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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Heel veel sportverenigingen zijn voor een goed
lopend huishoudboekje (mede) afhankelijk van
de inkomsten uit de sportkantines. Door
toenemende onkosten en het wegvallen van overheidssubsidies
neemt de druk op een goede baromzet alleen maar toe. Om
ondermeer commercieel geleide horecaondernemingen niet in de
wielen te fietsen is sinds jaar en dag het exploiteren van een
sportkantine aan een duidelijke regelgeving gebonden. Deze in de
nieuwe Drank en Horecawet op essentiële onderdelen aangepaste
regelgeving lijkt, ondanks de geruststellende behandeling van de
Wet in de tweede kamer, het voortbestaan van veel sport-
verenigingen te bedreigen.

Schrik alom dus bij sportbestuurders wier cluppie in de geva-
renzone zit. Men voorziet een drooglegging van de sportkantines.
Er gaat het een en ander veranderen, dat wel, maar als de vereni-
gingen zich aan (de geest van) de Wet conformeren lijkt de angst
voor een drooglegging ongegrond. En beschikt de vereniging over
een vergunning dan wordt op grond daarvan een overgangsregeling
van een x-aantal jaren ingevoerd. Bovendien kan door een voorstel
van de NOC*NSF mogelijk een versoepeling van de uitvoering
van de Wet voor sportverenigingen gaan gelden.

Dat neemt niet weg dat verenigingen die niet aan de nieuwe eisen
voldoen, in het meest extreme geval en dan nog na een reeks van
waarschuwingen, de sportkantine op last van de gemeente moeten
sluiten. De ultieme sanctie is dan inderdaad 'drooglegging', maar
dat geldt hetzelfde voor iedere horecaonderneming die zich niet
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aan de Wet houdt! Sportverenigingen die op zeker spelen stellen in
de barcommissie (DWT heeft een clubhuiswerkgroep) twee
leidinggevenden van minimaal 21 jaar oud aan die in het bezit
moeten zijn van de verklaring 'sociale hygiëne'(het omzetten van
een bestaande horecadiploma in de nieuwe verklaring is ook
mogelijk). Tevens is het van belang dat barmedewerkers een
verkorte (zelf)instructie 'sociale hygiëne krijgen en dat er een
bestuursreglement komt waarin essentiële zaken betreffende een
verantwoorde kantineëxploitatie geregeld zijn.

Volgens deskundigen is het niet wezenlijk anders dan zoals het
vroeger was, alleen geeft de niewe horecawet de richtlijnen
duidelijker weer. Verenigingbesturen die conform de Wet regle-
menteren en toezien op de uitvoering ervan kunnen overheids-
controleurs zonder zorgen tegemoet treden. En eerlijk gezegd hoeft
wat controle geen slechte zaak te zijn. Het houdt je als bestuur en
clubhuiswerkgroep bij de les om de noodzakelijke hygiëne in acht
te nemen en de toezicht op verantwoord alcoholgebruik in het
clubhuis aan te scherpen.

Een verantwoord gebruik van ons clubhuis is in het belang van alle
leden. Wij verwachten derhalve de medewerking van iedereen.
Voor een verantwoorde exploitatie van het clubhuis is de
clubhuiswerkgroep onontbeerlijk. Het groepje vrijwiligers waar de
werkgroep uit moet putten is beperkt en uitbreiding daarvan is
strikt noodzakelijk. U begrijpt het al. Als een verantwoorde
exploitatie van het clubhuis ook u/jou een zorg is, meld je dan aan
als nieuw clubhuiswerkgroeplid of als barmedewerker. Joing the
family. Ik drink er vast een biertje op!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

Het bestuur van DWT zal zich dit seizoen nadrukkelijk
bezighouden met de volgende aandachtsgebieden:

- Beleidsplan 1998 -2000
A. Evaluatie "Positionering DWT "
B. Evaluatie "Kwaliteitsontwikkeling

elementair zwemmen"
C. Evaluatie "Positionering sportsector" met o.m:

*uitwerking beleidsplannen werkgroepen sportsector
D. Evaluatie "Kwaliteitsontwikkeling P.R.beleid
E. Evaluatie/voortgang "Scholing & opleiding"
F. Evaluatie/vaststellen "Structuur ontspanningsactiviteiten" 

- Huishoudelijk reglement.
Er zal een huishoudelijk reglement samengesteld worden die
t.z.t. tijdens een (buitengewone) algemene ledenvergadering ter
vaststelling aan de leden voorgelegd zal worden.

- Jubileum De Watertrappers.
DWT bestaat eind volgend jaar 70 jaar en dat zal niet
ongemerkt voorbijgaan.

Met bronvermelding

Wat hebben lawntennis, paardrijden, zwijnenjacht en het golfspel
met elkaar gemeen? Dat ze als sport ooit exclusief beoefend werd
door de adel. Voor voetbal, korfbal, handbal en slagbal met rondjes
daarentegen heeft de aristocratie van het begin af de
blauwdooraderde neus opgehaald. Waarom lawntenniste,
zwijnenjachte en golfde de adel wel? En waarom balde de adel
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zelden met de voet of de hand, in de korf of met de rondjes?

Moeilijke vragen die op de tentoonstelling "De adel in beweging"
in kasteel Amerongen de afgelopen zomer niet beantwoord
werden. De sportattributen van de voormalige bewoners van dit
kasteel zoals de velocipède van graaf Bentinck, de ski's van zijn
vrouw en de schermdegen van een adelijk familielid, maar ook de
droogroeimachine van Keizer Wilhelm en het dubbelloops
jachtgeweer van diens adjudant waren aardig om te bekijken, maar
gaven geen antwoord op de vraag. Want waarom ligt er in kasteel
Amerongen wel een setje Engelse golfballen ten toon en geen
vetleren voetbalvijfje? Waarom wel een golfclub en geen
honkbalknuppel? Omdat adellijke sporten blijkbaar in je eentje
beoefent moeten worden. Het past de adel niet om samen met tien
andere spelers de beker omhoog te houden. De edelman is uniek .
Hij moet hoogstpersoonlijk uitblinken.

Hier ligt een probleem. Is er reden aan te nemen dat de edelman
anno 1900 van huis uit de honderd meter harder liep dan een
burgerman? Of dat hij door geboorte hoger sprong, sneller zwom
of verder wierp met de discus of de kogel. Natuurlijk niet! En dat
liet de edelman die zich sportief wilde onderscheiden weinig
keuze. Hij moest zich op een sport toeleggen die alleen hij zich
kon permitteren, of hij moest de sport verfijnder en onthechter
benaderen dan zijn sneller lopende burgerbuurman. In het eerste
geval kon hij voor lawntennis kiezen omdat zijn tuin groot genoeg
was. In het laatste geval koos en kiest hij ervoor lid te worden van
het NOC*NSF of het IOC, want dan kan hij de hoger springende,
verder werpende en harder zwemmende atleet van geringe afkomst
voorhouden dat meedoen belangrijker is dan winnen en dat sport
adelt.

Soms gaat het mis! In het kasteel van Amerongen valt het lot te
betreuren van Jules, graaf van Bylandt, die zijn adellijke grenzen
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niet kende. Die zoefde te Sankt Moritz met de gewone jongens in
een bobslee om het hardst mee naar beneden. Soms in een
viermansbobslee. Zijn eigen slee staat in Amerongen ten toon,
naast een foto van het monument te zijner nagedachtenis. Hal-
verwege de afdaling vloog de graaf van Bylandt dodelijk uit de
bocht. Bij een spelletje waterpolo met de herenselectie van DWT
zou dat net niet gebeurd zijn, maar had hooguit van een bijna
verdrinkingsgevalletje gesproken kunnen worden.

Bron: De Volkskrant van 21-07-1999

Dèja vu

Het aanleren van de zwemkunst door ons kroost is een zaak van
levensbelang en voor veel ouders een geruststellende gedachte.
Op veel kinderkamers nemen de zwemdiploma's tussen de posters
van de popidolen aan de wand een prominente plaats in. Het geeft
mij een prettig gevoel dat DWT als zwemvereniging daar met z'n
leszwemkader binnen het Haarlemse een substantieel deel aan
bijdraagt. En dat al bijna 70 jaar lang! De kinderschare die bij
DWT de eerste echte kennismaking met het zwembad trotseerde is
schier oneindig.

De evolutie van het elementaire zwemmen heeft in 7 decennia
DWT, met het ABC-plan als nieuwste methodische aanpak, een
spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Hoe het ook zij, bij de
uitreiking van het eerste felbegeerde zwemdiploma aan het trotse
jonge volkje ga ik in mijn gedachten vaak terug naar de uitreiking
van de eerste bij DWT behaalde zwemdiploma van mijn kinderen.
Menig DWTer kan daar zelf van generatie op generatie over
meepraten. 
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Elementair zwemles is thans voor iedereen een gezonde bezigheid
waarbij DWT benodigdheden als zwembroek/badpak en een bad-
handdoek plus een geadviseerde minimumleeftijd van vier jaar, als
de enige belangrijke voorwaarden hanteert. In 1932 moest aan een
scala van voorwaarden voldaan worden eer de vereniging
toestemming gaf om zwemlessen te kunnen nemen.       Zo was
toestemming van de huisarts een vereiste alvorens men ongeacht
de sexe met een zwart gesloten badpak en een flinke grote
badhanddoek de zwemzaal tijdens het oefenuur kon betreden. 0m
verstoring van een gezonde fysieke gesteldheid te voorkomen werd
zwemles onmiddelijk na het eten ten zeerste afgeraden.

Bij het betreden van de zweminrichting moest nauwgezet de
instructies van het badpersoneel opgevolgd worden. Bezweet te
water gaan en vooral de eerste keren niet te lang in het water
blijven was een dringend advies en ook meer dan eenmaal per dag
zwemmen werd duidelijk ontraden. Mocht men na strikte in-
achtneming van deze voorwaarden toch een minder prettig gevoel
overhouden, dan was het raadplegen van de huisarts toch aan te
bevelen. In de loop van de zwemcursus volgden nog vele raadge-
vingen, met name bij het aanleren van de diverse zwemslagen.
Want hoe goed het nemen van zwemlessen ook mag zijn, door de
inspanningen mogen het hart en de longen niet extra te lijden
krijgen.

Bezorgdheid alom dus, doch ook goedgemeende en noodzakelijke
adviezen en voorwaarden. Het gaat er nu duidelijk moderner en
efficienter aan toe, maar bepaalde elementaire adviezen en
voorwaarden van toen gelden vandaag nog steeds. Duidelijk is dat
naast het specifieke leselement het welzijn van het kroost dat zo
graag wil leren zwemmen bij het leskader van DWT een hoge
prioriteit geniet. En dat lijkt me voor alle betrokkenen een
geruststellende gedachte.

Guus Niehot.
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De Grote Clubactie.

LAATSTE KANS laatste kans LAATSTE KANS
Pak die allerlaatste kans om in aanmerking te komen voor èèn of
meer van die fantastische prijzen uit de Grote Clubactie!!   Tot 8
november zijn er nog loten tegen betaling van vijf gulden per stuk
te verkrijgen bij de lotenverkopers of bij de bar van het clubhuis!
Daarna is de kans verkeken!!

laatste kans LAATSTE KANS laatste kans LAATSTE KANS

Het petit comitè DWT-GCA.

Klazenfestifal.

Het zijn spannende tijden, want de meest beminde kindervriend is
weer in aantocht. Ook dit jaar heeft DWT deze dierbare
goedheiligman bereid gevonden om het waarachtig goedgelovig
minivolkje tussen half november en 5 december met zijn bezoek te
vereren.

Een uitgelezen kans dus om gebruik te maken van onze onvolpre-
zen Klazendienst. Wilt u gegarandeert zijn van een exclusief
bezoek van de goedheiligman bij u thuis, dan wordt u aangeraden
om zich ten spoedigste aan te melden bij onze Klazencoordinator
Ebelien Brander. Ook kunt u bij haar informatie krijgen over het
Klazentarief.
Haar telefoonnummer is: 023-5248215

Klaas & Co!!
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Wedstrijdzwemmen.

Districtscompetitie  deel I

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De eerste competitiewedstrijd van
het nieuwe zwemjaar werd gehouden in ons thuisbad. 
We zwommen tegen de ploeg van de Dolfijn 2 uit Amsterdam,
AZVD uit Assendelft en Spetters-Aquafit Combinatie uit Alkmaar.

Van de DWT’ers greep een aantal de wedstrijd aan om meteen in
het begin van het seizoen hun p.r.’s fors te verbeteren. Daarom dit
keer geen ‘wist je dat’-rubriek, maar de:

TIJDVERBETERING  TOP-10

1. Michiel van Dusseldorp 200 m school 13.18 sec.
2. Michael de Feber 200 m school 10.64 sec.
3. Dénise Fokker 100 m wissel   8.77 sec.
4. Sam Wutschke 100 m wissel   8.11 sec.
5. Laurence Smit 100 m wissel   7.47 sec.
6. Marlie van Maris 50 m rug   7.00 sec.
7. Dave Jansen 100 m school   6.27 sec.
8. Debbie van Maris 100 m wissel   6.10 sec.
9. Dennis de Graaf 100 m wissel   5.71 sec.
10.  Sabine Roozen 100 m vrij   4.93 sec.

Opvallend was dat Michiel de eerste 100 meter op de schoolslag
bijna even snel aflegde als de tweede: een bewijs dat het met zijn
conditie wel snor zit. Sam was de grote verrassing op de 100
wissel: met de zevende starttijd kwam hij als tweede het water uit!!
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Bij de dames werd Yvette ondersteunt door twee polodames: zus
Sabine en Dana. Met name Sabine zette op de 100 vrij en 100
wissel snelle tijden op de klok. Een aanwinst dus!!

Verder leunde de damesploeg zwaar op de jonkies Viki en Debbie.
Beide doken maar liefst vijf maal het water in. Op de 100 m wissel
scoorden zij hun beste tijden en pakten de eerste en tweede plaats.

De broederstrijd bij de heren Veen eindigde onbeslist. Eric won de
100 school ruim van Michiel en Michiel was nipt (volgens hemzelf
‘vet’) sneller dan Eric op de wisselslag.

Het trainerschap heeft op Martin een goede invloed. Hij zwom
voor de verandering niet wisselvallig en behaalde zowel op de
vlinderslag als de vrijeslag in een vloeiende stijl de eerste plaats.

Gerben was zeer onder de indruk van het feit dat hij op de school-
slag 1,5 seconde onder zijn oude p.r. zwom. En inderdaad, het is
niet slecht voor iemand een maand geleden nog tegen de zendmast
van een mobielnetwerkprovider (whatever that may be) vloog.

Voor een aantal DWT’ers was het de eerste competitiewedstrijd:
Tim , Anouk, Roxanna, Stephanie, Nachim, Mohammed en
Roland.
Anouk en Nachim zette bij de jongeren al snelle tijden neer, terwijl
Roland bij de heren ‘good old’ Colin deed vergeten door gewoon
ook eerste op de schoolslag te worden.

Opvallend was dat de heren op de 100 wissel de plaatsen 2 tot en
met 6 scoorden. Alleen die eerste, dat zat er niet in.

Tim en Anne waren bij de allerjongsten aan elkaar gewaagd.
Zowel op de rugslag als de vrijeslag lagen ze naast elkaar en tikten
bijna gelijktijdig aan. Een mooi paar voor de toekomst!
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Kortom, heel veel positieve geluiden. Waren er dan geen
minpunten? Jawel. De uitslagen langslopend zijn er teveel
diskwalificaties gevallen. In een enkel geval kostte dat de ploeg
veel punten en dat is onnodig. Goed nadenken dus tijdens de
wedstrijd en in de training serieus oefenen op keerpunten en
starts!!

Verder zat de ziekenboeg zat nogal vol: Erik (zwemmerseczeem),
Ferry (hechtingen, nadat hij al fietsend tegen een stilstaande auto
was gereden), Leon (gebroken arm) en Casper (inspannings-
allergie) konden niet zwemmen. Daarbij was Diana L. aan het
werk en hadden de dames Knape een kunstzwemwedstrijd in
Drachten.

Dus: noteer de volgende competitiedatum (21 NOVEMBER)
allemaal met grote letters in de agenda!! Vier alle verjaardagen en
trouwdagen maar op een andere dag. Zeg alle werkafspraken,
eetafspraken, bowlingavonden, schoolfeesten, dansavonden,
kunstzwemwedstrijden en andere ongein af. 
Zorg dat DWT op 21 NOVEMBER op oorlogssterkte is!!

Uitslagen 10  oktober 1999

4x100 m wissel dames
Sabine Roozen 1.10.07
Yvette Roozen
Dana Ungureanu
Viki Boviatsis 4.44.16  pr 2e

4x50 m wissel j.84 e.l.
Michiel van Dusseldorp
Tim Kuyt
Dennis de Graaf
Herman Ouwerkerk dis AE

25 m rug m/j ’90 e.l.
Tim de Vries 23.88  pr 3e

Anne Kuyt 23.21  pr 2e

100 m school m/j ’88 e.l.
Stephanie v. Meurs 2.12.16 pr
Marlie van Maris 2.12.11
Roxanna Kock 2.02.13  pr
Anouk Rossel 1.57.22  pr 6e

Anouk v.d. Weijden 1.56.91  pr 5e

Jody Kokkelkoren 1.55.02  3e

Sander Huysmans 2.17.42
Dave Jansen 2.08.50  pr 6e

Richard van Eis 2.06.66  pr 5e

Nachim Abdeli 2.04.53  pr 4e

Nick de Lange 1.40.31 1e
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100 m wissel m/j ’86 e.l.
Nan Donoghue 1.37.59  pr
Diana Niehot 1.32.96
Dénise Fokker 1.30.53  pr
Renée Bosse 1.28.38  pr 5e

Debbie van Maris 1.19.94  pr 2e

Viki Boviatsis 1.17.96  pr 1e

Mohammed Abdeli 2.17.53  dis
Laurence Smit 1.31.53  dis
Tim Kuyt 1.28.40 pr 3e

Sam Wutschke 1.26.59  pr 2e

Dennis de Graaf 1.20.91  pr 1e

50 m vrij m/j ’84 e.l.
Patricia ter Horst 36.56  6e

Michiel v. Dussel 35.35  pr
Herman Ouwerkerk 34.44  pr
Michael de Feber 32.64  pr

100 m vlinder m/j ’82 e.l.
Renée Bosse 1.32.72  5e

Fleur v. Dusseldorp 1.31.55  pr 4e

Viki Boviatsis 1.19.46  2e

Leon Knape 1.20.13  pr 4e

Martin Niehot 1.13.65  pr 1  e

100 m school dames/ heren
Dana Ungureanu 1.43.91
Sabine Roozen 1.32.07  3e

Yvette Roozen 1.25.63  2e

Michiel Veen 1.24.69
Koen Rooks 1.24.09  pr
Gerben Willemse 1.23.65  pr
Dennis van Weel 1.23.06  pr
Chris Visser 1.22.64  pr
Bart Elenga 1.20.20  dis
Eric Veen 1.17.99  pr 4e

Roland v.d. Ende 1.15.34  1e

50 m vrij m/j ’90 e.l.
Tim de Vries 44.70  pr 3e

Anne Kuyt 44.41  2e

50 m rug m/j ’88 e.l.
Stephanie v. Meurs 61.90  pr
Marlie van Maris 58.97  pr

Roxanna Kock 58.91  pr
Anouk v.d. Weijden 54.48
Jody Kokkelkoren 52.57  pr 6e

Anouk Rossel 52.00  pr 4e

Dave Jansen 66.96  pr
Nachim Abdeli 57.15  pr
Sander Huysmans 56.23  pr 6e

Richard van Eis 53.27  5e

Nick de Lange 48.28  pr 3e

100 m vrij m/j ’86 e.l.
Nan Donoghue 1.32.22
Dénise Fokker 1.26.75  pr
Diana Niehot 1.21.53
Renée Bosse 1.19.54  5e

Debbie van Maris 1.13.78  3e

Viki Boviatsis 1.08.88  1e

Mohammed Abdeli dis AA
Sam Wutschke 1.21.44  pr
Laurence Smit 1.18.51  pr 3e

Tim Kuyt 1.18.25  pr 2e

Dennis de Graaf 1.16.37  1e

200 m school m/j ’84 e.l.
Patricia ter Horst 3.43.45  pr 4e

Debbie van Maris 3.30.35  3e

Michiel v. Dussel 3.33.32  pr
Michael de Feber 3.31.20  pr 6e

Herman Ouwerkerk 3.28.22  pr 5e

Dennis de Graaf 3.20.06  pr 3e

200m vrij m/j ’82 e.l.
Fleur v. Dusseldorp 2.53.81  3e

Debbie van Maris 2.50.45  2e

Leon Knape 2.32.98  3e

Martin Niehot 2.18.31  1e

100 m wissel dames/heren
Dana Ungureanu 1.27.80
Sabine Roozen 1.22.97  pr 5e

Yvette Roozen 1.20.26  4e

Koen Rooks 1.16.88
Gerben Willemse 1.16.44
Chris Visser 1.11.93  pr
Bart Elenga 1.10.78  6e

Dennis van Weel 1.10.46  5e
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Eric Veen 1.10.32  4e

Roland v.d. Ende 1.09.53  pr 3e

Michiel Veen 1.09.34  2e

4x50 m vrij m. ’86 e.l.
Renée Bosse 36.31  pr
Diana Niehot
Debbie van Maris
Viki Boviatsis 2.21.04  1e

4x100 m vrij j. ’82 e.l.
Leon Knape 1.09.51
Michael de Feber
Dennis de Graaf
Martin Niehot 4.44.03  1e

Verjaardagskalender

Het missen van de deadline de vorige keer heeft een soort jetlag
opgeleverd. Daarom nu de verjaardagen voor twee maanden
tegelijk, zodat we weer bijlopen. En denk aan de tip van de
trainers. Uitdelen na de training is wel zo gezellig en dan kan
iedereen de jarige meteen uitgebreid zoenen. Ik kom in ieder geval
op 8 november trainen.

10-10 Koen Rooks, 18 jaar (ik dacht al, wat doet hij ineens
volwassen)

16-10 Osman Karahan, 12 jaar
28-10 Dennis van Weel, 18 jaar
30-10 Emine Karahan, 18 jaar (hé, Dennis en Emine zijn even

oud?!)
08-11 Diana Lorenzana, 25 jaar
10-11 Maurice Knape, 13 jaar
10-11 Corine Kalbfleisch, 47 jaar
16-11 Chris Visser, 19 jaar
20-11 Michael de Feber, 15 jaar
24-11 Michiel van Dusseldorp, 15 jaar
29-11 Renée Bosse, 12 jaar

Allemaal gefeliciteerd !!



Heb jij al
DWT kleding ?

We hebben T-shirts, trainingspakken, sporttassen,
badmutsen en natuurlijk badpakken en zwembroe-

ken.

Vraag ernaar in het clubhuis
of bij je trainer/coach
of zwemleider.
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Nieuwsbrief Leszwemmen

5 november Boerhaavebad, uitzoeken voor het afzwemmen
6 november Planeet uitzoeken voor het afzwemmen
26 november Boerhaavebad en Planeet, afzwemmen voor
zwemvaardigheid 1, 2 en 3 in het Boerhaavebad van 18:30 tot
19:30 uur
Het leszwemmen van 17:30 tot 18:30 gaat gewoon door.
27 november Boerhaavebad en Planeet, afzwemmen voor het A,
B en C diploma in de Planeet van 9:00 tot 10:00 uur.
In verband hiermee is er dus geen leszwemmen tussen 9:00 en
10:00 uur, het leszwemmen van 8:00 tot 9:00 uur gaat gewoon
door.
3 december Boerhaavebad en Planeet, Sinterklaasfeest in het
Boerhaavebad van 17:30 tot 18:30 uur.
Het leszwemmen van 18:30 tot 19:30 gaat gewoon door.

Namens de J-Rez,
Carola Wigman.

Sint & Piet
DWT bied u de mogelijkheid om,

op 4 of 5 december,

SinterKlaas en 2 Pieten langs te laten komen.

Dit kost f50,- voor een bezoek van een half uur.
Voor reserveren of informatie kunt u bellen met Ebelien
Brander (023-5248215)
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Sint & Piet
Sinterklaas viert ook dit jaar weer zijn verjaardag

in het zwembad

Op vrijdag 3 december  komt hij langs met een

aantal pieten in het Boerhaavebad.

Vanaf 18.35 – 18.30 is er vrij zwemmen in het

bad met allerlei leuke spelletjes, 

Uiteraard mogen alle kinderen en ouders!!! van

alle uren mee zwemmen.

De  kosten zijn fl 4,- .

Kom ook lekker zwemmen en gelijk een

voorproefje op het echte sinterklaasfeest te

nemen. 

Tot vrijdag 3 december!!!!!!
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Synchroonzwemmen.

Wist u dat . . . . . . . .
* Wij sinds vorig jaar een nieuwe trainster

hebben?
* Het train voor het seizoen 1999- 2000 nu

bestaat uit Janneke (senioren en junioren),
Franciska (C diploma), Ellen (D en E diploma), Mariska (D, E,
F diploma), Bianca (D, E en F diploma) en Kitty (G en H
diploma) ?

* Ruud, Ingrid, Joyce, Chantal, Annette, Nicolette en Mariëtte
ook regelmatig
assisteren bij de trainingen?

* Wij in Januari 2000 weer een Nieuwjaarsshow hebben?
* Deze show deze keer op de muziek van "The Wizzard of Oz"

zwemmen?
* Wij Alle hulp kunnen gebruiken om de attributen en kleding te

verzorgen?
* Dus ook de zwem(st)ers/ ouders van wedstrijdzwemmen, polo

etc. van harte welkom zijn om hun creativiteit te laten zien?
* Dana, Mariska, Tamara en Marleen gestopt zijn met het

synchroonzwemmen?
* Wij dat allemaal heel jammer vinden?
* Mariska gelukkig nog wel mee zwemt op de Nieuwjaarsshow?
* Wij weer een ‘oud’ zwemster terug bij de groep hebben?
* Wij Femke dus veel plezier en succes wensen bij de junioren/

senioren?
* Dit wist u dat... weliswaar afgezaagd is, maar dat het wel

makkelijk is om korte mededelingen in te doen?
* Wij nu ook voor de "kleine" en nieuwe synchroonzwem(st)ers

die in Haarlem-noord wonen een trainingsuurtje in de Planneet
hebben?

* Dit op zondag is van 13.30 tot 14.30
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* Zij dan tegelijkertijd trainen met de senioren, junioren en C-
zwemsters

* Bianca nu geen Philippo meer heet maar ten Hoeve?
* Zij in juni is getrouwd met Nils?
* Zij en Nils namens deze weg nog alle ouders en zwemsters en

medetrainsters wil bedanken voor het mooie cadeau?
* Wij op de laatste muziekwedstrijden vrij veel medailles hebben

verovert?
* Het ons deze keer weer net niet is gelukt om eerste van de kring

te worden?
* Wij vast besloten zijn om dit seizoen de Zeeschuimers te

verslaan?
* Wij nu niets meer weten voor wist u dat?
* Wij er volgende keer weer in het clubblad staan met o. a de

uitslagen van de eerste wedstrijd van het seizoen in Drachten
(10 oktober)

Jarigen.

Oktober
8 Maaike van der Weijden 12 jaar
24 Marijke Laan 14 jaar
30 Jenny Roubies 12 jaar
November
5 Sandra Kunnen 10 jaar
6 Marinka Bakker 15 jaar
10 Maurice Knape 13 jaar
10 Sophie Pijnaker 13 jaar
11 Bianca ten Hoeve 25 jaar

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van twee gezellige
zwemsters. Tamara van Es en Marleen Gorgels, veel succes met
alles wat jullie nu gaan doen.
Kom nog een keertje langs.
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Kennismaking
met

Synchroonzwemmen

Vanaf 17 oktober in de Planeet
iedere Zondag van 13:30 tot 14:30

Ben je boven de 6
kom dan eens kijken bij een zwemles

Heb je ook al je diploma A en B
doe dan gelijk eens met ons mee

Voor meer informatie:
kom langs of bel 531 81 95 of 535 75 12

Wij zijn op zoek . . .
Naar Jouw ! !

Ben e een beetje creatief of lijkt het je leuk om de
synchroon zwemsters te helpen met het maken van onder
andere het spandoek voor de millennium show? Meld je
dan bij één van de trainsters (van synchroonzwemmen)
op dinsdag of zaterdag.



Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Grill Bar

Geopend:

dinsdag t/m donderdag van 17:00 tot 01:00

vrijdag van 17:00 tot 02:00

zaterdag van 11:30 tot 02:00

De keuken is tot een half uur voor slui-

tingstijd geopend.

Verwarmd terras en openhaard.

Ged. Oude gracht 34 - Haarlem

telefoon 023-5312760

Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Trompstraat 21 1971 AA IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Van de polocommissie.

Jawel, het is weer herfst; de winterjassen
komen weer uit de kast en de zomerbladeren
hebben hun beste tijd gehad, en vallen dan ook uit
de bomen naar beneden.
Tijdens het typen van dit stukje regent het uiteraard, en is het
buiten heel koud. Meestal zijn dit een aantal dingen waar ik niet zo
erg vrolijk van kan worden, en dat word ik dan ook niet. Maar
goed, dit heeft eigenlijk absoluut geen enkele relevantie met dit
stukje…
Maar ook dat geeft niet, ik ben in elk geval alweer 5 regels verder,
en is mijn grote vijand “Het witte beeldscherm” verdwenen.

Waar het hier natuurlijk omgaat is dat ik iets  leuks, nuttigs of
interessants over de wereld van het waterpolo bij DWT vertel.
Nu is het zo, dat we inmiddels alweer een eindje op weg zijn in de
eerste competitie helft van de laatste competitie van deze eeuw.
Dat wil zeggen dat iedereen als het goed is al helemaal op dreef is,
en lekker aan het spelen is. Over het algemeen gaan alle teams wel
aardig; er worden wedstrijden gewonnen, verloren, en ook gelijk
gespeeld.
En met alle dingen die goed gaan zijn we allemaal natuurlijk heel
erg blij, en we hopen dat deze dingen ook zo doorgaan. En
mochten er dingen zijn die nu misschien wat minder gaan, dan
komen die  (als iedereen een beetje meewerkt..) vast ook wel weer
in orde. 
Voor de precieze uitslagen en standen stuur ik je trouwens naar het
prikbord in het clubhuis.

Wat misschien wel leuk is om te vermelden is dat dames 1 sinds
kort een sponsor heeft, en dus tegenwoordig in broekjes en shirts
van Laser Aesthetic rond loopt. 
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Voor de aspiranten is een complete set caps aanwezig, met daarop
het logo van DWT en de sponsor (De Vilder).

Verder zitten wij als polocommissie natuurlijk nooit stil.
Tegenwoordig houden wij onze vergaderingen zelfs op
zondagmiddag!! Als dat niet betekent dat je hart voor je club hebt?
Misschien komt dat dan tot uiting dat er onlangs zelfs 2 polocie
zich hebben opgeofferd mee te doen aan een wedstrijdzwem
wedstrijd….(over het succes en het waarom van deze wedstrijd wil
ik het liever niet hebben…)

Op dit moment we als polocommissie alweer bezig met de
voorbereidingen van allerlei leuke dingen voor de jeugd in de
kerstvakantie. en sinds kort nodigen we 1x per maand de klas van
een van de aspiranten uit, om een keertje mee te komen trainen op
zondagmiddag. Dit is elke maand uiteraard een andere klas.

Oké, ik denk dat ik nu genoeg gebrabbeld heb, dus ga ik het hierbij
laten. Ik wens iedereen veel plezier met het lezen van de rest van
het blaadje.

Groetjes.  

Wedstrijdwijziging heren 2

De wedstrijd van 20 november, thuis tegen Maintain Robben,
begint om 20.15 uur en niet om 21.00 uur zoals in het poloboekje
staat.

Verslagen uit het Haarlems dagblad

Bekerwedstrijd 25 september 1999
DWT-DE LANSINGH 2-9
Waterpolocommissielid Marjolijn Verbruggen is de hele zomer op
zoek geweest naar een trainer. Ed Roosen neemt nu de honneurs
waar. Hij volgde een versnelde trainerscursus in Zeist. Ook
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jeugdspelers Chris Visser en Raymond Velthuis konden niet
voorkomen dat de Haarlemmers op een nederlaag afstevenden. In
tegenstelling tot DWT maakte De Lansingh de kansen wel af. Ted
Meijer en Thijs Weustink maakten beiden een doelpunt. Coach
Marjolijn Verbruggen zag Noordkop in de laatste periode een gat
van twee doelpunten maken dat niet meer werd weggegeven.

11 oktober
WZ&PC-DWT 11-6
DWT kwam niet makkelijk tot scoren, maar kreeg zelf wel de
ballen om de oren. Keeper Robin Groenendijk kon de nederlaag
niet voorkomen. Tot de laatste periode was het verschil slechts
twee doelpunten Daarna gingen de Haarlemmers meer risico
nemen en konden de gastheren uit Zuid-Oost Beemster de score
verder opvoeren. Michael Woolthuis zorgde voor een hilarisch
moment. Ditmaal niet vanwege een doelpunt, maar omdat alle
spelers van DWT op de bodem van het zwembad naar zijn bril op
zoek gingen. 

NIEUWE SPELREGELS !!!

I Als je een U20 aan je broek of zwempak hebt en je hangt lekker
even uit te rusten in de hoek, dan mag je er weer in op het moment
dat de scheidrechter aangeeft dat de keeper een doelworp mag gaan
nemen. Bij een achterbal hoef je dus niet meer te wachten totdat de
keeper de doelworp genomen heeft; als de scheids fluit dat hij ‘m
mag gaan nemen mag je al weg. 

II Als de bal op de kant komt, mogen de wisselspelers op de bank
een nieuwe bal in het spel brengen. Wacht hiermee wel totdat de
scheidsrechter een teken heeft gegeven dat het mag, gooi dan pas
de bal naar de dichtstbijzijnde speler ( en dus niet naar de plek
waar de bal het veld verlaten heeft. 

Deze nieuwe regels gelden voor DWT. De regels die nu volgen,
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niet, maar ze zijn misschien toch wel leuk om te weten voor over
een paar seizoenen wellicht.

Bij wedstrijden van dames hoofdklasse en eerste klasse en heren
hoofdklasse, eerste klasse en reserve hoofdklasse komen er gele en
rode kaarten. Dit systeem voorkomt discussie met een coach. De
scheidsrechter mag na een rode kaart zelf bepalen of hij rapport
indient. Rode kaarten worden vermeld op het wedstrijdformulier. 

Tijdens een time-out ( duurt een minuut ) moeten beide teams op
hun eigen helft blijven waar ze aanwijzingen van de coach
ontvangen. Na 45 seconden geeft de jurytafel aan dat de teams hun
plaats weer mogen innemen. Spelers hebben dus 15 seconden de
tijd om hun positie weer in te nemen. Zo snel mogelijk wordt het
spel hervat met een vrije bal op de middenlijn.

JuryTafel bezetting van november

Zaterdag 6 november1999Sabine Roozen
Tijd Wedstrijd Jurytafel

18: DWT B - ZWV Sandra en Roselijn

18: DWT A - Oceanus Sandra en Roselijn

19: DWT 4 - VZV 3 Sabine, Chris, Josse

20: DWT 3 - VZV 2 Sabine, Chris, Josse

Zaterdag 13 november 1999 Teun Weustink

Tijd Wedstrijd Jurytafel

18: DWT 5 - Proface Thijs en Teun

18: DWT 3 - Orkano Joke en Yvette

19: DWT 1 - Het y 1 Truus, Ruud, Paul S

20: DWT 1 - ZWV Lodewijk, Hayo, Michael

21: DWT 2 - ZWV Carola, Ingrid, Mariska
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Zaterdag 20 november 1999 Dana Ungureanu
Tijd Wedstrijd Jurytafel

18: DWT B - Alliance Dana en Sandra

18: DWT 2 - N kop 1 Dana, Paul S, Jeroen

19: DWT 3 - Otters Dana, Katja, Anita 

21: DWT 2 - M.De Dana, Marcel, Roselijn

Zaterdag 27 november 1999 Eddy Roosen
Tijd Wedstrijd Jurytafel

18: DWT B - HPC A Eddy en Teun

18: DWT 3 - Rapido Carola, Antonette, Martine

19: DWT1- NVA/HHC Johan, Ton, Susan

20: DWT 1 - BZC Eddy, Ted, Paul T

Begintijden in het poloboekje

Zoals je wellicht ontdekt hebt, staan in het poloboekje alleen de
aanvangstijden van de wedstrijden vermeld. Er is geen kolom
weggevallen, maar er is over nagedacht(!) De reden van weglating
is drieledig: 
In dit Hectische Informatie Tijdperk is er geen tijd meer om alle
info voor te kauwen, want daarover komt dan ook weer informatie
en daarover ook weer en dan is het einde zoek, kijk alleen maar
naar deze zin. Bovendien maakt voorkauwen lui.
Waterpoloërs staan erom bekend dat het getal op hun cap vele, vele
malen lager is dan hun werkelijke IQ. Uitrekenen hoeveel dagen
rijden, kruipen of vliegen het is naar Zaandam of IJmuiden moet
dus geen probleem zijn. 
Wat is er leuker dan op vrijdagavond in het clubhuis onder het
genot van’ met z’n allen een paar uur te discussiëren over de
vertrektijd van zaterdag? Goed excuus om iets later thuis te komen
onder het motto van 'ja sorry, ik moest nog even aan het team
sleutelen'.
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Jarig in november

13 november Jeroen van Emmerik Heren 2
16 november Chris Visser Heren Jeugd
19 november Anouk Ylstra Minipolo
22 november Remon van der Velde Heren 4
24 november Lisette de Boer Dames 3
25 november Wilfred Zwart Heren 2

Uitslagen 
15 september - 15 oktober
18 september
Dames 1 DWT-WATERVLO 9-5
Doelpunten: Sabine 5, Ebelien, Carola,
Antonette en Joke 1

Dames 2  DWT-ALLIANCE 4-9
Doelpunten: Franciska 2, Jolande en
Mariska 1

Heren 5 DWT-ALLIANCE 7-5
Doelpunten: Leon 3, Lex S. 2, Piet en Gé 1

Heren 2 DWT-WATERVLO 7-5
Doelpunten: Paul 2, André 2, Marcel, Thijs
en Frank 1 

Heren Jgd. MEERKOETEN-DWT18-3
Doelpunten: Marcel V. 2, Richard 1

25 september
Dames 1   DE SNIPPEN-DWT9-8
Doelpunten: Sandra 4, Sabine 2, Ebelien en
Carola 1

Adspiranten o. 14   DWT-VZV 3-9
Doelpunten: Julian 

Heren Jeugd   DWT-Z&WF 5-11
Doelpunten: Chris 3, Tim en Marcel V. 1

Heren 3   DWT-RAPIDO ‘82 6-6

Doelpunten: Bert en Pim 2, Martin en
Jeroen 1

Heren 4   DWT-ZWV/NEREUS 8-4
Doelpunten: Remon 3, Jan 2, Arthur, Peter
en blauw 3(?) 1

Heren 1 (beker)   DWT-DE LANSINGH
2-9
Doelpunten: Ted en Thijs

26 september
Heren 2   DE FUTEN-DWT 5-7
Doelpunten: Frank 4, Stefan, Marco en
Thijs 1

2 oktober
Dames 1   DWT-DVC DE KWAKEL 10-
0
Doelpunten: Carola en Sabine 3, Antonette
2, Sandra en Dana 1

Heren 5   DWT(ZWV/NEREUS 6(14
Doelpunten: Leon 4, Lex S. 2

Dames 3   DWT(HOORN 1(13
Doelpunt: Linda

Heren 1   DWT(NOORDKOP 6(8
Doelpunten: Hayo 3, Marc 2, Michael 1
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Heren Jeugd   DE HAM-DWT 2-(5
Doelpunten: Raymond 3, Chris en Marcel
V. 1

Heren 2   AQUARIJN-DWT 9-3
Doelpunten: Paul 6, Frank 3

9 oktober 
Heren Jeugd DWT-ZWV/NEREUS 1-
15
Doelpunt: Marcel

Heren 5   DWT-NVA/HHC 7-10

Doelpunten: Frank 3, Lex v. G. 2, André en
Leon 1

Heren 2   DWT-HOORN 12-6
Doelpunten: Marco en Marcel 3, Frank en
André 2, Josse en Thijs 1

Heren 1   WZ&PC-DWT 11-6
Doelpunten: Hayo, Ted, Marc, Chris, Eddy
en Raymond 

Dames 2   DWT-ALLIANCE 1-6
Doelpunt: Marion

De hydrofiele blaas

je uiterlijk zit mee maar je karakter is een pot nat dus we blazen je
door een schuttinggat dat is dus zekers een mekkerend kikkerei
zonder galei en daarom ben je zo gebootst op een ossebarkruk
zonder je hoofd is plastic en dan denk ik wacht als je op de grond
ligt om weer op te staan dan pak ik een banaan met puntjes en dan
douw ik hem door je oor met oorwurmpjes punt klaar en a toete
leuter.

(ps wees jezelf dat is beter dan een stuiver op de grond)

de gebroeders pooc en lac van gentum maar eigenlijk theiz en chriz
van de hzp

Adspiranten bespreking.

Op dinsdag 5 oktober hebben wij de adspiranten en hun ouders
uitgenodigd voor een gesprek over de gang van zaken dit seizoen
wat betreft het adspiranten waterpolo.
We hebben die avond een aantal dingen besproken, overlegd en
toegelicht.
Hieronder volgt een samenvatting van deze bespreking:
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Ons adspiranten onder de 14 jaar gemengd-team komt uit in de 
kringcompetitie, ze spelen dus wedstrijden tegen andere onder de
14 teams in Noord-Holland. in deze teams spelen jongens en
meisjes geboren in 1986 of later. 
Een team bestaat uit 7 spelers (1 keeper en 6 veldspelers) en een
aantal wisselspelers. Een wedstrijd duurt 4x5 minuten netto, een
wedstrijd duurt in totaal ongeveer 40 minuten. Bij alle wedstrijden
is er een coach aanwezig (Stefan of Sandra) en bij uitwedstrijden
zijn er telkens een aantal ouders ingedeeld om te rijden.
Dit staat allemaal in het poloboekje. Hierin staat ook hoe laat de
wedstrijden beginnen, in welk zwembad ze zijn, en hoe laat we
verzamelen bij het clubhuis.
De trainingen zijn op dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur (dus om
18.15 omgekleed aanwezig voor de warming-up!) en op zondag
van 16.30 tot 17.30 uur (kom niet te laat want de deur van het
clubhuis gaat weer op slot omdat er verder niemand is!).

Alle adspiranten mogen vriendjes/vriendinnetjes, broertjes/
zusjes, neefjes/nichtjes of klasgenootjes meenemen naar de
training. Je mag zelfs je hele klas meenemen op zondag!
Alle nieuwe kinderen mogen 4x gratis meedoen. Daarna hoeven ze
pas te beslissen of ze lid willen worden van DWT.

Als er problemen of vragen zijn over de adspiranten kun je altijd
bellen met Stefan (5271010) of Sandra (5245539) en over
waterpolo in het algemeen met Marjolijn (5314120).

Het team

Daar is ‘ie dan; de allereerste echte aflevering van Het Team.
Na veel wikken en wegen over welk team deze maand eens aan de
tand gevoeld moest worden, hebben de  razende reporters
uiteindelijk toch een keuze kunnen maken. En hebben een zeer
‘gedegen en professioneel’ interview afgenomen.
Het team waar het duo dit keer voor gekozen heeft is hun eigen
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dames 1.
Dit geweldige vraaggesprek ging misschien een enigszins
moeizaam van start, maar goed, uiteindelijk is er toch nog iets van
terecht gekomen. Dus als je wilt weten waarom die dames nou zo
goed zijn (sorry), moet je eventjes verder lezen….
Helaas was er op het moment van inleveren van dit stukje nog geen
foto beschikbaar, dus kan die uiteraard ook niet worden geplaatst.
Maar, niet getreurd, dames 1 speelt op 13 en 27 november thuis,
dus dan kan iedereen natuurlijk komen kijken…

Dames 1 speelt op dit moment 2 klasse district. Ze spelen meestale  

met z’n tienen, en soms krijgen ze wat hulp vanuit het derde. De
gemiddelde leeftijd is 26 jaar.  

Allereerst een woordje van trainer Ben: Wat is je eerste indruk
van dit gezelschap?
Ja, dat vind ik wel.

En de tweede indruk?
Afwachten.

Wat is je verwachting van dit seizoen?
Ik wil meedraaien in de top van de competitie, en ik verwacht dat
men het leuker gaat vinden om naar een wedstrijd van de dames
dan naar een wedstrijd van de heren te kijken.

Marjolijn-voorzitster-polocommissie, wat heb jij hierover te
zeggen?
Ik denk dat we goed op weg zijn om de dames zo snel mogelijk
naar de Bond te krijgen.

Oké, dan nu over naar de speelsters; Hoelang zijn jullie al met
deze mensen bij elkaar?
Ongeveer 5 jaar. Er zijn in de afgelopen jaren wel een aantal
mensen weggegaan, maar natuurlijk ook een aantal bijgekomen.
Met precies deze ‘samenstelling’ spelen we waarschijnlijk 3 jaar.



  30 De Waterdroppels  

Dit jaar is alleen de keepster (Yvette) er nieuw bij.

Beschrijf dames 1 in een paar regels?
Gezellig, gemotiveerd, en altijd en overal een kippenhok.
Verder zitten we nu aan het begin van het seizoen, en we gaan al
aardig goed.
(beschreven door aanvoerster Carola......)

Hebben de ‘Teamoudsten’ hier misschien iets aan toe te voegen
?
We zijn allemaal zeer gemotiveerd, hebben er zin in. Er is een
stijgende lijn te zien, alleen de lijn naar Zaandam blijft altijd
lastig..
Er zouden misschien nog wat meer sterkere meiden bij moeten
komen.

Zijn er veel verschillen met een paar jaar geleden?
We zijn allemaal wat feller en beter geworden /aan het worden.

Yvette, wat denk jij van dames 1?
Ik wil niet, ik kan niet.
Verder vind ik het heel leuk om in dames 1 te spelen, ik heb er ook
een tijd naar uit gekeken.
Toernooien?
Toernooien zijn top, en we winnen altijd. Ondanks het eeuwige
gezeur over de zogenaamde “Mickey Mouse- poule”.

Is er nog iets typisch dames 1? 
Kippenhok!!!!
En verder is gezelligheid heel belangrijk, en het feit dat we er
allemaal voor gaan.
Het is wel grappig dat sommige mensen nog steeds nooit het
zwembad in Zaandam kunnen vinden…

En is er nog iets echt opmerkelijks?
Misschien dat de keepster waarschijnlijk het snelst is??
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Doen jullie ook wel eens iets leuks, vaste rituelen of zo?
Vorig jaar waren er een aantal met een soort ritueel voor de
wedstrijd, maar behalve dat iedereen heel zenuwachtig is en een
kwart van het team moet poepen, is dat niet meer.
Wel doen we altijd aan kadootjes voor de verjaardagen, iedereen
heeft een lootje getrokken, en voor diegene wordt er dan een
kadootje gekocht.
En we gaan elk jaar altijd wel een keer uit eten.

Teamspirit?
Ja.

Verwachting wedstrijd morgenavond? (16 oktober tegen ’t
y…)
12-2 voor ons.
(uiteindelijke stand was 8-2 voor ons…)

Dus de eindconclusie is dat;
Dames 1 een heel leuk gezellig en gemotiveerd team is, wat
ondanks de leeftijdsverschillen ook echt een ‘team’ is. De
discipline is een stuk gestegen en we willen graag promoveren.
Verder komt al het goeie in 3-en, en ‘veel drinken niet koud’! 

Doel /verwachtingen van dit jaar?
Kampioen worden, promoveren en kampioen worden en
promoveren! En ook nog promoveren!!

Maar nou weten we eigenlijk nog niet het geheim van dames
1??
Dat klopt.

Zo, dat was dat. Volgende ligt  er uiteraard weer een stukje over
team op jullie te wachten. Welk team dat dit keer zal zijn,
verklappen we natuurlijk nog even niet….
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Masternieuws.

Wanneer ik dit verhaal schrijf, is de zomerperiode weer voorbij. Ik
hoop dat jullie een fijne tijd gehad hebben met veel mooi weer. In
deze tijd heb ik met succes de Apeldoornse (20x) en de Nijmeegse
Vierdaagse (22x) gelopen. Nu het onderwerp waarover ik een
verslag wil schrijven:

17  Open Nederlandse Master Zwemkampioenschappen Kortee

Afstanden, zwembad Vondersweijde te Oldenzaal.

Op 26 september 1999 haalde Ok van Batenburg (trainer) mij ‘s
morgens om half zeven af met de auto. Jankees Boer en Donald
Uijtenboogaart reden ook mee. Het was gezellig in de auto. De
gesprekken gingen zelfs over de wereld ranglijsten waar Donald uit
Duivendrecht in vermeld staat. Het was niet druk op de we en na
een vlotte autorit kwamen wij al voor half negen aan in Oldenzaal.
De wedstrijden werden gehouden in een 25m bad. Eerst hebben
wij ons aangemeld en daarna was er gelegenheid om van negen tot
tien uur in te zwemmen. De wedstrijden werden geopend door de
wethouder en de eerste start vond om tien uur plaats.
De deelname van zo’n 350 zwemmers was enorm groot. Uit
Duitsland kwamen enige deelnemers. Zij hoefden niet zo ver te
reizen als wij. De deelname was ook vrij sterk met onder andere
Fred Vollenbergh, Ineke Hond, Jan Eichhorn en zelfs Edwin van
Norden. Laatstgenoemde deelneemster was geboren in 1905!
Tijdens het middag uur werd een masterbuffet met broodjes en
soep geserveerd. De wedstrijden duurden tot ongeveer half zes. De
uitslagen werden aan de muur opgehangen. Voor Donald, Jankees
en mij waren het succesvolle wedstrijden.
Donald (50+) had drie gouden medailles en Jankees (35+) had drie
bronzen medailles.
Mijn uitslagen waren in de categorie 45+.
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-100m schoolslag in 1.41  minuten zilver9

-100m wisselslag in 1.41  minuten zilver5

-50m rugslag in 0.44  minuten goud en kampioen0

-50m schoolslag in 0.44  minuten goud en kampioen6

Met mij twee zilveren en twee gouden medailles ben ik erg blij en
mijn tijd op de 50meter schoolslag heb ik nog 0,3 seconden
verbeterd.
Beladen met veel medailles in de auto reden wij naar huis. Rond
acht uur zette Ok mij thuis voor de deur af. Ook deze dag was weer
een topsport dag.

Corine Kalbfleisch,
september 1999.

Die ouwe doos

Ja, ja, het gaat goed met het heren twee team. De hereniging met
de oude bekenden heeft zeer  goed uitgepakt en de polowerkgroep
verdient een grote pluim (Senden beker ?  Misschien, ik heb
namelijk niet meer zoveel invloed binnen het bestuur). Waarheen ,
waarvoor zult u zich afvragen, maar gezien het resultaat lijkt mij
dat zeer duidelijk. Heren twee is in de huidige samenstelling als
onoverwinbaar van start gegaan. Vier ruime winst partijen op rij en
het eind lijkt nu nog niet in zicht. De polowerkgroep heeft dan ook
het licht gezien en na opheffing van heren zes (niemand haalde het
niveau meer)het heren twee team voorzien van het juiste volume
spelers.



  34 De Waterdroppels  

Dat winnen leuk is ziet u 
ook aan dames èèn, alleen
moeten zij er wat meer voor
doen, maar dan Ben je ook
wat. De weg die nu is
ingeslagen heeft ook tot
gevolg gehad dat de
trainings opkomst
verviervoudigt is. En dat
alleen maar door Ed als
interim trainer aantestellen.
Dit had tien jaar geleden al
gedaan moeten hebben
geweest geworden, dan had
heren èèn nog steeds boven
Rapido gespeeld en was
nevenstaand meisje wel op
de club gebleven omdat haar vriendje van toen dan ook nog bij ons
had gespeeld. 
Als , als , als..........
Nu, maar weer over de oude
doos ...........met foto’s dit
meisje was zowel binnen
polo als wedstrijdzwemmen
zeer geliefd ..... bij de
jongens 

De onderste foto is van een
leuk meisje of van een
jongen. In die jaren nam
men het niet zo nou met het
uiterlijk maar ik moet erbij
vermelden dat het toch nog
goed is gekomen en dat zij
een hij is.
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Het is wel gek dat hij de
laatste tien jaar zo verandert
is want op de drie
startkaarten die ik bezit
lijken dezelfde foto’s te
zitten. Ik denk dat pasfoto’s
toen er pas foto’s waren
duur genoeg waren om een
lange duur mee te gaan.
De foto hiernaast is van een
lid van een echte DWT
familie, tenminste dat is wat
ik mij er van herinneren kan.
Deze krullenbol heeft nog
een broer die nog steeds in
heren vijf speelt en ook zijn
zussen speelden lange tijd 
bij DWT. Weet u wie dit is?
Zoals gebruikelijk staat er
weer een biertje klaar en zijn
familie en redactie leden
uitgesloten van deelname
aan deze prijsvraag.

De volgende foto leek mij te
makkelijk maar vooruit ook
deze foto hoort bij de prijs
vraag en ook nu geldt: dat
familie van dit hoofd van
een echte polofamilie helaas
niet mogen meedingen naar
het te winnen biertje .

Een ex-basisspeler.



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:
Minipolo
dinsdag 18.30 - 19.15 uurBoerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Adspiranten (o 14)
dinsdag 19.00 - 20.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren 3, 4, 5 
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren jeugd
dinsdag 19.00 - 20.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Dames 1+3
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
Dames 2
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 21.00 - 22.00 uur Boerhaavebad
o.l.v. T.v. Giezen tel.023-537 00 99
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