog steeds verstandig
was: het harde zwemmen kon niet vanwege gips, dus hoefde er
niks te wijken. Het feest was eenmalig 10 DM en vervolgens gratis
drank, oei!! Dan kan er best wel wat gemorst worden met vodka-
cola (niet te verwarren met cola-vodka).
Van de levenswijze "Drank maakt meer kapot dan je lief is" was
totaal geen sprake, integendeel. We kwamen juist dichter bij elkaar
en het credo werd "Drank maakt meer lief dan er kapotjes zijn". De
nu bezorgde ouders die hun kind ook op dit feest hadden kan ik
geruststellen: iedereen heeft zich gedragen. Voor zover ik mij kan
herinneren dan.
Je zult begrijpen dat de morgen voor enkele te vroeg kwam, maar
ondanks dat ging iedereen (ook de onverstandigen) voor de fel
begeerde, maar o zo lelijke, medailles. De zon maakte het zeer
aangenaam vertoeven en zo kon ik dan ook mijn kretabruin
bijhouden. Ja, ik stak leuk af tegen al die witte mensen, waarvan de
meeste in de loop van de dag veranderden in roze-rood.
Om iets na enen, terwijl de meesten gele sponsreepjes met wit vet
naar binnen werkten, werden Gurbie en ik nog getrakteerd op een
grote hoeveelheid aan 'het witte goud' op het terras bij de
achtertuin van onze gastouders. Trouwens in diezelfde achtertuin
ligt vlak naast de speelplaats een vijver zo groot dat je er langebaan
in kan zwemmen. 
Maar goed, er moest gezwommen worden in het Nettebad. Tussen
het zwemmen door kon iedereen de tijd nemen om goed rood te
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worden, wat ook in enkele gevallen aardig gelukt is.
's Avonds was er als van ouds het koud buffet en het feest. De
muziek was werkelijk ruk en enkele vluchtten dan ook oud-
Osnabrück in waar het beter uit te houden was. Gelukkig was er
naast twee fietsen van ons ook nog een auto van een slechte zoener
uit Lisse, dus vervoer was geen probleem. De rit was, zoals je
misschien begrijpt uit de laatste zin, gratis dankzij een oud-
wedstrijdzwemster (verdorie, wie van de drie?).
"Hoe brak kan je zijn?", moet menig DWT-er hebben gedacht toen
om kwart voor acht de wekker wéér ging. Na vlug in gepakt te
hebben, vlug nog die verkorte tandenstokers onder de oogleden en
zo opgewekt mogelijk een vlug ontbijtje. Verena Rettkowski (6)
had als afscheidskadootje voor ons twee de Titanic getekend zoals
ze hoorde te zijn. Omdat het één exemplaar was, moet hij
uiteindelijk toch nog in tweeën.
Het weer was die dag iets minder, maar dat drukte de pret
geenszins. De frisbee van Gerben kwam naar voren en zo konden
we ons alsnog vermaken, totdat ik uit frustratie vanwege mijn pols
de frisbee over wilde schoppen. Plots brak onder deze uitspatting
van zinloos geweld de frisbee in tientallen stukken. Nog geen uur
later was ze begraven onder het zand van het volleybalveldje.
Verdriet overheerste en dus staat de rest van de dag mij niet goed
meer bij. Dat het voor iedereen een geslaagd weekend was tot dan
toe, is een ding dat zeker is. 
Om een uurtje of drie was het weer tijd om terug te gaan en
wonder boven wonder mogen Gerben en ik volgend jaar
terugkomen. Dit laatste zien we dan ook als de grootste prestatie
van het weekend.

Sponsje
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Vier Nieuwe Trainers
Wedstrijdzwemmen 

In de week van 12 tot 17 juli hebben Michiel (21) en Eric Veen
(19) een begin gemaakt met de cursus trainer wedstrijdzwemmen
A. Dennis van Weel (17) en Martin Niehot (17) volgden twee
weken later. De cursus begon op maandag om half tien 's ochtens
in het zwembad op het KNVB terrein in de bossen van Zeist. Het
eindigde ergens rond twee uur op zaterdagmiddag (voor Dennis en
Martin op vrijdag). De overnachting was in een jeugdverblijf op 20
minuten lopen afstand ook midden in het bos. 
De groep was jong: de gemiddelde leeftijd was ergens rond de 20,
wat de groep al een stuk leuker, maar ook vlotter maakt. Verder
was de cursus behoorlijk intensief (dagen van 08.00 tot 23.00
waren meer regel dan uitzondering) en er werd veel afgewisseld
met theorie en praktijk. De grootste deel van de praktijklessen
lagen we in het water om zo de oefeningen en methodieken te
ervaren. Daarbij was het natuurlijk prettig dat wanneer jij je
training gaf er ook mensen in het water lagen. Al met al hebben we
in zes dagen 25 uur praktijk (waarvan zo'n 20 uur weken in een 12
banen 25m-bad) en 22 uur theorie (exclusief huiswerk en
voorbereidingen) gehad.

Ik moet zegen dat ik behoorlijk veel heb geleerd, ondanks dat ik al
14 jaar zwem en Van der Meij zes jaar als trainer heb gehad. 
Voornamelijk van de opbouw van een slag en het nut van zeer
diverse oefeningen heb ik veel opgestoken en dit zal ervoor gaan
zorgen dat ik in ieder geval leuke (speelse), nuttige en veel
verschillende trainingen kan gaan geven. 
Natuurlijk speelde veiligheid ook een rol in de cursus. We hebben
dan ook eigen vaardigheid getraind en examen gehad in
zwemmend redden.
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Zoals het er nu voor staat, lijkt het erop dat vier onervaren trainers-
in-spé en een grote groep mensen training moeten gaan geven.
Natuurlijk is Ok er ook nog, maar hopelijk komt er gauw een
(hoofd)trainer bij die we kunnen misbruiken als mentor.
 
De bedoeling is nu dat elk van ons minimaal 10 trainingen opzet,
geeft en evalueert. Hier moet een gekwalificeerd persoon (trainer,
zwemleider, etc.) zijn mening over geven: ons observeren en
kritiek geven op de houding van ons en op de trainingen. Uiteraard
moeten wij vieren elk een verslag schrijven. Dit moet voor half
oktober af zijn, want dan volgt er weer een cursusweekend, net als
in begin november. Op 27 november zullen Michiel en Eric
examen doen. Dit examen zal bestaan uit 20 minuten theorie:
uitleg geven en vragen beantwoorden aan twee examinatoren en 30
minuten praktijk: les geven aan 8 kinderen van DWT (in Zeist).

Uiteraard gaan we dit examen halen, want elk van ons is
ontzettend gemotiveerd en zit bordevol ideeën en (misschien
onhaalbare) verwachtingen. Bij mij is de overgave aan de
zwemsport weer hard aan het terugkomen en ik verwacht ook dat
wij met z'n vieren, ook zonder hoofdtrainer, er een mooi seizoen
van gaan maken. Dat wil zeggen: een gezellig, maar zeker ook een
snel seizoen!
Wat betreft de organisatie (hoe worden de trainingen gegeven,
door wie op welke dag, etc.) wordt onderling geregeld, omdat we
allen studeren. Uiteraard word je daar van nog op de hoogte
gebracht. 
Verder heeft elk van ons een contract, welke ons verplicht om een
groot aantal uren bij DWT les te geven. Dit is in ieder geval
voldoende om de wedstrijdzwemploeg van DWT twee jaar het
hoofd boven water te laten houden.

Michiel Veen



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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Wat een Heerlijkheid

Na mijn publicatie van vorige keer kan ik zeggen dat de kwaliteit
van het clubblad enigszins vooruit is gegaan. We zijn er nog niet
want Super Grover schrijft nog steeds maar ook dat probleem
wordt aan gewerkt met behulp van gezonde en rationele censuur
(waar zouden we zonder zijn). Ik wilde dit stukje gaarne wijden
aan een groepje van jongeren die hun doel in het leven wel
begrepen heeft, namelijk andere mensen helpen.

En daar bedoel ik mee de jongeren die graag op een kamp gaan (als
ze van hun ouders mogen) om daar nieuwe mensen te leren kennen
en leuk te spelen zoals een kind moet kunnen in haar of zijn jeugd.
Een groep jonge mannen en vrouwen heeft zich maanden
uitgesloofd om er een degelijk en leuk kamp van te maken en dat is
ze gelukt. Het innovatieve en gedreven karakter van deze mensen
die de vereniging rijk is moet niet worden onderschat en worden
beloond. Daarom zeg ik met de beperkte middelen die ik heb: wat
een heerlijkheid dat er nog van dit soort mensen zijn waar je
dingen aan kan toevertrouwen, en zeker als het dan om je eigen
kinderen gaat. Heerlijk en mijn petje af!!!

Een kanttekening daarbij is nog wel de negatieve houding van
andere volwassenen tegenover dit initiatief. Sommige ouders
waren meteen al negatief en na enige gesprekken met de jongeren
merkte ik dat ze het bijna wilde stopzetten maar na een kleine doch
wijze les zijn ze doorgegaan. Jammer dat er weinig bekend is over
de redenen van ouders om nee te zeggen tegenover zo iets leuks,
maar ik zal er dan ook niet over oordelen. Kan alleen zeggen dat
het voor kinderen belangrijk is dat ze zichzelf ontplooien en andere
mensen ontmoeten, lekker actief en echt kind moeten kunnen zijn.
Ik weet dat alle ouders er zo over denken en dus zet alvast voor
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begin juli volgende jaar het DWT zomerkamp in den agenda!

Hoogachtend

Willem E. Bergens

Masters Nieuws.

Zuyderzee Masterscicuit te Grootebroek.

Op 16 mei 1999 haalde Ok mij om half twaalf met de auto af om
deel te nemen aan de laatste wedstrijd van het Zuyderzeecircuit
1998/1999. Jankees was ook van de partij. deze wedstrijd vond
plaats in het 25m bad “De Kloet” in Grootebroek, niet ver van
Enkhuizen. Ruim op tijd arriveerden wij bij het zwembad en nadat
wij ons aangemeld hadden, dronken we koffie in de clubruimte van
de organiserende zwemvereniging.
Om 13.00 uur begon het inzwemmen en een half uur later ging de
wedstrijd van start. Het was behoorlijk druk en warm in het
zwembad. Er waren bijna 30 verenigingen van de partij.
De nummers die ik deze keer gezwommen heb, waren als volgt :

- 100mschoolslag in 1.41, min.1

- 100mrugslag in 1.36, min.2

- 400mvrije slag in 6.52, min.1

Met deze tijden ben ik drie keer 1  geworden in mijn leeftijdsgroepe

(D 45+) en op de 400m heb ik mijn tijd met 6sec. verbeterd. Ook
Jankees heeft zich naar ereplaatsen gezwommen en hij heeft ook
een klassementsprijs gewonnen in zijn groep (H 35+).
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Volgend seizoen hoop ik meer wedstrijden te zwemmen, zodat ik
ook voor ‘n klassement in aanmerking kan komen. Dit seizoen heb
ik aan drie van de zes wedstrijden meegedaan.
Deze middag werd afgesloten met een mastersbuffet.
Omstreeks 21.00 uur was ik thuis.

Mei 1999,
Corine Kalbfleisch.

Zomerstop

Juni, juli, augustus 1999.

Die maandag verslapen, opgestaan met spierpijn en nog
nagalmende stemmen in mijn hoofd. Kan bijna niet op mijn
rechtervoet steunen want er zit een kleine teen op mijn blaar van
het lopen. Bovenbenen die hard zijn van het vele fietsen en een
brak hoofd door het slaaptekort en het rennen en vliegen over de
heiden. Door mijn kamertje kijkend zie ik de resten van kleren die
ooit schoon en heel waren en in de hoek zie ik mijn sportschoenen
nog na walmen. Weinig dingen die droog zijn gebleven door zowel
het weer als de waterballonnen en de emmers met water. Ik sleur
mezelf naar de douche en terwijl ik me daarna alweer wat
wakkerder sta af te drogen voel ik de wonden aan mijn benen van
het rennen door het bos. Zo de schade opnemend en herinneringen
ophalend kan ik het nu wel met zekerheid zeggen: volgend jaar ga
ik weer mee als begeleiding van het DWT zomerkamp!!

Ja, Super Grover is onder een andere naam mee geweest naar het
jaarlijks terugkerende DWT evenement voor kinderen tot en met
12 jaar die ook maar iets met zwemmen te maken hebben (the
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lucky few). Dit jaar heeft er weer een groep enthousiaste actieve
jongeren vanuit DWT zich ingezet om er wederom een Super
weekend van te maken dat onvergetelijk voor de kinderen is.
Gelukkig heeft Super Grover niet veel gedaan aan de
voorbereiding want anders was het echt een rotzooi geworden en
de schade bleef beperkt door mij alleen als begeleiding mee te
nemen. Nou, dat hebben de kinderen geweten, stuk voor stuk zijn
ze waarschijnlijk heel tevreden en heel vroeg gaan slapen
zondagavond. Daar doe je het allemaal voor, die vermoeide maar
dankbare blik van de kinderen en de blije gezichten van ouders die
ze na het weekend weer veilig terug krijgen. Ja, voor de weinige
mensen die het nog niet wisten, bij DWT zwemmen is meer dan
alleen trainen. Bedankt!

Zo, dat was dan even een semi-serieus stukje dat echt gemeend is.
Het volgende gaat weer als een mes door alle fatsoen heen en zal
dus de andere kant van Osnabrück belichten, want reken maar dat
die er was, je hebt het misschien alleen even gemist. Maar voordat
ik iedereen ga herinneren aan zijn of haar activiteiten daar in
Duitsland nog even deze ode aan twee dames uit het al bijna
beroemde/beruchte Dames Waterpolo Team, het duo Mariska ter
Horst en Sabine Roozen:

Vreemde ogen en een onbekende stem
Je geeft me warmte met jouw strelende huid
Anders dan ik me kan herinneren
Maar wel hetzelfde als gisteren
Misschien een bier teveel
Of was die fles wijn te snel leeg
Jij slaapt door en ik sta op
Fatsoeneer mijn haar en loop naar buiten
Op de markt haal ik ons ontbijt
Ik maak het klaar terwijl jij je omdraait
Uit het niets gekomen
Maar nu alsjeblieft niet meer weg
Want mijn kamer is weer verlicht
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En mij lakens weer gebruikt
Geef mij de warmte die ik niet meer los laat
Wist jij maar wat dit voor mij betekende
Wist jij maar hoe ik me voelde
Wist jij maar hoeveel ik nog met jou wil doen
En wist ik je naam nog maar

Want waarschijnlijk hebben de heren die hen op hun weg
tegenkwamen hetzelfde idee als dat dit gedicht weergeeft. Straks
zullen we wel op de details in gaan. Terug naar Duitsland, we
beginnen maar meteen met die vrijdagavond. Een feestje waar je
maar 10 Deutsche Mark hoefde te betalen om echt helemaal
kacheltjelam te gaan. En velen hebben hier gebruik van gemaakt,
we zullen geen namen noemen, maar Michiel Veen, Marianne de
Jong, Martin Niehot en Gerben Willemse weten echt wel waar we
het over hebben. Zo waren de ongelukjes ook niet de beste die
iemand zich kan wensen. Martin Niehot struikelde en beleef per
ongeluk met zijn lippen hangen aan die van Mariska ter Horst die
dat niet zo erg vond maar toch probeerde troost te krijgen bij
Casper Teeuwen en die had er zoals altijd geen bezwaar tegen.
Martin, die niet meer helemaal door had waar die nou was,
probeerde steun te vinden bij de stoeptegels door maar op de grond
te gaan liggen, een zwemmer in ruste zullen we maar zeggen.
Michiel Veen, die naast een ritssluiting ook een gebroken pols had,
probeerde een serieus gesprek aan te gaan met Marianne de Jong,
die het toch beter leek om er een ‘diepzinnig’ iets anders van te
maken. Dan hebben we nog Bart Elenga die wel erg veel naar
Duitse jongentjes zat te kijken, maar daar straks meer over. Voor
de rest is het een beetje weggevallen, want Super Grover had die
tijd ook geen helder hoofd meer, maar de mensen weten zelf wel
wat ik bedoel.

De volgende dag was dan ook erg zwaar voor sommige mensen en
dat kon je zien aan de tijd die men zwom en aan het aantal
lichamen die opgestapeld aan de kant van het zwembad lagen. We
gaan het in dit stukje maar niet hebben over de frisbee van Gerben
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Willemse die met een doodschop van het leven werd beroofd door
Michiel Veen (hoe bedoel je jaloezie en frustratie) want dit hebben
beide heren weer bijgelegd met een briefje en een nieuwe frisbee.
Een interessanter iets was wel het uit de kast komen van Bart
Elenga. Zoals iedereen weet heeft die achteraf gezien  toch geen
vriendin en waarom werd snel duidelijk. Een nieuw fenomeen
werd geïntroduceerd binnen DWT; naast het badpak kan men nu
ook het Bartpak verkrijgen. Foto’s zijn aanwezig voor degene die
er ook een willen, het is zo modieus model dat Yvette Roozen
altijd aan heeft, heb je een idee hoe het eruit ziet! Maar Bart, heel
goed dat je er voor uit gekomen bent, Super Grover gaat
binnenkort ook een roze cape kopen dus dan weet je dat alvast.

Zaterdagavond was er een echte cola-disco na het lekkere en toch
ook weer typisch Duitse eten (dat wel vulde) en dus hadden meeste
personen het snel gezien. Een klein gezelschap ging naar de stad
toe (Gerben Willemse en Michiel Veen op de fiets die ze hadden
geleend van de familie Claus, volgend jaar weer asperges tussen de
middag?) en Sabine Roozen, Marianne de Jong, een Duits meisje,
Mariska ter Horst en Roland van den Ende (van Vivax) met een
autootje. Na het nodige bier en wat loze maar toch ook een beetje
serieuze gesprekken, maar besloten om foto’s te maken met het
fototoestel van Mariska want die stond toch buiten. Zijn geloof ik
nog goed gelukt ook en zo kon iedereen tevreden naar huis.
Behalve Sabine, want die had nog niet haar maandelijkse portie
zoenen (om het maar netjes te houden) gekregen en die ging ze
maar halen bij Roland. Helaas klikte/likte het niet zo en heeft
Sabine het hem ook maar duidelijk gemaakt de volgende dag met
een of andere, typisch vrouwelijke, smoes waar ik het niet eens
over wil hebben. Tot zover de zaterdag en zondag van het Duitse
avontuur van DWT. Er zijn namelijk twee redenen dat ik het een
beetje kort houdt; ten eerste weet ik niet zoveel wapenfeiten meer
doordat door een of andere vage reden (Heineken) mijn hersenen
na enige tijd dingen weer vergeten en ten tweede dat de deadline
wel heel erg snel dichtbij gekomen is. Nog even over de weken tot
eind juli:
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Ten eerste was de vereniging weer een vrijgezel rijker, Astrid (en
ja, ze bestond dus echt) heeft het na het DWT zomerkamp (toeval,
of mocht hij eigenlijk niet een weekendje weg) uitgemaakt met
Gerben Willemse. Maar zoals dat altijd gaat met dat soort dingen,
waren er alweer kapers op de kust en zo gebeurde het dat na een
avondje stappen en een BBQ met kampvuur op het dakterras van
Gerben Willemse, Marianne de Jong en hij maar besloten hun
lippen op elkaar te drukken voor een langere tijd. En dat doen ze
nu nog steeds en ze worden steeds vaker gezien in het
Haerlemsche, meer hierover misschien wel in het volgende blad.
Tijdens die avond trouwens, kwam Sabine in aanraking met de
huisgenoot van Gerben, ene Matthijn, en omdat ze het beide wel
zagen zitten, hebben ze in het Patronaat ontzettend staan ‘zoenen’
(kluiven was in dit geval wel een beter woord) en maar meteen
afscheid genomen. Matthijn is namelijk een week later voor 6
maanden naar Spanje vertrokken en Sabine is alweer op zoek naar
een volgend slachtoffer. Toch leuk om dan te vermelden dat
Roland (van Vivax) zich heeft ingeschreven bij DWT, tweede
ronde? Dat zullen we allemaal wel merken en in het volgende blad
staat hierover weer meer!!

Omdat het nu tijd wordt om af te sluiten gezien de tijdsdruk, kan ik
helaas niet meer hebben over de ervaringen van de jongens Veen
tijdens de wilde nachten en ochtenden van het trainerskamp. Het is
wel zo dat beide heren vast zitten aan twee vrouwen. Michiel heeft
het nog slim bekeken want die heeft een leuke Haerlemsche
opgedoken maar Erik heeft een boerin uit het Oosten van het land
met een accent dat je denkt dat ze uit het buitenland komt.
Gelukkig zit hij niet onder de plak, maar de onderhandelingen zijn
al begonnen tussen de ouderlijke partijen. Want zoals dat in die
buurt gaat, moet Mevrouw Veen (Anneke dus) drie koeien en een
schaap betalen als Erik haar wil zien. Voor details moet je het maar
zelf vragen maar dat ze sappig zijn, dat is zeker.

Ik beloof volgend clubblad weer helemaal vol te schrijven met
leukere dingen dan relaties en andere toch wel amusante
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gebeurtenissen. Ik denk dat meeste mensen heel wat hebben uit te
leggen aan hun ouders en bij deze wens ik ze veel succes en denk
er aan; wat je ook doet, Super Grover ziet het, onthoudt het en
publiceert het!

Is het een vliegtuig? Is het een vogel?

Nee, het is Super Grover

IN DE OUDE DOOS

Soms zoek je wat en je kan het niet vinden. Gelukkig heeft elk huis
met een vliering of zolder dan een oude doos. Zo een oude doos is
heel leuk als je klein bent en wat wilt spelen, maar ook wanneer je
leeftijd wat vordert kan een oude doos je dag weer goed maken.
Hetgeen mij overkwam toen ik driftig op zoek was naar iets dat ik
daar had neergelegd en hier weer terug wilde vinden. Je kent dat
vast wel dat gevoel. Zo zat in mjn oude doos natuurlijk niet wat ik
zocht maar wel iets dat mij deed vergeten wat ik zocht.( ik weet
het nog steeds niet ) ((maar het jeukt wel)) (((grapje.com.nl)))
Nu, ik zal jullie niet langer in spanning houden wat betreft mijn
vondst, maar wel wil ik nog kwijt: dat ik om twaalf uur met de bus
aankwam en toen op het station een kop koffie heb gedronken,
waarna ik de trein terug in de tijd nam toen ik nog veel medailles
had kunnen winnen. Oh, wat was ik vroeger goed en hoeveel beter
ben ik geworden met het grijzen der haren. Eigenlijk had ik hier
nog met wat namen willen strooien maar het leuke is daar wel
vanaf en weer blijkt hoever ze bij het wedstrijdzwemmen achterop
liggen.
Sla nu maar om en zie wat het met je doet alsje tot de amazing
MASTERS OF WATERPOLO behoort.
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Dankzij de meest
moderne middelen ben ik
er in geslaagd deze
giganten der polorianen
vast te leggen voor het na
geslacht. Je krijgt echt dat
gevoel van HERINNERT
U ZICH DEZE NOG. En
dat terwijl deze mensen
allemaal nog lid zijn van
deze club.

Namen noem ik niet maar
het lijkt me wel leuk om,
in het kader van een
stomme RTL6kwis waar
we allemaal nooit aan
meedoen (laat staan naar
kijken), een soort van :
WIE/WAT BEN IK te
spelen.
Natuurlijk weet ik alle
antwoorden als vraagbaak
voor de jeugd zijnde, maar
ik kan het goed voor me
houden en durf wel een
biertje te beloven aan
degene die me op de eerste
clubavond alle vier de
namen voutloos en in de
juiste volgorde noem.
(personeel,familie zijn
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van deelname
uitgezondert)

Als kleine hint wil ik nog
wel kwijt dat niet

iedereen zo lief is als
hij/zij er uit ziet en dat
zeehondejesbont toen

nog wel kon.

Hoogachtend,

een oude basisdoos

Natuurlijk zou ik hier
ook  hebben

kunnenschrijven hoe leuk
het in Ter Apel was,

maar dan moet ik weer
schrijven over dat zusje
van die ene die de hele

avond weg was en 
‘s morgensbij het ontbijd

doodleuk uit haar eigen
tent kwam. En maar

volhuoden dat er niets
gebeurt was. Nee, dan het
toernooi in Hasselt, waar

we dit keer alleen met
mannen naar toe gaan .

Leuk hoor, ik zal de
vaseline vast klaar zetten

voor als de TROS nog
langs komt met GLIJ ‘M

ERIN
Fijne sportgroeten.
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Het vernieuwde heren 1.

Geloof het of niet maar ons aller heren 1 zal dit jaar versterkt

worden met oud gediende Paul Thoolen. (Door keiharde

onderhandelingen van ons team management hebben we deze

speler over kunnen nemen van het tweede.)

Misschien dat hij charismatisch (lees aanwezig) genoeg is om het

team uit het kleine dalletje, waar we ons sinds enige tijd in

bevinden en wat slechts iets dieper werd toen onze trainer/coach er

de brui aan gaf, omhoog te helpen.

Misschien ook niet, maar of we dan dit jaar, net als altijd, weer met

goed hoofdrekenen uit de degradatie zone weten te blijven moeten

we dan maar dan maar weer zien.

Voorlopig gaan we eerst maar weer eens afwachten wie er allemaal

op de trainingen verschijnen, ik heb iets gehoord over een nieuw

derde dat wel ontzettend veel zin had om ook eens te komen want

ze zijn nou eenmaal gepromoveerd, en misschien ook wel het

nieuwe vierde (oude derde) dat dat niet op zich kan laten zitten. (Ik

heb trouwens ook gehoord dat één of twee ex-watervrienden het

misschien ook wel zinvol vonden om hun waterpolo carriere voort

te zetten bij het luisterrijke heren 1)

Maar laat ik alles er niet al te negatief uit laten zien, er is erg veel

‘laten we nu maar beginnen’ animo wat we dan ook zeer

binnenkort zullen gaan doen tevens is er nog zeker evenveel goede

hoop en goede wil dus verlopig zit het wel snor.

Michael



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 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
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