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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Fin de siècle, millenniumwissel! We stappen
dus nu echt een nieuw tijdperk binnen. Het
vertrouwde 1900 en zoveel maakt plaats voor
2000-plus geluiden. De wereld om ons heen evolueert in alle
denkbare dimensies en de orde van de dag, die zelf vele dimensies
kent, lijkt onze enige houvast te zijn. Overleven is een doel op zich
geworden. Sport wordt daarbij door menigeen als de ideale
uitlaatklep gezien om die overlevingsdrang in goede banen te
leiden. Overleven doet men niet alleen, want daarin is de steun van
anderen onmisbaar.
Het lijkt dat daarmee met de millenniumwissel het 'ik tijdperk' in
het zo vertrouwde 1900 en zoveel, in 2000-plus ruim baan gaat
geven aan het 'ons tijdperk'. Terug naar de basis dus waarin het 'wij
gevoel' en het samen ervoor gaan een wezenlijk onderdeel van de
sociale bagage uitmaakt.
Hoopvolle verwachtingen bij de geboorte van een nieuw
millennium die de echt allerlaatste decembermaand van deze eeuw
een verrassende apotheose meegeeft. Ik ben van mening dat binnen
ons cluppie het 'wij gevoel' al deel uitmaakt in onze onderlinge
sociale contacten en in de sportieve krachtmetingen.
DWT is als het erop aan komt èèn grote sportfamilie. Het geza-
menlijk werken aan de doelen van het beleidsplan 1998 - 2000
mag daarin tot voorbeeld zijn. Er is een duidelijke kentering
waarneembaar over de opvattingen van sportbeoefening binnen
DWT zonder dat de verscheidenheid aan waarden die leden van de
vereniging aan de zwemsport toekennen zoals presteren, plezier en
ontspanning, sociale contacten en gezondheidsbeleving, geweld
wordt aangedaan. Prestaties leveren wordt blijkbaar door velen



  De Waterdroppels 3  

gewoon leuk gevonden. Het hoort bij sportbeoefening, het geeft
een ego strelende kick, de club vaart er wel bij en het is bovendien
goed voor het sociale gezelligheidsgevoel waar DWT prat op gaat.
Het enthousiasme en de professionele aanpak van de groep nieuw-
bakken zwemtrainers bij het wedstrijdzwemmen onder de
supervisie van een oude rot in het vak werkt aanstekelijk, is
prestatie bevorderend en heeft een duidelijke invloed op de
groepscohesie. Bij de dames poloselectie weet een in het polo-
wereldje gelauwerde trainer met zijn enorme ervaring binnen korte
tijd op een zodanige manier eenzelfde resultaat te bewerkstelligen,
dat dames 1 nu in de top van hun klasse meedraaien. We zitten op
koers, heet dat. En nu de heren nog.
In de top van het district meedraaien ligt bij het synchroonzwem-
men sinds jaar en dag synchroon aan de verwachtingen, waarbij
aansluiting bij de absolute nationale top nu nog een droom is die
mogelijk in de toekomst werkelijkheid kan worden.

Dit alles moet toch een aanstekelijke uitwerking hebben op onze
leszwemmertjes om in het bezit van de bij DWT behaalde
felbegeerde zwemdiploma's een sportieve carrière te starten bij De
Watertrappers!! We gaan dus vol vertrouwen het nieuwe jaar 2000
in, waarin DWT bovendien haar 70-jarig bestaan kent. Een kampi-
oensjaar in optima forma! En daar kunnen we met z'n allen een
sportief steentje aan bijdragen.
In de allerlaatste decembermaand van deze eeuw gaat ongetwijfeld
een ieder in gedachten terug naar wat was in het afgelopen jaar en
decennium en welk een invloed dit voor altijd in de persoonlijke
levenssfeer heeft ingenomen. Ik wens u derhalve een goede
feestmaand toe te beleven in de familiekring of waar dan ook en ik
hoop u in het jaar 2000 veelvuldig gezond en gelukkig te mogen
ontmoeten.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot. 
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Informatief..

- 70 jaar DWT (1).
In 2000 bestaat DWT 70 jaar. Dit laten we niet
ongemerkt voorbij gaan. Een jubileumcommissie
samengesteld uit leden van alle werkgroepen zal
voorgezeten door Ebelien Brander door het jaar
heen een aantal jubileumactiviteiten organiseren.
U zal daar ongetwijfeld in de komende periode meer over
vernemen.

- 70 jaar DWT (2).
De historie van DWT roept veel herinneringen op. De vereniging
heeft vele markante beeldbepalende personen gekend. Gedurende
het hele jaar 2000 zal elke maand in het clubblad de schijnwerper
gericht zijn op een DWT-persoonlijkheid.

- Sociale hygiëne.
DWT conformeert zich duidelijk aan de wettelijke eisen die ge-
steld gaan worden m.b.t. de sociale hygiëne in sportkantines en
clubhuizen. In afwachting van een door de NOC*NSF te ont-
wikkelen uitwerkingsplan zal DWT uitvoering geven aan de:
* verklaring Sociale Hygiëne voor leidinggevenden
* instructie voor bar vrijwilligers
* bestuursreglement Sociale Hygiëne
* andere door de NOC*NSF voorgelegde adviezen.

- Evaluatie positionering DWT.
DWT zit m.b.t. haar positionering als Haarlemse zwemvereniging
op koers van wat het zich ten doel heeft gesteld in het beleidsplan
1998 - 2000. In de sportsector werkt de keuzemogelijkheid van
prestatie gerichte sportbeoefening en/of recreatief gerichte
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sportbeoefening naar behoren. Presteren mag dus, ook bij DWT.
Binnen de verenigingscultuur heeft presteren een eigen
gerespecteerde plek gekregen. Het product ,zwemmen als sport'
krijgt daarin door de werkgroepen een duidelijke dimensie mee.
Nu nog een juiste promotie van dit product, zodat de Haarlemse
sportwereld en toekomstige adspirantleden niet meer om  DWT
heen kunnen!  

Met bronvermelding.

Gezien de vele jubilea van sportverenigingen in de regio kan
gesproken worden van een rijke sportgeschiedenis. Met de Ko-
ninklijke HFC als oudste nationale sportvereniging voorop doen
zich bij deze sportverenigingen legio verhalen de ronde over al of
niet naar waarheid vertelde roemruchte sport anekdotes. 
De impact van sport op de samenleving heeft zijn uitwerking bij
deze jubilerende en andere sportverenigingen klaarblijkelijk niet
gemist. Het is mede daarom verwonderlijk dat de
sportgeschiedenis in de samenleving eigenlijk maar een onbe-
duidende plaats inneemt. Het is dan ook niet meer dan normaal dat
sinds drie jaar de leerstoel Sportgeschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam is gehuisvest.

Het is aan het initiatief van een bevlogen wetenschapper te danken
dat sportgeschiedenis een heuse wetenschappelijke onderbouwing
meekrijgt. Deze sporthistoricus, dr. Theo Stevens, houdt zich bezig
met de relatie tussen sport en maatschappij. Het vak staat nog in de
kinderschoenen, er is weinig geld en een centraal instituut
ontbreekt nog. Bovendien is sportliteratuur in den lande verspreid
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en daardoor te beperkt voorhanden. Het is dus nog duidelijk
pionieren geblazen. Theo Stevens heeft zelf maar een kaartenbakje
aangelegd. De sportgeschiedenis moet in kaart gebracht worden.
Mensen moeten hun plakboeken bewaren en het liefst inleveren bij
de UvA, dan kan er serieus een nationaal sportarchief aangelegd
worden.

Nederland loopt wat dat betreft achter op het buitenland waar
sportgeschiedenis serieuzer wordt genomen. De intellectueel van
vroeger zei sport niets, dat was voor de dommen met weinig
intellectuele bagage die met sport het lichaam verheerlijkten.  In
gezinnen met een academische achtergrond werd behalve een
beetje roeien, golfen en tennis betrekkelijk weinig aan sport gedaan
en zeker niet aan volkssporten. Toen Dries van Agt als premier er
20-jaar geleden openlijk voor uitkwam een fervent
wielerliefhebber te zijn, miste dat zijn uitwerking op academisch
Nederland niet. De student ging schoorvoetend meedoen aan
volkssporten, wat een ware revolutie genoemd mocht worden.

Veel stelliger is Stevens over de begindatum (1870) van sport-
beoefening in Nederland. Met de industrialisatie, de toenemende
mobiliteit (trein, bus en auto) en de toegenomen vrijetijd
evolueerde de (georganiseerde) sport zich in rap tempo.
Sport is thans een hype waarin het wedstrijdelement, het leveren
van prestaties en de concurrentiestrijd, gelijk aan de sociaal-
economische wetten, tot de dagelijkse orde behoort.
Sport als wetenschap heeft in Theo Stevens een enthousiaste
ambassadeur. Het is daarom dat hij het zo fantastisch vindt dat
Johan Cruijff een heuse Universiteit heeft opgericht voor
afgevallen topsporters die een 'tweede kans’ willen. Het is een
aanwijzing dat sport zich steeds meer institutionaliseert.
Theo Stevens hoopt dat daar ook sportgeschiedenis onderwezen
zal worden.

Bron: Haarlems Dagblad (mei 99).
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Dèja vu

Er zijn zo van die bijzondere gebeurtenissen in het leven die een
onuitwisbare indruk achterlaten. Vaak zijn dat zaken die zich in de
persoonlijke sfeer hebben afgespeeld en die binnen de
geborgenheid van de familiekring bij tijd en wijle herbeleefd
worden. De laatste weken van de maand december leent zich bij
uitstek voor dergelijke reminiscentie gevoelens.
Familiekronieken laten zich door buitenstaanders vaak moeilijk
lezen. Dit ligt anders bij ervaringen die mede de geschiedenis van
de mensheid beïnvloed hebben. PTT-post heeft een serie
postzegels uitgebracht met gebeurtenissen uit de 20ste eeuw die
collectief de meeste indruk heeft achtergelaten. De twee meest
opvallende gebeurtenissen zijn de bevrijding in mei 1945 en de
Europese titel van het Nederlands elftal in 1988.

Twee totaal verschillende zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar
te maken hebben, maar die wel een heel volk in beroering heeft
gebracht. Het DWT-archief geeft opvallend weinig prijs over de
oorlogsjaren. Een verwijzing naar de jaarvergadering in 1944 is
een tastbaar bewijs dat DWT ook in die peri-  ode zich als
zwemvereniging manifesteerde. In het eerste vol-   ledige
naoorlogse kalenderjaar 1946 lag dit anders. De beperkingen die
door de bezettingsmacht ongetwijfeld ook aan sportverenigingen
was opgelegd maakte plaats voor de renaissance van de sport in
een vrij land. Het grauwe verleden maakte plaats voor een
hoopvolle toekomst.

Het is kenmerkend voor de euforie uit die tijd dat in een terugblik
op het eerste kalenderjaar na de oorlog (1946) de voorzitter, A de
Keulenaar, te kennen gaf zonder veel moeite afscheid te hebben
genomen van dat jaar, want het gaf volgens hem veel goeds doch
ook veel tegenstellingen. Men leefde als in een roes, genoot van
dansen en vermaak en men vergat zich dienstbaar te stellen aan de
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maatschappij. Ach het was wel te verwachten na zoveel jaren
ellende, aldus de voorzitter en hij toonde zich vervolgens duidelijk
begrip vol voor de hoopvolle toekomstverwachtingen van de
jeugdige zwemmers van DWT.

Wat ik het meest indrukwekkende vindt uit het betoog van A. de
Keulenaar is dat men binnen DWT bewust de blik op een hoopvol-
le toekomst richtte. DWT heeft zich vanaf die periode ontwikkeld
tot een volwaardige sportvereniging en heeft zich in de decennia
daarna met gemak aangepast aan allerlei maatschappelijke
ontwikkelingen. We kunnen dan ook met trots in 2000 het 70- jarig
jubileum van de vereniging vieren. 
De bevrijding in 1945 en een sportief hoogtepunt in 1988 als meest
indrukwekkende door het volk beleefde gebeurtenis. Het geeft aan
dat maatschappelijke- en sportieve ontwikkelingen gezamenlijk in
staat zijn om de geschiedenis van een volk te maken. Op
microniveau draagt DWT daar haar steentje aan bij. Wat mij
betreft nog decennia lang.

Guus Niehot.

De Grote Clubactie

De grote clubactie is weer voorbij. De trekking
heeft plaatsgevonden en de uitslag is
gepubliceerd in De Haarlemmer van half november (de
trekkingslijst hangt ook in het clubhuis van DWT). (Tevens zijn de
uitslagen ook op internet te vinden en wel op www.clubactie.nl)
Wie weet bent u wel de gelukkige winnaar van een fantastische
prijs! Onze vereniging is natuurlijk als grote winnaar uit de strijd te
voorschijn gekomen. De penningmeester mag dankzij uw gulle
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aanschaf van loten een netto bedrag van bijna  ƒ 1600,-- op de
DWT-rekening bijschrijven en dat is niet mis. Uiteraard komt dit
geld diverse verenigingsactiviteiten ten goede. Nogmaals dank aan
allen die loten aangeschaft hebben.

De lotenverkopers zijn ware doorzetters met hart voor de club!
Het succes van de actie is voor een groot deel aan hen te danken.
Er zijn twee bioscoopbonnen van ƒ 25,-- te vergeven. Deze gaan
naar: Carola Wigman 1e plaats met 90 loten.

Naomi Versteeg 2e plaats met 46 loten.

DE GROTE CLUBACTIE!! JE DOET HET VOOR JE CLUB

Het petit commitè GCA.

Zwemmen voor volwassenen
(Het uur U).

U bent 18 jaar of ouder ! U bent lid van DWT (of u wilt dat
worden)! U houdt van zwemmen in een ongedwongen sfeer! U
kunt nog niet zwemmen, maar wil dat graag in uw eigen tempo
leren!
U wilt uw uithoudingsvermogen met zwemmen testen zonder
echte topprestaties te moeten leveren! U wilt uw algehele conditie
bijschaven zonder angst voor het oplopen van blessures!

Dan is zwemmen bij DWT op het uur U op vrijdagavond van
21.00 tot 22.00 uur daarvoor de mogelijkheid bij uitstek! Want zie:
* Zwemmen in een ongedwongen sfeer. Wie doet je wat. Rustig

een aantal baantjes trekken afgewisseld met de alom be-    ken-
de social talk en na afloop  ontspannen een drankje nuttigen in
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het clubhuis!
* Leszwemmen voor volwassenen. In uw eigen tempo kunt u

onder leiding van deskundige zweminstructeurs de zwemkunst
machtig worden en wordt het halen van het A, B en C diploma
een abc-tje!

* Trimzwemmen volgens een uitgebalanceerd trainingsschema
onder toezicht van een trainingsbegeleider!

* Aquarobic waarbij u uiteindelijk conditioneel opvalt en in
pondjes afvalt!

De dag : De wekelijkse DWT clubavond op vrijdag
Het tijdstip : 21.00 - 22.00 uur
De locatie : Boerhaavebad (wedstrijdbad) ingang clubhuis
De kosten : Lidmaatschap DWT + ƒ 4,-- badèntree per keer 
De aprèsswim : Vanaf 22.00 uur in het DWT-clubhuis

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur van zwemvereniging 
" De Watertrappers" nodigt alle 

leden en sympathisanten 
uit om de traditionele 

 NIEUWJAARSRECEPTIE 
bij te wonen. 

Deze wordt gehouden, onder he
 genot van een drankje en een hapje, 

op 2 januari in het gezellige
 clubhuis van DWT 
bij het Boerhaavebad 

van 16.00 uur tot 18.00 uur!!
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Aan de ouders/ verzorgers van
onze leszwemmers 

Geachte ouders, verzorgers,

Als gevolg van een aantal ons door de bond opgelegde eisen met
betrekking tot  de ledenadministratie gaat er volgend jaar het een
en ander veranderen wanneer u met uw kind  op de zwemles komt.
Deze veranderingen zullen het eerst op vrijdag in het
Boerhaavebad worden doorgevoerd, n.l. per  1 januari a.s. Spoedig
daarna volgt ”De Planeet”.

De huidige situatie:
U betaalt 4,00 en krijgt een knipje in de lidmaatschapskaart van uw
kind, waarna u naar het zwembad gaat.

Nieuwe situatie vanaf 1 januari:
U laat de lidmaatschapskaart zien, de tafeldame kruist de naam aan
op een presentielijst  en  na betaling van 4,00 ontvangt u een
“toegangskaartje tot de les”. Dit kaartje geeft u aan uw kind mee
als het de zwemzaal ingaat. Uw kind levert het kaartje weer in bij
zijn of haar lesgever.

Tip : U kunt om drukte te vermijden dus straks ook  iets vroeger
komen, u koopt alvast het toegangskaartje voor de les en wanneer
de deur naar de zwemzaal om 17.20 uur opengaat kan uw kind zich
direct gaan omkleden. Vanaf 17.00 uur is het clubhuis open, kunt u
eventueel een kopje koffie bestellen en  zitten de mensen achter de
tafel  voor u klaar!

Uiteraard verandert er aan de zwemles zelf niets, onze vrijwilligers
doen ook in het nieuwe jaar weer hun uiterste best om uw kind op
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een goede en verantwoorde manier te leren zwemmen!

NB:
*Er kan alleen badgeld betaald worden op vertoon van een
geldige lidmaatschapskaart 
*Een kind heeft alleen toegang tot de zwemles wanneer het een
toegangskaartje inlevert 

Ook voor de bezoekers van het “late uur” gaat er in het nieuwe
jaar het een en ander veranderen.
Zij ontvangen hierover bericht van de tafeldame/-heer.

Het bestuur.

Nieuws van de wedstrijdploeg

Meerkamp bij KAZ 1870

Op 30 oktober 1999 werd de eerste meerkamp verzwommen in het
Bijlmersportcentrum. Tegenstand kwam van de Meeuwen uit
Diemen, onze vrienden uit Hoofddorp en de organiserende
vereniging KAZ 1870.

Er hadden nogal wat DWT’ers afgeschreven. Tevens kwam een
aantal gewoon niet opdagen. Dit laatste is niet zo netjes, dus let op
dat je je voortaan tijdig afmeldt als je niet komt bij een wedstrijd.
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En dan de zwemmers die wel het water in doken. In het tweede
programmanummer was het bingo! Op de 50 meter rugslag
zwommen Sander, Nachim en Dave naar de eerste, tweede
respectievelijk derde plaats! Daarbij zwom Dave ook nog drie
seconden van zijn p.r. af.

Tim had zijn dag niet. Eerst zwom hij op de rugslag boven zijn
tijd. Hij had die week niet getraind, omdat hij op vakantie in
Duitsland was geweest. Op de vrijeslag ging het vervolgens
helemaal mis. 
Hij werd met een valse start uit het water gestuurd en heeft niet
eens gezwommen. Grote tranen natuurlijk. Gelukkig kon hij weer
lachen toen Gerben hem feliciteerde met zijn eerste valse start.
Hopelijk is het ook de laatste.

Roxsanna zwom voor het eerst 50 meter vrijeslag in een wedstrijd
en zette een scherpe 45.8 sec. op de klokken. Anouk was iets
sneller (41.2) en haal de vier seconden van haar beste tijd af.

De 50 meter vlinderslag bij de heren leverde een voor DWT
onverwachte uitslag op: de Walrus was 0,05 seconden sneller dan
de Spijker (32.54 om 32.59)!! De wonderen zijn de wereld nog niet
uit.

In de tweede helft van het programma zwom Jody twee seconden
van haar beste rugslagtijd af, Anne meer dan vier seconden van
haar p.r. op de 50 meter vrijeslag, Sander 3 seconden en Nick bijna
3 seconden. Goed zo!!

Aan het einde van de wedstrijd zwom Yvette op de 100 meter
wisselslag een limiet voor de Winterkringkampioenschappen.
Gefeliciteerd!! De 1.17.90 was tevens goed voor een tweede plaats. 
Het gerucht gaat overigens dat Yvette zo goed zwom, omdat ze de
laatste tijd erg goed met Roland kan opschieten…… (Hoor ik daar
klokken luiden?)
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Uitslagen 30  oktober 1999
100 m rug j 88/89
Richard van Eis 1.55.40
Nick de Lange 1.43.36

50 m rug j 88/89
Dave Jansen 61.06  pr 3e

Nachim Abdeli 59.49  2e

Sander Huysmans 56.26  1e

50 m rug m/j 90 e.l.
Tim de Vries 61.06  2  je

Anne Kuyt 52.81

50 m vrij m 88/89
Anouk Rossel dis AA
Marlie van Maris 57.32
Jody Kokkelkoren 47.17
Roxsanna Kock 45.88  pr
Anouk v.d. Weijden 41.28  pr

100 m school dames
Renée Bosse 1.38.19  pr
Debbie van Maris 1.34.06
Viki Boviatsis 1.32.35
Yvette Roozen 1.25.67  1e

50 m vlinder heren
Mohammed Abdeli 60.06  dis
Tim Kuyt 44.84
Brian Levens 41.88  pr
Roland v.d. Enden 32.59  pr
Gerben Willemse 32.54  pr

100 m rug m 88/89
Jody Kokkelkoren 1.57.57  pr
Anouk v.d. Weijden 1.53.70

50 m rug m 88/89
Marlie van Maris 62.15
Roxsanna Kock 57.62  pr 3e

Anouk Rossel 51.57  pr 2e

50 m vrij m/j  90 e.l.
Tim de Vries dis AA
Anne Kuyt 47.73  pr

50 m vrij j 88/89
Dave Jansen 62.84
Nachim Abdeli 54.52  pr
Sander Huysmans 48.06  pr
Richard van Eis 40.14  pr
Nick de Lange 38.82  pr

100 m school heren
Mohammed Abdeli 1.54.94  dis 
Tim Kuyt 1.38.31
Brian Levens 1.36.39  dis
Gerben Willemse 1.25.89  dis
Roland v.d. Enden 1.16.94  2e

50 m vlinder dames
Renée Bosse 42.66
Yvette Roozen 40.95
Debbie van Maris 38.30
Viki Boviatsis 35.71  pr 3e

4x50 m vrij m 88 e.l.
Marlie van Maris
Jody Kokkelkoren
Anne Kuyt
Anouk v.d. Weijden 3.15.58  2e

4x50 m vrij j 88 e.l.
Dave Jansen
Sander Huysmans
Richard van Eis
Nick de Lange 3.12.59  3e

100 m wissel heren
Mohammed Abdeli 2.13.60  dis
Brian Levens 1.33.29  dis
Tim Kuyt 1.28.90
Gerben Willemse 1.16.18
Roland v.d. Enden 1.11.20  3e

100 m wissel dames
Renée Bosse 1.31.97
Debbie van Maris 1.24.34
Viki Boviatsis 1.20.98
Yvette Roozen 1.17.90 pr 2e
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MOPPEN

Eén van de op dit moment niet actieve zwemmers wilde toch zijn
stempel op dit clubblad drukken. In de uitslagenlijsten komt hij
(tijdelijk?) niet voor en dus heeft hij de onderstaande moppen
ingestuurd om toch genoemd te worden.

V: Hoe sterven de hersencellen van een dom blondje?
A: Eenzaam.

V: Waarom komt een dom blondje altijd droevig uit Londen?
A: De Big Ben blijkt een toren te zijn.

V: Wat zijn de hersens van een blondje in een plastic zak?
A: Een airbag.

V: Waarom heeft een blondje nooit ijsblokjes in de keuken?
A: Ze kent het recept niet.

V: Waarom hebben blondjes TEE op hun schoenen staan?
A: Tenen Eerst Erin.

V: Waarom zijn er domme blondjes op deze aardkloot?
A: Omdat een hond geen biertje uit de koelkast kan halen en naar je toe

komen brengen.

V: Waarom neemt een dom blondje een doorzichtige broodtrommel mee
naar haar werk?

A: Dan kan ze zien of ze naar haar werk toe gaat of van het werk af
komt.

V: Wat is het verschil tussen het heelal en een dom blondje?
A: In het heelal is er nog hoop op intelligent leven.

V: Hoe zie je dat een dom blondje haar computer heeft gebruikt?
A: Dan zit er overal tippex op het scherm.
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V: Hoe kan je zien dat een fax is verstuurd door een blondje?
A: Dan zit er een postzegel op.

Verjaardagskalender

De laatste jarigen van dit millennium zijn:
07-12 Bart Elenga  (30 jaar)
23-12 Ferry de Ruyter  (16 jaar)
25-12 Colin Liem  (21 jaar)

Gefeliciteerd ! !

Synchroonzwemmen.

Uitslag Kringontmoeting

techniek in Drachten

Op 10 oktober was onze eerste wedstrijd van dit seizoen. We
hadden aardig wat meiden in de verschillende leeftijdsgroepen
zwemmen. Hier volgen de uitslagen:

Age-group 2 (13 jaar en jonger)
Chantal Roose 50.158 Limiet NJK 3  (van de 19)de

Jennie Roubies 48.973 Limiet NJK 6de

Romana Prins 48.508 Diploma en Limiet NJK 7de

Jonna Duut 43.326 14de

Maaike v.d. Weijden 43.322 15de
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Wouter Kol 39.608 17de

♦ Het hoogst aantal punten deze wedstrijd op deze categorie
was 53.821 en het laagst 34.577

Age-group 3 (15 jaar en jonger)
Nicolette Knape 53.323 Limiet NJK 4  (van de 29)de

Simone Hendriks 52.990 Limiet NJK 5de

Amber Diephuis 51 917 7de

Johanna Nolet 51.812 9de

Priscilla Deinum 51.089 10de

Chantal van Ruiten 50.931 Diploma 11de

Wendy Vollenga 50.499 12de

Katherine Zwaanswijk 49.348 Diploma 16de

Marijke Laan 45.350 25ste

♦ Het hoogst aantal punten deze wedstrijd op deze categorie was
54.778 en het laagst 40.198

Junioren
Annette Knape 57.876 Limiet NJK 1  (van de 12)ste

Marinka Bakker 54.887 3de

Femke Zuidhoek 54.849 4de

Ilse Verbruggen 54.330 5de

¨ Het hoogst aantal punten deze wedstrijd op deze categorie was
57.876 en het laagst 50.629

Uitslag Verenigingscompetitie techniek in

Breezand

De tweede wedstrijd van dit seizoen was binnen de Kring Noord-
Holland. Op deze wedstrijd moesten we op elke categorie eigenlijk
twee zwem(st)ers hebben. Dit om de meeste punten voor de
competitie binnen te halen (de twee hoogste punten tellen mee).
Gelukkig hadden wij op elke categorie minstens twee zwem(st)ers
in het water liggen. De uitslagen waren als volgt:
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categorie 5 (15 jaar en jonger)
Simone Hendriks 56.230 Limiet NJK 2  plaats (v.d.de

19)
Nicolette Knape 54.807 Limiet NJK 3  plaatsde

Priscilla Deinum 53.615 Limiet NJK 7  plaatsde

Johanna Nolet 53.440 Limiet NJK 8  plaatsste

Amber Diephuis 53.271 Limiet NJK 9  plaatsde

Wendy Vollenga 52.622 Limiet NJK 11  plaatsde

Katherine Zwaanswijk 52.000 Limiet NJK 12  plaatsde

Marijke Laan 49.910 Diploma 16  plaatsde

♦ De hoogste punten op deze wedstrijd op deze categorie waren
57.956 en de laagste 48.013

Categorie 6 (junioren)
Annette Knape 60.948 Limiet NJK 3  plaats (v.d.de

12)
Marinka Bakker 56.268 Limiet NJK 6  plaatsde

Joyce Vollenga 55.114 Limiet NJK 7  plaatsde

Simone Hendriks 57.040 Limiet NJK Buiten
Mededingen

Nicolette Knape 55.908 Limiet NJK Buiten
Mededingen

♦ De hoogste punten op deze wedstrijd op deze categorie waren
61.113 en de laagste 52.163

Categorie 7 (senioren)
Bianca ten Hoeve 58.946 Limiet NK 7  plaats (v.d. 12)de

Ingrid Lommerse 58.117 Limiet NK 10  plaatsde

Annette Knape 58.727 Limiet NK Buiten Mededingen
Marinka Bakker 56.060 Limiet NK Buiten Mededingen
♦ De hoogste punten op deze wedstrijd op deze categorie waren

61.133 en de laagste 52.163



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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Van de polocommisie.

Het laatste clubblad van deze eeuw. Ik zou
er een verhaal van tien kantjes van kunnen
maken met sentimenteel gezwam over het
verleden. Dat doe ik dus niet. Er wordt tenslotte al
genoeg gezwamd over het millennium.

Laat ik dan wel even vooruitkijken naar wat er allemaal gaat
gebeuren deze volgende maand(en). Ten eerste wordt er in de
kerstvakantie een grandioos gala voor de jeugd georganiseerd. En
begin januari organiseren wij in De Planeet een minipolotoernooi
voor de jongste jeugd van DWT. 
En dan is er uiteraard ook het heugelijke feit dat DWT in 2000 70
jaar bestaat. Dit kan natuurlijk niet zomaar gebeuren. Er zullen
vast een aantal feestjes komen…
In mijn glazen bol zie ik verder ook nog dat er weer een
waanzinnig Pinkstertoernooi zal komen.

Zo, tot hier deze vluchtige toekomstvisie. Ik wens jullie allemaal
veel plezier met oud en nieuw. Stunt niet met vuurwerk, drink niet
te veel, en veel succes in de tweede helft van de competitie.

Groetjes Sabine (e.a.)

Van de (polo) voorzitter.

Als u dit leest is het alweer december, maand van cadeautjes en
kerstbomen, en van de winterstop. Alle teams hebben een paar
weken rust voordat de tweede helft van de competitie in januari
begint.
Het nieuwe poloboekje verschijnt begin januari en op veler
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verzoek zullen er dan weer vertrektijden bij alle teams vermeld
zijn voor de uitwedstrijden.
Wat we nu al weten is dat de kring- en districtscompetities weer
beginnen op 8 januari en de bondscompetitie op 15 januari. Hier
kan je dus alvast rekening mee houden!
In het nieuwe poloboekje staat ook informatie over het
Pinkstertoernooi dat op 11 en 12 juni 2000 op grootse wijze zal
plaatsvinden vanwege het 70-jarig bestaan van DWT! Hou deze
data dus alvast vrij!!!

Rest mij nog om iedereen prettige kerstdagen en een spetterende
eeuwwisseling te wensen!

Groeten, Marjolijn.

Verslagen uit het Haarlems dagblad van zowel

dames 1 als heren 1

18 oktober DWT−DE FUTEN 2−15
Ed Roosen bracht DWT op een 1−0 voorsprong. Halverwege de
wedstrijd stonden De Futen met 1−3 voor. De tweede helft werd
DWT compleet weggespeeld. DWT moest machteloos toezien hoe
de gasten door middel van snelle tegenaanvallen de score met nog
eens dertien doelpunten opvoerden naar 15.

Dames 1 25 oktober NVA/HHC−DWT 0−12
DWT kwam met fris en snel spel goed uit de startblokken.
Verdedigend lag er een sterke pressing in het water. De routine van
Ebeline Brander, Martine Rohling en Carola Wigman stelde
telkens Dana Ungureanu en Sandra Roosen in staat om te
scoren. Coach Ben Willemze was tevreden over het resultaat. Joke
Jacke maakte haar eerste doelpunt in het eerste team van DWT.

25 oktober Heren 1 ORKANO '75−DWT 8−4
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DWT heeft nog steeds problemen om tot scoren te komen.
Wederom werd van een promovendus verloren. Het smalle bad in
Noord-Scharwoude was duidelijk in het nadeel van de
Haarlemmers. Toen alles al tegen zat, werd tot overmaat van ramp
ook nog een strafworp gemist. Hayo Stam (2), Paul Thoolen en
Pieter Paul van Oerle lukte het wel een doelpunt te maken.

1 november DWT−KZC 10−10
DWT gooide in de beginfase alle schroom van zich af. Alle ballen
die Ed Roosen op de KZC-goalie afvuurde troffen doel.
Halverwege was de stand 7−4 en Roosen, trainer/speler van DWT,
had er daar zes van voor zijn rekening genomen. In de derde
periode kreeg hij om die reden speciale bewaking. De
Beverwijkers kwamen terug tot 7−7. In de laatste periode ging de
wedstrijd gelijk op. Twintig seconden voor tijd maakte KZC 9−10,
maar vlak voor het eindsignaal redde Paul Thoolen het eerste punt
voor DWT. 

8 november
DE OTTERS/'T GOOI−DWT   10−3
DWT had niets in de melk te brokkelen. De rodelantaarndrager uit
de derde klasse C bleef wederom met lege handen staan. Elke
aanval van de Bussummers was het raak.

Wie zitten er achter de tafel in december?

Dat is makkie want er is nog maar een avond met thuiswedstrijden
en baddienst deze eeuw en wel op zaterdag 11 december met als
baddienstdoende ondergetekende. 

Tijd Wedstrijd Jurytafel
18:00 DWT 2 - ZWV-Nereus 5 Sandra, Antonette en Gé
18:45 DWT 3 - De Reuring 1 Stefan en Thijs 
19:30 DWT 5 - De Ham 6 Stefan en Thijs
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Poloboekje tweede helft competitie

Op zaterdag 9 januari 2000 begint de tweede competitiehelft. In de
week rond kerst zullen dan ook de voorbereidingen voor het
nieuwe poloboekje beginnen. We streven ernaar om het boekje in
de eerste week van het nieuwe jaar bij je te bezorgen vermits wij
geen last krijgen van Y2K-bugs en aanverwante
computeronvriendelijke entiteiten (of van een enorme
millenniumkater).

Hét team 

Tja, dit is hem dan, de allerlaatste editie van het team van dit jaar
en deze eeuw. Na vorige maand dames 1 te hebben gehad, leek het
ons wel zo gepast nu eens iets te vragen aan Heren 1. Dus op een
bepaalde zaterdagavond aan de bar, hebben wij getracht iets
enigszins zinnigs uit de heren te krijgen. 

Heren 1 speelt al een aantal jaren in de derde klasse bond, alwaar
ze meestal ergens bij de ondersten staan.
Er staan officieel 9 mensen ingeschreven, maar er doen ook
regelmatig spelers uit het tweede en de jeugd mee. Eddy Roosen is
de aanvoerder, en sinds het begin van dit seizoen geeft hij ook de
trainingen.
De gemiddelde leeftijd van heren 1 is 29, 4 jaar.
Wij stelen aan een aantal spelers de vraag:

Wat komt er in je op als je denkt aan heren 1 ?
- Een punt pakken.
Verder kunnen wij zelf weinig nuttigs zeggen, Eddy heeft namelijk
als aanvoerder zijnde een hoog mentorgehalte. Daarom onthouden
wij ons verder van commentaar.
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Misschien weet iemand anders iets leuks te zeggen?
Volgend jaar gaan we meer winnen, het gaat namelijk steeds beter.
Na de kerst moeten we wel weer gaan rekenen.

Hoe zit het met de teambuilding/teamgeest?
Die is er niet. Maar met de penetratie gaat het wel goed.

En hoe zit het dan met de spelers van het team?
Alle spelers zijn individueel hele aardige mensen, echt heel leuk.
Als team zijn we niet gezellig, maar wel goed.

En de keeper?
Teun zit altijd lekker in de wedstrijd.

Marc, hoe voelt het nou om bijna alle wedstrijden aanwezig te
zijn?
Het voelt een beetje als het einde van het seizoen,ik heb nog maar
1 wedstrijd gemist.

Is er dan nog een leuke anekdote over jullie team?
We zijn dit jaar al een paar keer compleet, of zelfs overcompleet
geweest. Dat is best een prestatie op zich.

Oké, wanneer denken jullie weer te gaan winnen?
Waarschijnlijk thuis, tegen NVA-HHC. Dat wordt dan de laatste
keer van het millenium.

Wat doen jullie voor de wedstrijd?
We doen altijd een bespreking met het team en waarschijnlijk gaat
iedereen poepen.

Wat is er toch met jullie derde partje?
Tja, het befaamde derde part; het probleem met het derde partje is
dat je dan van kant moet wisselen. De eerste twee partjes gaan als
warming up wel lekker, maar dan krijg je in de tweede helft opeens
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startblokken, en dan heb je de zon en de wind  en de tijd tegen. En
je moet spelen richting de supporters van de tegenstanders.
Daarom gaat echt derde part meestal niet zo best.

Is er iets wat jullie graag veranderd zouden willen zien?
Ted: Een doel met ronde palen, en een ronde lat. Net als met
voetbal.

Vandaag hadden jullie weer een gastspeler in het water liggen,
hoe ging dat?
Tja, hij lag eigenlijk de hele tijd in de weg, maar heeft wel de
mooiste doelpunten gemaakt.

Waarom wil er niemand in het eerste spelen?
De psychische druk is heel erg hoog, en daarnaast is onze bal
zwaarder, zijn de goals  kleiner, is het water  altijd dieper, en de
tegenstanders komen altijd van het platteland. 
Verder zitten we nou eenmaal niet in een mickey mouse poule.
(sommigen binnen DWT zijn het hier trouwens niet mee eens....)

Hebben jullie nog wensen?
We willen een uitbus, met chauffeuse en een bar. Deze bus haalt
dan voor alle wedstrijden iedereen thuis op, en brengt ons naar het
boerhaave, (we spelen namelijk het liefst thuis, thuis zijn we, door
het bekende thuisvoordeel, op ons best).
Daar staan dan de cheerleaders in hun paars/gele pakjes met rode
badpakken op hun te wachten.
Dan moeten we zeker winnen.
En verder willen we Eric Thoolen, als speler...

Als jullie zelf een coach zouden kunnen uitkiezen, wie zou dat
zijn?
Een hele mooie vrouw die achter het doel staat. Als zo iemand
achter het doel staat, moeten de ballen er namelijk wel ingaan,
want je wil natuurlijk niet de schone dame voor d’r hoofd raken....
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Oke, stel die hele mooie vrouw ziet het niet zitten, en jullie
moeten iemand binnen DWT kiezen,
Frank Muylaart ! (unaniem)

Ten slotte de toekomstvisie en de eindconclusie,
We zijn een leuk, jeugdig team, met een beetje trainer, en een
beetje coach, het halen van het eind van dit seizoen wordt
misschien wel een beetje lastig.
In de volgende eeuw wordt het water schaars, en zal er dus in bier
gezwommen moeten worden. Wij hebben daar uiteraard niks van
want wij zijn milleniumproof.

Oke, dat was dat, dat was heren 1. Volgend jaar meer van dit, maar
dan met de overige teams. Misschien dat we dan ook weer eens
voor een foto zullen zorgen.

Veel plezier met het lezen van de rest van het boekje, fijne
kerstdagen en natuurlijk een gelukkig nieuwjaar !  

Verjaardagen in december

1 december Sandra Roosen Dames 1
3 december Josse Heijmen Heren Jeugd
4 december Ad Walter Heren 3

Arthur Stricker Heren 4
5 december Frank Moison Heren 3

Siep Visser Heren 4
8 december Tera Loerakker Dames 3
15 december Herman Lanfermeijer Heren 3
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Uitslagen

16 oktober 
Dames 1   HET Y−DWT 2−8
Doelpunten: Sandra 3, Sabine en Carola 2,
Dana 1

Heren 1   DWT−DE FUTEN 2−15
Doelpunten: Pieter-Paul en Eddy

Heren 2   HET Y−DWT 6−6
Doelpunten: Paul en Marco 2, Frank en
Thijs 1

Heren Jeugd DWT−DJK-ZAR 0−26

Adspiranten DWT−WZ&PC 7−16
Doelpunten: Freek 5, Romana en Wouter 1

Heren 4 DWT−ORKANO '75 7−5
Doelpunten: Arthur en Remon 2, Jan,
Patrick en Peter 1 

Heren 3 DWT−DJK-ZAR 7−1
Doelpunten: Pim, Herman en Jan 2, Johan

23 oktober 
Heren 1   ORKANO '75−DWT 8−4
Doelpunten: Hayo 2, Pieter-Paul en Paul 1

Dames 1   NVA/HHC−DWT 0−12
Doelpunten: Sandra / Carola 3, Dana /
Sabine 2, Joke en Roselijn  1 

30 oktober
Dames 3   DWT−ZWV/NEREUS 6−5
Doelpunten: Jessica en Mariska 2, Lisette
en Joyce 1

Dames 1   DWT−ZWV/NEREUS 10−2
Doelpunten: Carola en Sabine 3, Martine,
Antonette en Ebelien 1

Dames 2   DWT−AQUARIUS 4−11
Doelpunten: Anje, Carry, Katja en Marjo

  
Heren 1   DWT−KZC 10−10
Doelpunten: Eddy 5, Paul 2, Michael,
Hayo en Pieter-Paul 1

Heren 4   DWT−DE SPETTERS 9−3
Doelpunten: Jasper 3, Remon 2, Jan, Jaap,
Paul en Cor 1

Heren Jeugd   PROFACE/DAW−DWT
14−5
Doelpunten: Josse 3, Chris en Marcel J. 1

6 november
Heren Jeugd   DWT−OCEANUS 3−13
Doelpunten: Marcel V. 2, Chris 1

Adspiranten   DWT−ZWV/NEREUS9−10
Doelpunten: Patrick 5, Romana 3, Freek 1

Heren 3   DWT−VZV 5−7
Doelpunten: Pim 2, Herman 2, Johan 1

Heren 4   DWT−VZV 6−1
Doelpunten: Arthur 3,Jaap, Jan en Jasper 1

Zaterdag 13 november 1999
Dames 1   DWT−ZWV/NEREUS 10−3
Doelpunten: Carola en Sandra 3, Martine
2, Joke en Dana 1

Dames 3   DWT−ORKANO '75 2−8
Doelpunten: Mariska 

Heren Jeugd   ALLIANCE−DWT 18−7
Doelpunten: Marcel J., Nicki en Chris

Heren 1   DWT−'T IJ
Doelpunten: Raymond V. en Paul S. 2,
Lodewijk, Paul T. en Marc 1

Heren 2   DWT−ZWV/NEREUS 10−5
Doelpunten: Marcel en Thijs 3, Paul S. 2,
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Niels en Marco 1

Heren 5   DWT−PROFACE DAW 8−8

Doelpunten: Leon 4, Ton 2, Lex en Nic 1

Namens de polocommissie wens ik iedereen een prettige overgang.

Thijs Weustink

j j j j j VERHUISBERICHT j j j j j

Zowel de voorzitter als de secretaris, de penningmeester en de
materiaalman van de polocommissie gaan verhuizen!
Het nieuwe adres luidt:

Eddy Roosen en Marjolijn Verbruggen
Meester Cornelisstraat 69
2023 DE Haarlem
Tel. 023 – 531 41 20

Vanaf 1 december zijn wij daar te vinden.

j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j 

Geslaagd 

Op zondag 21 november hebben Eddy Roosen en Bart Wever 
examen gedaan voor de trainerscursus waterpolo A.

Eddy is hiervoor ook nog geslaagd, Bart heeft nog een herexamen
maar zal hier zonder twijfel ook voor slagen.

Allebei van harte gefeliciteerd.

j j j j j j j j j j j j j j j j j j j j 



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.

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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Verslag aspirantenbespreking
5 oktober jl.

In no. 9 van de Waterdroppels las ik op bladzijde 27 een kort
verslag van de bijeenkomst voor kinderen en ouders van de
aspiranten op 5 oktober jl. Omdat het geschrevene helemaal niet
overeenkwam met hoe ik de bespreking heb ervaren, keek ik voor
de zekerheid even in mijn agenda of het echt wel dezelfde
bespreking was. Ja dus! 
In tegenstelling tot het verslag doet vermoeden, ging het deze
avond niet om de regels van het waterpolo en de wedstrijden. De
bijeenkomst, zo zei Marjolijn zelf, was georganiseerd om te kijken
hoe het aspirantenteam weer wat leven ingeblazen kan worden.
Want dat het niet goed gaat, qua opkomst en enthousiasme, dat is
iedereen nu wel duidelijk.

Als verklaring voor de dalende motivatie van mijn zoon Bruno,
heb ik o.a. genoemd:
- de onduidelijkheid van het nieuwe trainingsrooster (mijn zoon
kwam enkele keren voor een gesloten zwembad te staan), 
- de onaantrekkelijkheid van trainen op zondagmiddag (altijd
slechts een paar kinderen aanwezig). Vooral na het bijna
wekelijkse wedstrijdzwemmen op zaterdag is dit een ongelukkige
keuze;
- de betrokkenheid van de trainer (vaak te laat aanwezig);
- het ontbreken van voorbereiding op wedstrijden (peptalk);
- gebrek aan troost na weer een dik verloren wedstrijd.

Ik was dan ook blij met de bespreking, omdat ik graag wil dat
Bruno op waterpolo blijft en zo hoop dat het tij gekeerd kan
worden. Overigens werd een deel van de kritiek ook door andere
aanwezige ouders gedragen, met name het ongelukkige
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trainingsrooster.
Verder zijn er in deze bespreking nog wat ideeën aangedragen om
het enthousiasme te vergroten en nieuwe aspirant en minipolo-ers
te werven.

Ik begrijp niet waarom dit allemaal niet in het verslag is
terechtgekomen, want hier ging het immers over. Vandaar deze
aanvulling (correctie).

Irma van Gils

De kinky dropping

Rond tien uur 's avonds worden de banden gestart van 3 ronkende
motoren met daarin 22 voetzolen voor een dropping van de
bovenste plank. Trip trip daar gaat de eerste rotonde voor een
voorgevoel van misselijkheid maar ja, zout eten met een vork is
erger. De bulderende grassprietjes wezen ons de weg naar de eerste
post waar Hints werd gespeeld maar dit werd opgevat als
slachtofferhulp dus twee boeven uit de groep van vijf kregen het
hierdoor zo zwaar te verduren dat zij hun lek in hun blaas tegen
een onbekende boom uitzeken. 
De leidingmannen gaven raadsels mee gewoon voor een
onbekende dikke tante Kee langs kanalen en onbekende
stoepranden wisten beide groepen bij de begraafplaats geen raad
om verder te gaan dus toen schakelden zij het mobiele
eenheidsnetwerk in en toen kwamen Thijs in een Inspector
Gadgetpak en Bart in een Inspecteur Holmespak om ons op te
sporen en zo door te snorren naar het clubhuis. 
In het clubhuis kwam na aankomst een prutlucht de neuzen binnen
van de vele witte sokken die zichtbaar werden. Slapen werd opeens
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uit onze keel een heel ander geheel met o.a. een boeiende
biologieles uit een boek en sommige waren zo moe die gingen dan
uiteindelijk naar hun bedden toe. 's Morgens ontbijt met als
afsluiting een mekkerend schaap ter herinnering aan een donker
paadje. Dit was de i.n.g. van de Dropp.

Gegroet,
Heren Jeugd en Dames 3

En, wie mag u dan wel zijn?

Een nieuwe rubriek van Varkje en Vijgje

Hallo waterliefhebbers en alle anderen die dit clubblad per ongeluk
mogen lezen, wij willen ons even voorstellen. Wij zijn Varkje en
Vijgje, twee enthousiaste jonge reporters die een nieuwe rubriek
willen openen in het DWT clubblad. Wij zijn van mening dat men
wel eens wat meer van elkaar mag weten dan het oppervlakkige
gepraat dat tijdens de trainingen en vooral onder de douche
gebeurd. Daarom introduceren wij een vragenlijst die telkens weer
door andere leden ingevuld moet worden (naar waarheid en anders
verzinnen we er zelf wel wat bij).

Deze keer zijn we begonnen met twee van de nieuwe trainers die
het wedstrijdzwemmen rijker is geworden; Martin Niehot en
Dennis van Weel! Niet zomaar twee leden kan je wel zeggen,
snelle zwemmers met een grote passie voor training geven aan alle
groepen van het zwemmen. Hieronder de vragenlijst die deze twee
lekkere ventjes hebben ingevuld (en het commentaar van ons,
V&V):
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En, wie mag u dan wel zijn?
Naam en achternaam: Martin Niehot
Bijnaam + uitleg: Geen (toch??)
Doet bij DWT: Training geven aan

wedstrijdzwemmers en zelf natuurlijk
ook wedstrijdzwemmen.

Vertel eens over jezelf
Hoe gaat het? Goed, afgezien van dit …… 

(V&V: we vergeven u deze
opmerking maar)

Wat verwacht je binnen
DWT van jezelf?

Daar heb ik geen idee van, alleen
trainer worden denk ik

Wat verwacht je in de
toekomst van jezelf?

Dat ik mijn studie af kan maken en
dat ik daarna de studie voor
fysiotherapie kan doen (V&V: tip:
laat je eens masseren door Martin,
kan die oefenen voor zijn volgende
studie!)

Hoeveel cash heb je
momenteel op zak?

Niets

Als zwemmen geen
sport was dan was je
nu:

Iemand met geen conditie

Beste uitvinding: De donut
Slechtste uitvinding: Eigenlijk best wel interviews
Noem een gênant
moment dat je het
meest bij staat:

(V&V: hier heeft Martin niets
ingevuld maar wij weten wel wat
dingen te bedenken, hoeven alleen
maar Osnabruck te zeggen en
iedereen weet wat wij bedoelen…….)

Wat weet je nog van je
eerste echte zoen?

Lekker lang en nat…….

Wel eens een flinke tik
uitgedeeld?

Jawel
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Dierbaarste bezit: Boleke, mijn teddybeer die ik al heb
vanaf mijn 1  jaar, gekregen van mijne

ouders.
Ben je wel eens
gedumpt?

Huh?

Wanneer heb je voor
het laatst gekotst?

14-12-1903
(V&V: wij kunnen wel een meer
recentere datum bedenken maar laten
we het maar hier bij laten)

Wat is de stomst roddel
over jou binnen DWT?

Ze zijn eigenlijk allemaal stom

Shortlist
Lijfspreuk: (V&V: hier heeft hij weer niets

ingevuld maar dat geeft niet, hij is
nog jong)

Verslaafd aan: Donuts
Beste serie op TV: Babes
Beste film: Weet ik niet
TV-held: Jennifer Aniston.  (V&V: lekker ding

uit de serie Friends)
Beste CD:
Leukste stad: Amsterdam
Favoriete man: Pappa
Favoriete vrouw: Mamma.  (V&V: ja inderdaad Martin,

de vorige twee antwoorden zijn
politiek geheel correct)

Lekkerste eten: Bami en zo
Lekkerste drank: (V&V: hier heeft Martin niets

ingevuld. We weten in ieder geval dat
hij raar gaat doen van bier)

Heeft een hekel aan:
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Tot slot
Beschrijf jezelf in 5
woorden:

(V&V: Martin vindt zichzelf
waarschijnlijk onbeschrijfelijk)

Wat vind je het
mooiste aan jezelf?

Mijn borstharen.  (V&V: welke van die
twee vind je dan het mooist?)

Heb je nog wat toe te
voegen?

Nou moeten jullie toch echt ophouden
hoor Varkje en Vijgje

Waar ga je nu naar
toe?

(V&V: nu rende hij alleen heel hard
weg......)

Dank je wel Martin en tot ziens……..

Het volgende slachtoffer:

En, wie mag u dan wel zijn?
Naam en achternaam: Dennis van Weel
Bijnaam + uitleg: (V&V: niets ingevuld! Wij weten wel

beter………)
Doet bij DWT: Trainen en training geven

Vertel eens over jezelf
Hoe gaat het? Goed
Wat verwacht je
binnen DWT van
jezelf?

Het goede voorbeeld geven  (V&V:
wanneer ga je ermee beginnen Dennis?)

Wat verwacht je in de
toekomst van jezelf?

Dat ik school haal en brandweerman
word

Hoeveel cash heb je
momenteel op zak?

Genoeg.  (bestelt meteen weer een
biertje)

Als zwemmen geen
sport was dan was je
nu:

Voetballer.  (V&V: gelukkig bestaat er
dus zwemmen als sport voor degenen die
niet mee willen doen aan het domme
burgermansbalspel)

Beste uitvinding: Niet van toepassing
Slechtste uitvinding: Niet van toepassing
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(V&V: of wil hij het gewoon niet zeggen
omwille van de jonge lezertjes)

Noem een gênant
moment dat je het
meest bij staat:

Niet van toepassing
(V&V: ja ja, Dennis heeft opeens last
van geheugenstoornissen)

Wat weet je nog van
je eerste echte zoen?

Toppie

Wel eens een flinke
tik uitgedeeld?

Genoeg, af en toe moet het  (V&V: altijd
leuk om te weten dat deze jongen ook les
geeft aan jongere zwemmertjes)

Dierbaarste bezit: 1  vriendin (V&V: waar die nog steedse

op zit te wachten) en mijn 2  brommer (=e

scooter)
Ben je wel eens
gedumpt?

Ja

Wanneer heb je voor
het laatst gekotst?

Spanje
(V&V: heel eerlijk van die Dennis)

Wat is de stomst
roddel over jou
binnen DWT?

Winegums.  (V&V: wat Dennis daarmee
bedoeld wil hij niet zeggen, de betrokken
partijen zullen het wel weten)

Shortlist
Lijfspreuk: Bekijk alles van dag tot dag want

morgen als je oversteekt of wat je ook
doet het leven is zo afgelopen

Verslaafd aan: Speculaas
Beste serie op TV: Sam Sam, Fresh Prince of Bel Air
Beste film: Bad Boys
TV-held: Geen
Beste CD: Geen.   (V&V: heeft Dennis echt geen

smaak of juist teveel en kan hij er niet
eentje als de beste aanwijzen?)

Leukste stad: Haarlem
Favoriete man:
Favoriete vrouw: Tammara (V&V: dat is die rooie waar



  De Waterdroppels 37  

hij het zoveel over heeft en waardoor
hij wallen heeft)

Lekkerste eten:
Lekkerste drank: Bier of mixjes
Heeft een hekel aan: Roddels, dingen die niet waar zijn

Tot slot
Beschrijf jezelf in 5
woorden:

Begripvol, eigenwijs, koppig en kan
goed luisteren.  (V&V: verder dan 4
kwamen we echt niet)

Wat vind je het
mooiste aan jezelf?

(V&V: wij jou grappige gezicht, staat
namelijk altijd wel een lach op)

Heb je nog wat toe te
voegen?
Waar ga je nu naar
toe?

Naar beneden en dit in jullie brievenbus
stoppen.  (V&V: wat hij dus niet heeft
gedaan en een week later kregen we het
alsnog tijdens de training, geeft niet
hoor Dennis, een limonade in het
clubhuis en we praten nergens meer
over)

Dank je wel Dennis en tot ziens……..

Zo, nu weten jullie weer wat meer van jullie DWT genootjes en
alle onzin die ze goedbedoeld hebben vrijgegeven. Wij als razende
reportertjes gaan straks weer uit jagen en hopen twee nieuwe
slachtoffer te vinden die hun hele leven op twee bladzijden willen
samenvatten. Als je nou heeeeeel graag ook wilt kan jij je opgeven
bij onze hotlijn: 06-51518508 (gewoon bellen of een SMS sturen)
en de eerste twee worden het volgende clubblad behandeld.
Dikke zoenen en tot volgende keer

Varkje en Vijgje
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Eindelijk een berichtje van
ons.

Het werd zo langzamerhand weleens tijd dat wij iets van ons lieten
horen. Inmiddels zijn er een aantal dingen veranderd: een nieuwe
trainer, die zorgt voor nieuwe trainingen en frisse ideeën, waardoor
de trainingsopkomst verbetert en waardoor we meer wedstrijden
gaan winnen. Kortom: we gaan er weer voor!
Ergens in mei kwam Ben Willemse zich aan ons voorstellen. Hij
vertelde wat zijn visie was rondom de trainingen, de wedstrijden
en de inzet door de teamleden. Daarbij kregen wij de gelegenheid
om onze visie daaromtrent te geven. Daarna kregen we van Ben
een proeftraining, waarbij wij nog meer kennis met Ben maakten.
Korte tijd daarna nam Ben de beslissing om onze trainer en coach
te worden. Hoe kon het bijna ook anders: een gezellig team, dat
bereid is hard te werken.
Direct na de zomervakantie werd begonnen we met een aantal
frisse trainingen in De Houtvaart, waarna we na een tijdje weer het
binnenbad ingingen. De eerste wedstrijden onder toeziend oog van
Ben, werden gespeeld tijdens het jaarlijks terugkerend toernooi in
Ter Apel. Wat ons ieder jaar weer bezielt om daar heen te gaan is
mij nog steeds een raadsel, want elke keer ontdekken we dat het
water nog steeds erg koud en goor is. Het is overigens wel goed
voor de teambuilding. Je bent namelijk genoodzaakt elkaar, op
welke manier dan ook, warm te houden tussen de wedstrijden
door. Dit jaar wonnen we vier wedstrijden, speelden we er een
gelijk en verloren we er een. Ben was tevreden. Wij dus ook.

Het andere jaarlijks terugkerend toernooi was in Alkmaar, alwaar
we het zonder Ben moesten stellen. Dat was jammer, want nu kon
hij er niet van genieten dat wij eerste werden. Maar ja, soms is het
lastig om keuzes te maken.
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Op zaterdag 18 september begon dan werkelijk de competitie.
Onze eerste wedstrijd speelden we in ons eigen Boerhaavebad
tegen Watervlo en maakten we aan Ben duidelijk dat we duidelijk
dat we zijn trainingen begrepen hadden. We wonnen met 9-5.

De tweede wedstrijd speelden we in Amstelveen tegen De
Snippen. Helaas lieten we ons door de jonge meiden overrompelen
en waren zij ons af en toe te snel af. We verloren op het nippertje
met 9-8.
Natuurlijk baalden we daar van en spraken we af de volgende
wedstrijd beter te gaan spelen en zeker ons eigen spel te gaan
spelen. Dit lukte ons ook, waardoor we met 10-0 wonnen tegen
DVC Kwakel in ons eigen Boerhaavebad.

Onze vierde wedstrijd was tegen het IJ in Amsterdam. Eigenlijk
een niet zo'n fijn bad om in te spelen, mede doordat er geen
scorebord is, zodat we de speeltijd niet kunnen zien. De meiden
waren erg lijfelijk, maar ondanks dat lieten we ons dit keer niet
door hen opzij zetten en wonnen we met 8-2.

Onze volgende competitiewedstrijd was in De Planeet tegen
NVA/HHC. Deze wedstrijd zal ons nog lang bij blijven:
anderhalve tribune zat vol met supporters voor ons! Dat waren we
niet echt gewend en dus moesten we dat natuurlijk belonen, wat
ons heel goed lukte: we wonnen met 0- 12. Voor Yvette wat saai,
maar dat kwam goed uit, want zij voelde zich niet helemaal tof.
Gelukkig lag ze toch in het doel, wat af en toe nodig was. Wat
verder opmerkelijk aan deze wedstrijd was, was dat er vanaf het
beginsignaal van de wedstrijd er al na 16 seconden gescoord werd
door Sandra. Het eerste kwart en derde kwart werden er het meest
gescoord. Het tweede kwart lukt het ons maar een keer en het
laatste kwart lukte het ons maar twee keer. Tijdens deze wedstrijd
kregen Roos en Joke hun zelfvertrouwen aardig terug door te
scoren.
Dat dit een goede wedstrijd was, bleek wel uit het feit dat zelfs de
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krant een artikel over ons plaatste.

De laatste wedstrijd speelden wij weer thuis en wel tegen
ZWN/Nereus 4, waarbij we lekker speelden. Daarbij werden we
beloond door een opmerking van de tegenpartij (die stiekem
opgevangen werd): "Wij maakten onze aanval niet af en de
tegenpartij wel". Dat bleek waar te zijn, want we eindigden de
wedstrijd met weer twee winstpunten (10-2). Helaas kon Roos hier
niet van mee genieten, want zij was ziek thuis. Wat tevens het
vermelden waard is: Ebelien zit vast in dames I!

Degene die niet wil geloven dat we goed bezig zijn, kom dan zelf
maar eens kijken. Pak het clubblad erbij en kijk erin wanneer onze
eerst volgende wedstrijd is. Pakje fiets of auto en kom het met
eigen ogen zien. Tot gauw!

Dames 1.

Langebaan seizoen 1999

In het juninummer van de Waterdroppels staat een propagandastuk
om vooral eens te gaan kijken naar het langebaan zwemmen in
Spaarnwoude.  Misschien is het wel een leuke zomerattrakie.  De
wedstrijden en prestatietochten van deze langebaan worden
gehouden op zondag 20 juni in de Kanobaan tussen 11.00 en 16.30
uur.
Twee weken voor deze datum is het redelijk tot mooi weer.  De
zon schijnt veelvuldig en onbarmhartig, want ze staat bijna in haar
hoogste stand De watertemperatuur van de kanobaan stijgt
daardoor snel.  Op 19 juni wordt het gemeten en bedraagt dan ruim
19 graden.
Maar dan zondag.  Om 9 uur 's morgens begint het te druppelen,
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het houdt op, het begint weer, enz. tot 10 uur en dan regent het ook
echt.  Klokslag elf uur is de eerste start. De belangstelling bij het
van start gaan van een wedstrijdonderdeel is uiteraard veel minder. 
Iedereen heeft het druk met zichzelf en de ploeg om alles droog te
houden.
Zijn er ook DWT-ers? . . . . . .    Inderdaad, na een uitgebreide
zoektocht vindt ik er drie: één met en twee zonder zwem. 
Langebaan zwemmer Chris  Visser is aanwezig.  Hij heeft twee
ploeggenoten uit de herenjeugd als toeschouwer/supporter Marcel
Jansen en Raymond Velthuis . . . .  “Jullie doen zeker volgendjaar
mee?” . . . .  en terwijl ze druk bezig zijn om de paraplu in de
goede stand te houden en hun schoenen weer eens uit de modder
halen om ze op een wat vastere plek te zetten, hoor ik een gebrom,
dat ik als instemmend uitleg,
Ook Ok van Batenburg is er eveneens met paraplu, maar ook niet
regenjack en -broek, laarzen en een vuilniszak voor de kleren van
z'n pupil, die net gestart is.  "Hallo Ok, jammar dat het erg nat is,
hé. . . .  Ok: "Nat? . . .  Erg? . . .  De mensen moeten niet zo zeuren. 
Dit is typisch een Hollands weertje"! . . .  en zo is het.

Hoe moet het nu het komend jaar?  Houdt in ieder geval rekening
met het volgende:
, om de drie jaar is het weer zodanig, dat de meesten dit als

waardeloos betitelen; zie staatje
, de zon staat in z'n hoogste stand. Breekt hij door, dan is het al

gauw erg warm.
, neem een visserstentje of paraplu mee voor de wind en het is

heerlijk om daar aanwezig te zijn.
STAATJE:.......

1996 - afgelast wegens te lage watertemperatuur
1997 - water is 18 graden, zonnig en een zacht windje
1998 - heel veel zon, stevige wind en na afloop veel

gekleurde gezichten
1999 - temperatuur van het water nog net geen 20 graden

en langdurig regen
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Hierna gebeurt er voor DWT in het langebaan seizoen niet veel
maar wel opvallend:
- Chris Visser doet verwoede pogingen om veel lb-wedstrijden te

doen.  Na de eerste drie lb's krijgt hij te maken met
vervoersproblemen en vakantiedata, zodat het na deze drie
afgelopen is.

- dit jaar ontbreken de Ib-zwemmers van het vorig jaar: Bart
Elenga, Eric Veen, Koen en Eric Rooks.

- midden in het seizoen verschijnt er plotseling een langebaan
zwemster: Ingrid Lommerse.  Bij de langebaan in Lederdorp is
ze aanwezig, omdat haar broer(tje) meedoet bij Rapido.  Ze
eindigt in de achterhoede.  Volgend jaar wil ze meer lb's
zwemmen en dan dichter bij de middenmoot eindigen.

Langebaan uitslagen 1999

progr nr plaats naam datum groep afstand slag tijd plek

10 Spaarnwoude Chris Visser 20 juni h 2000 vr 32.53.53 52

1 Sluis Chris Visser 3 juli h 3000 vr 46.47.13 59

3 Culemborg Chris Visser 11 juli h 2000 vr

14 Leiderdorp Ingrid Lommerse 15 aug. d 2000 vr 39.48.43 45

DWT afstandsklassement 1999

klassering naam wedstrijd
km’s

prestatietoch
t km’s

totaal km’s aantal lange
banen

1 Chris Visser 7 - 7 3

2 Gé Luttikhuizen - 2,5 2,5 3

3 Ingrid Lommerse 2 - 2 1

TOTAAL 9 2,5 11,5 7

1998 Totaal 6 DWT’ers 20 3,0 23,0 13

Gé Luttikhuizen
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Piramide 1
1 - een met de lippen gevormde
medeklinker
2 - het is niet meer aanwezig
3 - dit zit vaak onder een stoelpoot
4 - dient om een deur te openen
5 - je portemonnee raakt hiermee leger
6 - een Zuid-Nederlandse deugniet
7 - meisjesgedoe voor een spiegel
8 - daar streeft dames 1 naar

Bovenaan in de piramide beginnen. Naar beneden toe de
voorgaande letter(s) gebruiken plus één letter erbij. eventueel de
letters in een andere volgorde plaatsen. De omschrijving van het
woord staat ernaast.

DWT’s historie.

Zoals al in het ‘Informatief’ stukje geschreven wordt bestaat DWT
volgend jaar 70 jaar. Mede hiervoor is er momenteel een DWT
foto archief in oprichting. En omdat het huidige DWT archief
hoofdzakelijk geschreven kost bevat, is dit een oproep aan alle, en
vooral ‘oude’, DWT’ers om foto’s/fotoboeken of ander
beeldmateriaal , voor een korte tijd, beschikbaar te stellen aan de
redactie van dit blad. Wij gaan dan in die korte tijd zoveel
mogelijk leuke of van historisch belang zijnde foto’s in de
computer scannen. Daarna krijg je alles weer ongeschonden terug.
Als jij denkt ook foto’s te hebben die in dit archief thuis horen
neem dan alstublieft contact op met : Michael Woolthuis (023-
5357555). Je kan het ook zelf in scannen (als 200dpi/zoveel
mogelijk kleuren en jpg formaat) en samen met tekst als
wie/wat/wanneer of waar mailen naar de redactie
dwt@halloo.demon.nl
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In het assendelftse DolfiJN
d.d..6 november 1999

Bij het binnenkomen van dit bad liggen de assendelvers reeds in
het water: met z'n elleven! De trainer/coach op de kant is een oude
bekende van DWT5. Ze worden dus goed getraind. Achteraf horen
we dat enkelen zelfs twee á drie keer per week het water van dit
bad testen.
In hun sterkste opstelling beginnen zij aan het eerste kwart en wij
doen ook mee. Via 1-0, 1-1 en 1-2 wordt het nog net gelijk en
AZVD mag van geluk spreken. We zijn te slordig geweest..
Het tweede kwart is voor ons een 'drama'. Binnen de minuut twee
doelpunten tegen en op het eind van het kwart weer twee. Oké, de
goals zijn niet van een hoog gehalte, maar waarom wij geen
doelpunten? Tussenstand 6-2.
Derde kwart. De assendelvers maken er twee tegen wij één.
Vierde kwart. We proberen te forceren en dat lukt maar niet. Beide
partijen doelpunten.
Halverwege dit laatste deel omhelst George zijn tegenstander, zijn
tegenspeler vindt dat hij het beter kan, waarna de scheids beide het
water uitstuurt. De stand verandert hierna nauwelijks en wordt 11-
4.

In de kantine van de Assendelftse ZwemVereniging Dolfijn
houden we een voorbespreking. Wat moeten we doen om het tij te
keren (weer meer te winnen).
Het resultaat is verrassend: elke week minstens één keer zwemmen
en als het kan op een
trainings uur. Eén is er al mee begonnen en deze week volgen Leon
van de Peet, Ton de Graaf en Lex Schelvis. Op de maandagavond
van 21.45 - 23.00 uur krijgen de actievelingen van heren 3 en 4
gezelschap.
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Wat kunnen deze poloërs van heren vijf verwachten? Het aanvangs
trainingsschema ziet er als volgt uit:
- Inzwaaien
- 200 m inzwemmen: dat houdt in rustig zwemmen en naar keuze

borstcrawl, schoolslag of afwisselend borst/school.
- Rust van twee minuten
- Een wat langebaan achtige afstand van 300 m; elke week 50

meter méér tot een maximum bereikt wordt van 800 m.
- Rust van vijf minuten.
- Sprintjes in de breedte; Ton is een liefhebber hiervan en geeft

dus de signalen. Om te beginnen vier. Elke twee weken komt
daar één bij tot een maximum van tien.

- Rust, waarna bal oefeningen.
Uiteraard kunnen de heren van de andere zeventallen mee trainen.
Mochten zij de afstanden en de aantallen sprintjes wat aan de lage
kant vinden: niets belet hen om deze op een peil te brengen, die wij
over enkele maanden hebben bereikt.

Op deze training moet men zich niet verbazen als men Leon van de
Peet met een piratenlap voor zijn rechteroog ziet. Tijdens de
waterpolowedstrijd op zaterdagavond 13 november in het
Boerhaavebad ontving hij onbedoeld een tik in z'n oog, waardoor
zijn oogwit beschadigd werd.
Wat dit betreft was het dat weekeinde wet raak. In de dames 3
wedstrijd, die daarop volgde, ontving Lisette de Boer ook een tik
op haar oog en naar het liet aanzien minder kwetsend; een blauw
oog... ? Ze bevindt zich in goed gezelschap. De trainer/coach van
dames 3, Marco Hendriks, liep al met een pleister op het
rechterdeel van zijn rechter oogkas. Zijn beschadiging kreeg hij de
avond daarvoor tijdens de training van heren 1. Hij ontmoette in
het water een ploeggenoot en kreeg een HS-Tik.

Gé Luttikhuizen
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De oude doos

Ook deze keer weer op de
valreep bij de redactie thuis
achter de computer
gekropen en weer een paar
foto’s uit het verleden
opgediept. Om te beginnen
deze sportieve man met
modieuze bril en snor. Hij is
nog steeds lid en beheerst
vooral de slinger worp nog
zeer goed , maar niet zo
goed meer als toen.

De volgende jongen is al
een paar jaar niet meer lid.
Hij is heel lang keeper bij
het latere jeugdteam
geweest en ook bij heren
zes ( wat waren we toch
altijd verschrikkelijk goed)
keepte hij nog lange tijd,
totdat een hamburger gigant
uit Amerika hem in zijn
macht kreeg. Ook zijn broer
heeft aan polo gedaan maar
toen was ik en hij nog
adspirant.
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Dan weer een foto van 
iemand die denk ik wat
moeilijker te herkennen is.
Deze persoon komt uit een
echte DWT familie en is nog
altijd actief. Ook hij heeft
een broer en ook die doet het
nog. Hoewel hij met die
snelle bril in die dagen best
vooruit kwam is hij nooit zo
goed (lees fanatiek) als zijn
broer geweest. Toch zijn de
....hazen met hun lange
armen altijd zeer goede
verdedigers en kunnen ze
best hard gooien.

Hard gooien doet het
volgende talent ook .
Gezien de foto is hij
absoluut moeders mooiste
en ik heb uit betrouwbare
bron dat hij zichzelf niet
lelijk vindt. Ik heb het idee
als ik nog iets verklap dat ik
dan net zo goed gelijk zijn
naam kan noemen en dan
heb ik geen prijsvraag meer.
Het tweede is nog steeds
ongeslagen eigen is er
niemand om op te zeiken en
dat is ook wel weer eens
lekker.

Een basisfotograaf



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

Mr. Cornelisstraat 69
2023 DE  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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