
De Waterdroppels



De Waterdroppels

Nummer 1, januari 2000.
Jaargang 60.
Verenigingsorgaan van zwemvereniging 
”De Watertrappers” (DWT) te Haarlem.

COLOFON

Redactie:

Michael Woolthuis

Glasblazersstraat 19

2011 AP Haarlem

tel: 023-5 35 75 55

Samenvoegen en verzending:

fam. Rohling

Copy inleveren:

Copy moet voor de 12e van

iedere maand binnen zijn.  Als

de copy via mail of een

diskette wordt ingeleverd dan

is de deadline op de 15e.

De copy dient bij voorkeur in

W o r d P e r f e c t ( 8 )  o f

W o r d ( 9 7 /9 8 )  f i l e s  m e t

papierformaat A5 opgeleverd

te worden. Anonieme of onder

pseudoniem geschreven copy

wordt alleen geplaatst als je

naam bij de redactie bekend

is!!! Indien de copy iets bevat

dat je graag terug zou willen

hebben vergeet dat dan niet te

vermelden.

DWT Site:

www.halloo.demon.nl

E-mail:

dwt@halloo.demon.nl

INHOUD

Een voorzet van . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Informatief.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Met bronvermelding. . . . . . . . . . . . . . . 4
Dèja vu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
"Support Actie" . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mag ik u voorstellen aan DWT-coryfee: 8
Wedstrijdzwemmen. . . . . . . . . . . . . . 12

Districtscompetitie deel II . . . . . . . 12
Winterkringkampioenschappen . . 15
Cor Augustijn - memorial . . . . . . . 16
Meerkamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Verjaardagskalender . . . . . . . . . . . 18

Van de polocommisie. . . . . . . . . . . . . 19
Verslagen uit het Haarlems dagblad20
Tweede competitiehelft . . . . . . . . 20
De W-officialcursus komt er weer

aan! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Uit ‘MAN MEER!’ . . . . . . . . . 22
Groot waterpolowater . . . . . . . . . . 23
W@TERPOLO . . . . . . . . . . . . . . . 23
Verjaardagen in januari . . . . . . . . 24
Het team . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Eerste winst voor heren-jeugd! . . . . . 27
Minipolotoernooi . . . . . . . . . . . . . . . . 28
minipolotoernooi van 28 november . . 29
Pieter van den Hoogenband . . . . . . . . 30
Masternieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Een volgend berichtje van ons . . . . . . 33
Piramide 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Wie, wat en waar bij DWT . . . . . . . . 36



  2 De Waterdroppels  

Een voorzet van . . .
De voorzitter.
In het afgelopen jaar is er op talloze gebieden
van alles aan gedaan om de jaarwisseling
vlekkeloos (d.w.z. millenniumproof) te laten
verlopen. Fluitende en ratelende
verzorgingshuisbewoners hebben ongetwijfeld
voor de nodige hilariteit gezorgd, maar deze hebben weinig
invloed gehad op de proeve van succes van de genomen
millenniummaatregelen in den lande. De meeste ingezetenen
zullen een tamelijk traditioneel verlopende jaarwisseling
ondergaan hebben en hebben hooguit een extra vuurpijl het
hemelruim ingeschoten. Een traditioneel verlopende jaarwisseling
kent helaas ook excessen in de handhaving van de openbare orde
en daar zijn nog steeds geen afdoende maatregelen voor
ontwikkeld.
Met de voetbal Euro-2000 in het vooruitzicht en met de negatieve
ervaringen van dergelijke evenementen uit het verleden geeft de
handhaving van de openbare orde gezagsdragers in toenemende
mate de nodige kopzorgen. In de Haarlemse ergernissen top-tien
geven burgers blijk van hun ongenoegen door de extremen van de
openbare orde vet op de eerste plaats te zetten! Hoewel de
teruggang naar een duidelijke afbakening in de ge-
zagsverhoudingen niet aan de orde is, is er wel een grote behoefte
aan een heroverweging van het gewenste normen- en
waardepatroon in de samenleving. Geen generatiekloof, maar wel
wederzijds respect. Geen rigide regelgeving, maar wel ruimte
geven voor een harmonieus samenleven.
Iedere weldenkende burger zou daarin zijn verantwoordelijkheid
moeten nemen. Het gezin als morele hoeksteen of kortom het so-
cialisatieproces begint bij de basis! Samen met de school en de
(sport)vereniging moet toch een flinke stap in de goede richting
kunnen worden gezet in de vorming van onze kinderen tot
volwaardige verantwoordelijke burgers! De voorwaarden om dat
doel te bereiken zijn voorhanden. De Overheid zal de kaders en
middelen goeddeels moeten aanreiken om het proces continue op
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gang te houden. De al jaren geleden in gang gezette en voortgaande
uitholling of vervlakking van het vormingspakket door dezelfde
Overheid is mede debet aan het nationale onveiligheids
gevoelsyndroom.
Ik blijf daarom hameren op het belang van een voldoende en
gedifferentieerd aanbod van sportverenigingen die toegankelijk
zijn voor alle bevolkingsgroepen. Haalbaar en betaalbaar voor
iedereen. Overheid durf te investeren in de jeugd en breek geen
sportvoorzieningen af, doch geef de aanbieders van ideële
sportuitbating voldoende (betaalbare) mogelijkheden en
(financiële) middelen om hun rol in het socialisatieproces van de
jongeren naar behoren te kunnen spelen. De miljoenen die nu
uitgegeven worden om vernielingen te herstellen kunnen beter de
preventie van vernielzucht toebehoren.
Mijn pleidooi voor een prominente rol van de sportvereniging
in het socialisatieproces van jong Nederland is niet nieuw. Een
vingerwijzing naar de Overheid is echter onterecht als blijkt dat
sportverenigingen het eigen belang voor het algemeen belang
stellen. Sportverenigingen moeten zich derhalve goed realiseren
dat zij een duidelijke verantwoordelijkheid in deze hebben en dat
zij dit ook op de juiste wijze moeten oppikken. Zie dit pleidooi als
mijn nieuwjaarsboodschap en haal er uw voordeel mee uit geacht
DWT-lid! Een gelukkig nieuwjaar toegewenst met veel sportieve
hoogtepunten passend bij een nog springlevende jubilaris van 70-
jaar!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Informatief..
- Evaluatie beleidsplan 1998 - 2000 "J & REZ".
* Het leszwemmen volgens het nieuw ABC-plan draait nu ruim

een jaar. Kwalitatief voldoet het aan de vastgestelde eisen.
* De rol van de sportsector in deze (sportstimulering) loopt in zijn

algemeenheid volgens afspraak. Inhoudelijk  zijn er
verschillende mogelijkheden. Er blijven dus onderdelen voor
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verbetering vatbaar. Belangrijk is dat de communicatie open
blijft.

* De contacten tussen de verschillende participanten verloopt met
name tussen de uur leiders/leskader naar behoren.  De contacten
tussen de uur leiders/ouders, uurleiders/REZ   en REZ/ouders
blijft onder de aandacht.

* Het werven van (voldoende) leskader blijft een aandachtspunt.
Ouders van leszwemmers is het potentieel waaruit geworven
moet worden.

* Behalve werven blijft ook het opleiden van leskader een
aandachtspunt.

* De huidige registratie van leszwemmers wordt verder aangepast
aan de regelgeving van de KNZB. Het systeem wordt
voornamenlijk gericht op de veiligheidseisen en op frau-
debestendigheid. Hiervan zal uitgebreid via het clubblad en
briefwisseling verslag worden gedaan aan alle participanten.
Met ingang van januari 2000 zal met het vernieuwde systeem 3
maanden worden proefgedraaid in het Boerhaavebad om deze
vervolgens vanaf april in beide baden toe te passen.

* Het groot Uur U krijgt nieuwe impulsen mee, waardoor het
meer belangstellenden gaat trekken dan thans het geval is. 

* Behalve het werven voor leskader is ook het werven van nieuwe
uurleiders en tafeldames/heren een aandachtspunt.

- Het jaar 2000, De watertrappers 70 jaar jong.
Dit jubileumjaar starten we met een nieuwe rubriek in het
clubblad: "Mag ik u voorstellen aan DWT coryfee:".
Iedere maand wordt een vooraanstaand lid van De Watertrappers
geïnterviewd. Zie verder in dit clubblad.

Met bronvermelding.
Het gaat Nederland economisch voor de wind. Dit is niet in de
laatste plaats te danken aan de hoge arbeidsproductiviteit. Het
beperkte aanbod van beschikbare arbeidskrachten geeft on-
dernemend Nederland echter veel extra kopzorgen. Het is onder
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meer om deze reden dat de roep naar flexibilisering van de arbeid
steeds nadrukkelijker doorklinkt. De werkdag van 9 tot 5 heeft z'n
langste tijd gehad en zelfs de zondag wordt langzamerhand als
rustdag bedreigt.
De flexibilisering van de arbeidstijden treft de maatschappij in alle
geledingen en heeft dus ook voor de georganiseerde sport grote
gevolgen. Georganiseerde sportbeoefenaren die te maken hebben
met arbeid op wisselende tijden ondervinden daarvan beperkingen
in hun deelname aan trainingen en sportwedstrijden, of zijn zelfs
genoodzaakt om (gedeeltelijk) te stoppen met sportactiviteiten in
clubverband. Teamsporten in competitieverband beoefent onder-
vinden het meeste nadeel van deze ontwikkelingen. Het is aan de
ervaringen van sportverenigingen om te beoordelen op welke wijze
er moet worden ingesprongen om van bedreigingen kansen te
maken.
Voor de georganiseerde sport is de gelijktijdige beschikbaarheid
van spelers, vrijwilligers en supporters van eminent be-   lang voor
het behoud van sportonderdelen en derhalve het voortbestaan van
de sportvereniging. De sportwereld moet zich derhalve sterk
maken voor het behoud van collectieve vrije tijdsblokken. Behalve
een pleidooi voor het behoud van collectieve vrije tijdsblokken
moet ook gekeken worden naar de mogelijkheid van flexibilisering
van het sportaanbod. Het lijkt dan ook zinvol dat overkoepelende
sportorganisaties samen met de Overheid het bedrijfsleven en
werknemersorganisaties na gaan denken over regelingen om de
combinatie van flexibele arbeid en georganiseerde sportbeoefening
maximaal mogelijk te maken.
De flexibilisering van de arbeid versterkt de individualisering van
de samenleving en dat bevordert de ontsporting van de
(georganiseerde) sport in hoge mate. Competitie op de werkvloer
wordt gecompenseerd door een andere kijk op sportbeoefening
waarin gezondheid, ontspanning en recreatie voorop staat en
waarbij het heilig moeten aan de die-hards wordt overgelaten. Het
is wellicht nog te vroeg om de volledige impact van de verruiming
van arbeids- en winkeltijden te kunnen beoordelen. Het zou
wenselijk zijn om binnen een redelijk termijn een landelijk
grootschalig en representatief onderzoek te starten naar de
deelname van (georganiseerde) sportbeoefening met daarin
opgenomen vragen over sportbeoefening bij flexibele
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arbeidstijden. Op deze wijze kan inzicht worden verkregen over
sport als vrijetijdsbesteding bij flexibele arbeidsomstandigheden.

Bron: KNZB, Afdeling Advisering & Ondersteuning.

Dèja vu.
De kracht van DWT wordt bepaald door de inzet van een selecte
groep vrijwilligers die voor DWT begrippen sinds mensenheugenis
wekelijks voor hun cluppie in de weer zijn. Zonder de overige
vrijwilligers tekort te doen (ook hun inzet is van onschatbare
waarde) zijn deze mensen de kurk waar de vereniging op drijft. Zij
zijn de bindende factor van de vereniging en derhalve een
stimulans voor anderen die zich bezighouden met de vrijwillige
organisatie van activiteiten, of zich voornemen om dit ook te gaan
doen. Een aantal onder hen zijn ooit bij DWT als kind gestart met
zwemlessen en combineren nu hun favoriete sport met de
organisatie ervan.

Het lijkt wel of het steeds moeilijker wordt om ondanks de ve-  le
pogingen daartoe vrijwillig kader voor de sportvereniging te
kunnen werven. De tijd van de hoogconjunctuur onder de kader-
leden ligt ver achter ons. Dat was al zo in het begin van de jaren 90
toen onder meer regelmatig smeekbeden over onvervulbare be-
stuursvacatures via het clubblad onder de aandacht werd gebracht
van argeloze lezers als ik. Je neemt het voor kennisgeving aan (ze
zullen wel een ander vinden) en gaat over tot de dagelijkse orde.

Totdat je benadert wordt door de zwemtrainer die je vervolgens in
contact brengt met de interim voorzitter. Dan gaat het balletje heel
snel rollen en voor je het weet krijg je de voorzittershamer in je
handen gedrukt met geen idee van wat je allemaal te wachten staat.
Nu alweer bijna 7 jaar geleden maakte ik via het clubblad duidelijk
dat ik vanaf het najaar van 87 als subtropische kantzitter de
verrichtingen van mijn zoon als leszwemmertje gadesloeg. Ik
schreef dat vele zeer vele uren subtropisch kant zitten zouden
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volgen, eerst bij het leszwemmen en later ook bij het
wedstrijdzwemmen, voordat het pluche van de voorzittersstoel mij
omgeven zou.

Mijn bewondering voor de activiteiten van het vrijwillig kader was
toen al groot. Ik schreef dat het allemaal zo gewoon lijkt om
zwemles te geven een wedstrijdje te organiseren en een toernooitje
af te werken en waar mensen zin in hadden om een groot deel van
hun vrijetijd in DWT te steken.
Nu weet ik anders. Je wordt door de enthousiaste inzet van velen
ook wel snel geïnfecteerd door het prettige DWT-virus.

Soms stopt er een overbekend DWT-vrijwilliger die ogenschijnlijk
sinds mensenheugenis voor de vereniging bezig is, met de
activiteiten. Zoals Leida Scholten die in het Boerhaavebad in
Schalkwijk een schier onafscheidelijk tafeldames duo vormt met
Corrie van Dijk. Het is niet anders. Voor Corrie zoeken we een
nieuw maatje en dat we die vinden, daar ben ik heilig van over-
tuigd.
Leida bedankt voor je vele jaren DWT-inzet. Dat je nog maar in
lengte van jaren een onafscheidelijk duo mag vormen met die
andere kanjer Henk Scholten.

"Support Actie"
(Grote Clubactie).

In 1999 deden ruim 800 (sport)verenigingen mee
aan de Support Actie, een nieuw initiatief van
de Grote clubactie.
Dit jaar is de Support Actie iets anders van opzet.
Hoe kunt u meedoen?
Aan de bar van het clubhuis kunt u een machtigingskaart van de
Support Actie krijgen. Vul deze kaart volledig in en stuur deze
gefrankeerd met een postzegel van 80 cent naar:
Hr. G. Niehot
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Poelgeest 113
2036 HS Haarlem
Op uw bankafschrift komt uw lotnummer te staan plus de naam
van de vereniging De Watertrappers.
Van uw donatie gaat 80% rechtstreeks naar de vereniging.
U wordt met deze actie in feite dus donateur van De Watertrap-
pers! U maakt echter ook kans op een van de vele prachtige prijzen
uit het prijzenpakket dat er als volgt uitziet:
1e prijs: Een heuse Renault Scènic
2e prijs: Een ook niet te versmaden Renault Twingo
3e prijs: Een 10daagse reis naar Griekenland voor 4 personen
En nog vele, vele andere prijzen!

Vraag dus de machtigingskaart van de Support Actie aan de bar.
Het kost u hooguit 2 x ƒ12,50 per jaar! U steunt daarmee DWT als
donateur en wie weet, dat prijzenpakket???!!! 

Het petit commitè DWT-GCA.

Mag ik u voorstellen aan
DWT-coryfee:
Naam : Wolf Stricker
Leeftijd : 70 jaar
Woonplaats : Haarlem
DWT’er sinds : 1962

Waarom viel de keus op DWT?
Mijn zwager Jan Eichhorn was lid van De Watertrappers, vandaar
de keus op deze zwemvereniging.

Voor welk onderdeel van de zwemsport heeft u zichzelf of uw
kinderen aangemeld en welke indruk heeft dat op u gemaakt?
Onze kinderen hebben we aangemeld voor het leszwemmen (Alie
knikt instemmend). De professionele manier van lesgeven door



  De Waterdroppels 9  

onder meer Rob Bulters, Jan van de Meijde en de gebroeders
Kleinhout was van grote klasse. In die tijd werd er nog gescheiden
zwemles gegeven voor de meisjes op vrijdag en de jongens op
zaterdag in het instructiebad van het Sportfondsenbad.

Leszwemmen, zwemdiploma's op zak, wat was het vervolg?
Aanvankelijk alleen wedstrijdzwemmen en waterpolo voor het trio
jongens. Onze dochter begon zich pas later te interesseren voor
met name waterpolo.

Op welk gebied was u zelf actief voor DWT?
In 1972 vroeg Joop van Stade mij bij het waterpolo. Je weet wel,
een team begeleiden. Een eitje volgens Joop. Ik werd meteen
figuurlijk in het diepe gegooid. Ik snapte de ballen van waterpolo
wat soms de nodige miskleunen en hilariteit opleverde. Alie werd
al snel bij het wedstrijdzwemmen betrokken, waar ze o.a. intensief
samenwerkte met Truus Muylaert.
DWT nam een behoorlijk deel van ons sociale leven in beslag.
Huize Stricker was vaak een veredeld clubhuis stilzwijgend
gesponsord door de Fa Droste. 

Wat was voor u het DWT hoogtepunt bij uitstek?
Het is moeilijk om een keus te maken. Het feest rond het 50-jarig
bestaan was fantastisch, maar ook de 24uurs zwemmarathon in het
Sportfondsenbad in de jaren 70 en de begeleiding van de
zwemploeg bij de nationale kampioenschappen waren absolute
hoogtepunten. En wat dacht je van de Lotto/totoactiviteiten, vult
Alie aan.

Welke betekenis heeft DWT als sportclub in Haarlem voor u?
Ik heb DWT leren kennen als een grote vriendenclub, waar samen-
werken, lief en leed delen met anderen en het uitdragen van
normen en waarden de gewoonste zaak van de wereld is, wat in de
huidige samenleving een groot goed is! DWT is er voor een ieder
die zwemmen leuk vindt.
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Waaruit blijkt dat onder meer?
Kijk naar het leszwemmen. Dat is kwalitatief goed en betaalbaar
voor iedereen en de stap naar de wedstrijdsport is laagdrempelig. 

Wat schiet u te binnen bij de volgende steekwoorden?
- Sportfondsenbad Frederikspark!
Daar kreeg DWT het eerste eigen clubhuis.
- Boerhaavebad Schalkwijk!
Het nieuwe clubhuis!
- Haarlem sportstad!
De sportuitwisseling van DWT met zwemverenigingen uit Osna-    
bruck en Angers!
- Topsport bij DWT?
Topsport nee! Prestatiesport ja! Dat is toegankelijk voor iedereen.
- Recreatiesport bij DWT?
Het Late Uur!
- Sendenbeker?
Een goede stimulans voor het vrijwillig kader bij DWT!
- Betrokkenheid vrijwillig kader?
In een woord fantastisch. Een stimulans voor onze jongere leden
om daar ook bij te horen!
- DWT 70 jaar?
Het is heel knap dat DWT in deze woelige tijd als zelfstandige
zwemvereniging opereert!
- Toekomst DWT?
Doorgaan op de huidige weg, alert blijven, hoofd boven water
houden en op naar de honderd jaar!
- Het laatste woord?
Alie en ik, wij blijven DWT trouw!



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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Wedstrijdzwemmen.

Districtscompetitie deel II

In een lange autosliert reden we naar wat zo ongeveer het langste
dorp van Nederland moet zijn: Assendelft. En we kwamen voor
nog meer verrassingen te staan.
Er waren maar liefst vijftien (!!) parkeerplaatsen voor de tennis-
banen en het zwembad te samen. Veel auto’s moesten daarom in
de weinige zijstraten van het dorp worden geparkeerd. Achter de
gordijnen keken Assendelfters angstig toe of die stadse lui hun
zondagse auto (door de week rijden ze op de tractor) niet
beschadigde. 

Afijn, uiteindelijk stonden we in het zwembad, zeg maar
omgebouwde winterstalling voor caravans. De boventemperatuur
was te koud, het water te warm, de stoeptegels lagen direct naast
het zwembad en voor de afwatering van de vloer waren originele
hardstenen molgoten geplaatst. 

Oké, we waren de vorige verrassingen te boven gekomen en
stonden geconcentreerd voor de start van het eerste
programmanummer: de 4 x 100 meter vrijeslag heren. Blijkt de
jury nog niet aanwezig. Die komen vervolgens rechtstreeks van
buiten door een zijdeur de zwemzaal in, zodat Dennis,
startzwemmer, in z’n zwembroek staat te rillen.

Dan lukt het zowaar om de eerste serie te laten starten, is er
vervolgens onduidelijkheid over het feit of er nu wel of niet een
valse start is. Uiteindelijk blijkt het een valse start, maar de
zwemmers hebben dan al bijna vijftig meter gezwommen. Hoe ze
de valse start lijn moeten laten zakken snappen ze niet in
Assendelft, zodat de zwemmers meer dan 75 meter hebben
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gezwommen voor ze erachter komen dat de start vals was. 

Na programmanummer twee mag de estafette opnieuw starten en
DWT pakt de tweede plaats, in een (uiteraard) matige tijd.

Nu is de tweede ronde in de competitie traditioneel niet de sterkste
van DWT, maar met de bijzondere ambiance in Assendelft
maakten met name de jongeren er iets goeds van. Wat te denken
van Michael die de laatste maanden snel vooruit gaat. Op de 100
meter vlinder-slag gingen er weer 11 seconden af. Maurice gleed
op de schoolslag naar de eerste plaats met een dikke p.r.-
verbetering van vijf seconden.  Richard werd derde op de
wisselslag en verbeterde zijn tijd met zeven seconden.

De ouderen hadden toch wat meer moeite met het zwembad (wat
minder flexibel misschien?? moeite met omschakelingen??).
Dennis zwom op de 200 meter vrij 10 seconden boven zijn tijd en
voegde er daar nog 13 op de 200 meter rug aan toe. Zijn excuus?
‘Ik heb vannacht goeie sex gehad’. Tja, een betere smoes bestaat
niet. Misschien toch wat meer trainen? Bij voorkeur in het
zwembad!

Op de 200 meter vrij voor de dames was er een heuse , helaas niet
bloederige, zusterstrijd tussen Yvette en Sabine. De oudste won,
zoals het hoort, met 0.18 seconden van de jongste.

Uitslagen 21 november 1999
4 x 100 m vrij heren

Dennis van Weel
Bart Elenga
Eric Veen
Michiel Veen 4.08.60  2e

4 x 50 m wissel m 82 e.l.
Nicolette Knape
Debbie van  Maris
Viki Boviatsis

Fleur van Dussel 2.33.77  1e

25 m vrij m/j 90 e.l.
Anne Kuyt 21.32  pr 3e

Tim de Vries 18.80  pr 2e

100 m wissel j/m 88 e.l.
Dave Jansen 2.11.00  pr
Nachim Abdeli 1.59.96  pr
Sander Huysmans 1.55.50  pr
Richard van Eis 1.50.93  pr 3e
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Nick de Lange 1.39.06  dis
Marlie v. Maris 2.05.75
Stephanie v. Meurs2.05.26  dis
Jody Kokkelkoren 1.56.64  pr
Anouk v.d. Weijden1.50.23  pr
Roxsanna Kock 1.50.12  pr
Anouk Rossel 1.47.44  pr

100 m school j/m 86 e.l.
Mohammed Abdeli1.51.15  pr
Laurence Smit 1.46.05  pr
Tim Kuyt1.35.56  pr 2e

Maurice Knape 1.35.31  pr 1e

Nan Donoghue 1.48.40  
Denise Fokker 1.44.54  pr
Renée Bosse 1.38.93
Debbie v. Maris 1.34.52  1e

100 vlinder j/m 84 e.l.
Michiel v. Dussel 1.42.24  pr
Michael de Feber 1.40.71  pr
Herman Ouwerk. 1.36.98  dis
Patricia ter Horst 1.42.09  pr  3e

Nicolette Knape 1.28.08  2e

Viki Boviatsis 1.22.59  1e

100 m school m/j 82 e.l.
Tom Gilein 1.43.57  pr
Ferry de Ruyter 1.38.73  3e

Leon Knape 1.23.39  pr 2e

Fleur van Dussel 1.44.42
Annette Knape 1.42.50  3e

Renée Bosse 1.36.26  2e

200 m vrij heren/dames
Gerben Willemse 2.32.59  pr
Dennis van Weel 2.25.74
Bart Elenga 2.22.48
Eric Veen 2.20.83
Michiel Veen 2.17.53  3e

Debbie v. Maris 2.49.97
Dana Ungureanu 2.49.56  pr
Yvette Roozen 2.35.41  pr
Sabine Roozem 2.35.23  pr
Viki Boviatsis 2.31.92  3e

50 m school m/j 90 e.l.

Anne Kuyt 59.65  3e

Tim de Vries 53.76  pr 1e

50 m vrij j/m 88 e.l.
Dave Jansen 60.68
Nachim Abdeli 47.72  pr
Sander Huysmans 45.83  pr
Richard van Eis 41.89
Nick de Lange 37.75  pr 2e

Marlie v. Maris 52.55
Jody Kokkelkoren 49.54
Anouk Rossel 45.51  pr
Roxsanna Kock 43.82  pr
Anouk v.d. Weijd. 43.29  3e

100 m rug j/m 86 e.l.
Mohammed Abdeli2.19.51  dis
Maurice Knape 1.42.56
Dennis de Graaf 1.34.02  pr
Tim Kuyt1.30.41
Laurence Smit 1.29.86  3e

Nan Donoghue 1.48.42  dis
Denise Fokker 1.35.00  pr
Renée Bosse 1.32.62  2e

100 m vrij j/m 84 e.l.
Tom Gilein 1.27.24  pr
Erik Rooks 1.20.13
Herman Ouwerk. 1.20.04  pr
Michael de Feber 1.17.42  pr
Michiel v. Dussel 1.16.22  pr 3e

Leon Boviatsis 1.10.91  pr 2e

Patricia ter Horst 1.20.54
Annette Knape 1.17.23
Nicolette Knape 1.15.72  3e

Debbie v. Maris 1.13.16  1e

200 m wissel j/m 82 e.l.
Leon Knape 2.53.59  3e

Ferry de Ruyter 2.52.16  dis
Fleur  v. Dussel 3.14.54  pr 
Viki Boviatsis 2.54.24  3e

200 m rug heren/dames
Gerben Willemse 2.53.63  pr
Dennis van Weel 2.46.78
Bart Elenga 2.41.53



  De Waterdroppels 15  

Eric Veen 2.40.69  3e

Michiel Veen 2.37.40  1e

Dana Ungureanu 3.17.48  pr
Annette Knape 3.10.04  pr
Nicolette Knape 3.07.22
Yvette Roozen 3.00.30  3e

4 x 50 wissel j. 86 e.l.
Laurence Smit

Tim Kuyt
Dennis de Graaf
?????????? 2.40.54  1e

4 x 50 vrij m/j 88 e.l.
Richard van Eis
Anouk v.d. Weijden
Anne Kuyt
Nick de Lange 2.51.02  2e

Winterkringkampioenschappen

Op 28 november 1999 werden in het zwembad ‘Hoornsevaart’ te
Alkmaar de Winterkringkampioenschappen gehouden. Een select
aantal DWT’ers had hiervoor limieten gehaald.

Nick zwom op de 100 meter wisselslag vier seconden van zijn tijd
af. Martin haalde er twee vanaf, terwijl Debbie op de 100 meter
vrij weer net boven de 1.10 bleef steken. Volgende keer eronder!!
Viki behaalde een tweede plaats op de 100 meter wisselslag en
Dennis haalde in het laatste programmanummer nog even drie
seconden af van zijn p.r. op de 100 meter vrijeslag.

Uitslagen 28 november 1999

100 m wissel j. 88 - 91
Nick de Lange 1.33.74  pr

100 m vrij m. 87 - dames
Debbie van Maris 1.10.39  pr
Yvette Roozen 1.09.57
Viki Boviatsis 1.08.41

100 m wissel j. 87 - heren
Dennis de Graaf 1.19.86  pr
Martin Niehot 1.12.36  pr

100 m vrij j. 88 - 91
Nick de Lange 1.21.67  pr

100 m wissel m. 87 - dames
Debbie van Maris 1.21.88
Yvette Roozen 1.19.18
Viki Boviatsis 1.18.10 2e

100 m vrij j. 87 - heren
Dennis de Graaf 1.12.11  pr
Martin Niehot 1.01.35
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COR AUGUSTIJN - MEMORIAL

Op zondag 12 december 1999 splitste de zwemploeg zich in
tweeën. De ene helft reed naar Heemskerk voor een wedstrijd
tegen de ploegen van Oeza, Alliance, KZC, NVA/HHC en Start
’99.

Meteen in de eerste programmanummers was het raak. Onze
talentvolle jaargang 1987 zwom op de 100 meter wissel de sterren
van de hemel. Zowel Viki en Debbie als Dennis en Tim zwommen
een p.r.. Bovendien werd Viki derde en Dennis tweede.

Renée zwom weer een beetje sneller op de schoolslag, terwijl
Michael zowel op de schoolslag als de vrijeslag zijn tijden weer
fors verbeterde. Fleur en Diana gingen sneller dan ooit op de
rugslag, terwijl Yvette op de door haar gehate vlinderslag een p.r.
zwom.
Martin bleef op de vrijeslag weer net boven de minuut steken.
Jammer!! 

De afsluitende 10x10x50 leverde een voor DWT teleurstellende
plaatsing op. De heren waren danig verzwakt door het afzeggen
van diverse oudere zwemmers.

Uitslagen 12 december 1999
100 m wissel m/j 86 e.l.
Debbie v. Maris 1.18.20  pr
Viki Boviatsis 1.16.90  pr 3e

Tim Kuyt 1.23.68  pr
Dennis de Graaf 1.17.31  pr 2e

100 m school m/j 84 e.l.
Debbie van Maris 1.41.85
Renée Bosse 1.35.72  pr
Michael de Feber 1.32.71  pr
Dennis de Graaf 1.29.33

100 m rug m/j 82 e.l.

Diana Niehot 1.30.93
Fleur van Dussel 1.24.94  pr
Martin Niehot 1.13.98  dis

100 m vlinder dames/heren
Yvette Roozen 1.26.91  pr
Viki Boviatsis 1.19.61
Tim Kuyt 1.36.81  pr
Roland v.d. Enden 1.11.17  pr

100 m vrij j 86 e.l.
Tim Kuyt 1.17.04  pr
Dennis de Graaf 1.14.11
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100 m vrij m/j 84 e.l.
Renée Bosse 1.20.73
Debbie van Maris 1.14.36
Michael de Feber 1.13.36  pr

100 m vrij m/j 82 e.l.
Diana Niehot 1.27.14
Fleur van Dussel 1.16.72
Martin Niehot 1.00.19

100 m vrij dames/heren
Yvette Roozen 1.09.79
Viki Boviatsis 1.07.97

Dennis van Weel 1.01.42

10x10x50 meter mix
Diana Niehot 37.46
Dennis de Graaf
Fleur van Dusseldorp
Michael de Feber
Debbie van Maris
Tim Kuyt
Yvette Roozen
Roland v.d. Enden
Viki Boviatsis
Martin Niehot 56.30.00 5e

MEERKAMP

De andere helft van de zwemploeg bleef op 12 december 1999
dichter bij huis en zwom in ‘De Planeet’ tegen de ploegen van
Rapido’82, ZWV-Nereus, Y-mere en WZPC.

Nick en Richard begonnen ieder met een mooi p.r. op de rugslag.
Richard haalde maar liefst zes seconden van zijn  oude tijd af.
Anouk Rossel zwom de rugslag ook snel, maar werd helaas
gediskwalificeerd.

Laurence schoot op de 200 wissel naar voren en dook 16 seconden
onder zijn p.r.. Op dezelfde afstand zwom Michiel Dussel acht
seconden  sneller dan ooit. Nick zwom op zijn specialiteit , de
schoolslag, naar een tweede plaats en een p.r. Oké!!
In het laatste programmanummer zwom Chris op de 400 meter vrij
19 (!!) seconden onder zijn oude tijd. Hij behaalde het laatste p.r.
van DWT in 1999 !!!!

Uitslagen 12 december 1999
100 m rug m/j o.11
Jody Kokkelkoren 2.01.26
Roxsanna Kock 1.52.38  pr
Anouk Rossel 1.45.86  dis
Richard van Eis 1.49.15  pr

Nick de Lange 1.35.19  pr

50 m rug m/ o.9
Anne Kuyt 51.72
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100 m school dames/heren
Denise Fokker 1.51.76  dis
Tom Gilein 1.43.16  pr
Otto Versteeg 1.39.76  dis
Frank de Jong 1.34.60  pr
Brian Levens 1.34.50  pr
Ferry de Ruyter 1.33.24
Eric Veen 1.17.62  pr

50 m vlinder m/j o.11
Roxsanna Kock 64.10  dis
Anouk Rossel 59.84  pr
Jody Kokkelkoren 58.04  pr
Anouk v.d. Weijden 56.44
Richard van Eis 55.45  pr
Nick de Lange 51.29  pr

50 m vrij m/j o. 9
Anne Kuyt 49.72

200 m wissel dames/heren
Nan Donoghue 3.36.03  pr
Denise Fokker 3.23.53  pr
Erik Rooks 3.25.76
Laurence Smit 3.14.79  pr
Michiel van Dussel 3.09.63  pr
Leon Boviatsis 3.04.05  pr

Chris Visser 2.47.18  1e

100 m school m/j o. 11
Anouk v.d. Weijden 2.02.97
Roxsanna Kock 2.02.02  pr
Anouk Rossel 1.57.40
Jody Kokkelkoren 1.54.43
Richard van Eis 2.07.75
Nick de Lange 1.38.32 pr 2e

50 m school m/j o.9
Anne Kuyt 1.00.07

50 m vrij dames/heren
Erik Rooks 38.72
Brian Levens 35.58  pr
Michiel v. Dussel 35.11  pr
Laurence Smit 35.00  pr
Tom Gilein 34.57  pr
Frank de Jong 32.47  pr
Leon Boviatsis 31.54  pr
Ferry de Ruyter 30.01

400 m vrij heren
Chris Visser 5.07.05  pr
Eric Veen 4.58.99  3e

Verjaardagskalender

Ook in een nieuwe eeuw houden we de verjaardagen in ere. De
eerste jarigen van de zwemploeg in het nieuwe millennium zijn:
01-01 Nan  (13 jr.)
07-01 Sam  (14 jr.)
07-01 Annette  (16 jr.)
19-01 Leon K.  (18 jr.)
26-01 Anouk W.  (11 jr.)
30-01 Nick  (12 jr.)

Allemaal gefeliciteerd !!
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Van de polocommisie.

De winterstop is alweer bijna, dus even de
balans opmaken. De Adspiranten gaan best
goed, er werd gewonnen. Onder de bezielende
leiding van trainers/coachen Sandra Roosen en Stefan
Woolthuis, die ze de fijne kneepjes van het waterpolo bijbrengen,
kunnen we niet anders verwachten dan dat ze volgend jaar alle
wedstrijden gewonnen worden. 
Het minipolo blijft kampen met een matige opkomst, maar we
gaan er alles aan doen om meer jong talent met het waterpolo
kennis te laten maken. 
Dan Heren jeugd: voert dezelfde tactiek als Heren 1, jong geleerd
is immers oud gedaan: het gaat in deze teams immers om punten
pakken en beide teams zijn daar in de eerste competitiehelft
uitstekend in geslaagd! Klein puntje: soms waren daar meerdere
wedstrijden voor nodig. Heren 2, da’s gewoon knallen. Nog even
gewoon doorgaan, en tegen maart pas gaan rekenen. Misschien kan
dit team nog her en der een puntje afstaan aan nooddruftige teams
zoals Dames 2. 
In Dames 3 draait steeds beter, het verliezen met grote cijfers ligt
ver achter hen en ook zij hebben afgelopen helft een wedstrijd
gewonnen. En natuurlijk last but not liest Dames 1 dat als de
spreekwoordelijke speer gaat en ook het Haarlems dagblad al een
keer haalde na de 12 – 0 overwinning op NVA/HHC. Ben tevree,
denk 'k, en de polocie ook. 
Voor het overige gaat het z'n gangetje, we moeten alleen maar
afwachten of de al wat oudere spelers wel millenniumproof zijn,
maar tegen de tijd dat dit verschijnt is dat ook allang duidelijk. Tot
die tijd, maar ook ver daarna blijft het spannend bij DWT! 
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Verslagen uit het Haarlems dagblad

15 november DWT−'T Y 7−8
Het lukte DWT wederom niet de eerste overwinning te pakken.
Aanvankelijk ging de wedstrijd gelijk op. De Haarlemmers liepen
van een 7−5 achterstand uit naar 7−7. Een halve minuut voor tijd
bleek de strafworp fataal en viste DWT achter het net.

22 november OCEANUS−DWT 12−6
De waterpoloërs uit Aalsmeer waren beduidend beter dan DWT.
De kansen die zij creëerden werden in het doel gegooid, terwijl de
Haarlemmers dat nalieten. Wellicht kwam dat door de hoge
temperatuur van het water. DWT moet uit een ander vaatje gaan
tappen om komend weekeinde tegen plaatsgenoot NVA/HHC de
eerste overwinning te pakken. 

29 november DWT−NVA/HHC 4−4
Na een aantal gemiste kansen was het Justin van der Bruggen die
NVA/HHC op een 1−0 voorsprong zette. Raymond Velthuis
maakte gelijk en Paul Thoolen 2−1. Serge Schoberer bracht de
gasten weer naast DWT. Weer Paul Thoolen was het die gebruik
maakte van zijn armlengte en voor 3−2 tekende. De rest van de
wedstrijd werd er veel gezwommen en beide keepers behoedden
hun team veelvuldig voor tegentreffers. Uiteindelijk werd het 4−4.

Tweede competitiehelft 

Op zaterdag 8 januari 2000 begint de tweede competitiehelft. De
eerste wedstrijden voor ieder team staan hieronder:

Dames 1 8 januari 19.30 uur thuis tegen AZ&PC
Dames 2 8 januari  20.00 uur uit tegen Rapido ‘82
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Dames 3 8 januari 18.45 uur thuis tegen KZC
Adspiranten 15 januari 18.00 uur thuis tegen HPC
Heren Jeugd 8 januari 19.15 uur uit tegen Z&WF
Heren 1 16 januari 20.00 uur uit tegen KZC
Heren 2 8 januari 20.15 uur thuis tegen AZ&PC
Heren 3 8 januari 17.45 uit tegen ZWV/NEREUS
Heren 4 8 januari 21.00 uur thuis tegen KZC
Heren 5 8 januari 18.00 uur thuis tegen De Ham

De genoemde tijden zijn het tijdstip waarop de wedstrijden
beginnen.
We weten nog niet wie er tijdens de eerste thuiswedstrijden achter
de jurytafel zitten. Houd dus het nieuwe poloboekje in de gaten dat
je afgelopen week in de bus gekregen hebt! En nu ik het toch over
Het Tafeltje heb:

De W-officialcursus komt er weer aan!

Op drie dinsdagavonden in januari, namelijk 4, 11 en 18 januari
wordt er vanaf 19.30 uur in het clubhuis van DWT weer van alles
geleerd over U20. UMV, UZV en de 35-secondenregel. Met andere
woorden: de W-officialcursus komt eraan! Degenen die deze
cursus gaan volgen zijn:

Chris Visser, Josse Heijmen, Emiel Koortens, Jessica Groenendijk,
Joyce Vollenga, Kitty Ungureanu en mevrouw van Olderen (de
moeder van Julian – adsp.)

Aan het eind van de cursus, op dinsdag 25 januari, wordt het
examen afgenomen. Wie slaagt, is bevoegd om tijdens wedstrijden
achter het jurytafeltje zitten als secretaris, tijdopnemer en/of
35seconden-opnemer. Zet ‘m op, iedereen! 
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Uit ‘MAN MEER!’

In de Man Meer! (lijfblad voor polodieren) van november staat een
rubriek waarin clubbladen van verenigingen uit heel Nederland
door de redactie ‘gekeurd’ worden. Dit keer was ons clubblad aan
de beurt - spelfouten daargelaten - en schreef de redactie dit
aardige stukje:

Waterdroppel

Waterdroppel is de naam van het magazine van het Haarlemse DWT (of
is het de Water-trappers?). Het kwam voor het eerst binnen bij de
redactie. 
Een keurige uitgave, waarmee we erg verguld waren. Het is soms
amusant om te lezen hoe de verenigingen in de weer zijn om aan het
nodige extra geld te komen. Ook DWT doet daar volop aan mee. De
Haarlemmers zijn actief met het verzamelen van kassabonnen van de
Vomar (in de Haarlemse regio een begrip). De Vomar keert namelijk
een aardig bedrag uit aan verenigingen die opgespaarde kassabonnen
inleveren. Ook kan men bij DWT in de periode half november - 5
december een Sinterklaas 'huren'. "Wilt u gegarandeerd zijn van een
exclusief bezoek van de goedheiligman bij u thuis dan kunt u zich
melden vanaf heden bij Ebelien Brander. Ook kunt u bij haar informatie
krijgen over het Klazentarief. Hoogachtend: Klaas en Co", aldus de
Waterdroppel.

Trouwens, aan de sportieve kant van DWT is er het een en ander
veranderd sinds vorig seizoen. Bijna de gehele trainersstaf is nieuw. Ben
Willemse (ex-Rapido '82) begeleidt de vrouwen van DWT, terwijl Eddy
Roosen (bijna 'afgestudeerd' als waterpolotrainer A) de heren en de
heren-jeugd onder zijn hoede gaat nemen. Bart Wever, samen met Eddy
Roosen op de waterpolotrainer A -cursus, gaat de coördinatie bij het
minipolo en de jongste jeugd verzorgen. Daar gaan we in de toekomst
meer van horen!

Die laatste alinea heeft te maken met de zondag waarop Eddy en
Bart examen moesten doen voor dat genoemde waterpolo-examen
A. Dat werd afgenomen in het zwembad van de KNVB, ergens
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diep in de Zeister bossen. Met tien ‘proefkonijnen’ reisden we af
naar Zeist. 
Hieronder staat van twee van hen – Merel en Chris – hun
lotgevallen tijdens deze dag:

GROOT WATERPOLOWATER

Op een gebroederde DWT-zondag moesten de Jeugdheren, twee 3-
Dames en 1 Weus uit het Tweede naar de grote ketel van de twee
druïden Et en Bard.
In dit grote pannetje temidden van Zeist bevond zich een
soepzooitje en als je beter keek, dreven er boeren en kloerten uit
het hele land, om waterpolotrucs te leren.
Dit alles was een werelds examen van de KNZB, waarbij
sommigen werden bevoegd tot het trainerschap en sommigen
niet…
Weer thuis vonden we een lekkere bakkert patat met verlopen
mayonaise om op te eten zodat we dit niet meer zouden vergeten.

A toete leuter en doe nog eens de groeten aan Johannes de
Oerverteller uit Zeist (die geen koffie lustte).

Gegroet, de Doerakkers van DWT

W@TERPOLO

Nu dat we dan eindelijk af zijn van het eeuwige geleuter over het
al dan niet meedogenloos toeslaan van die millenniumkever - waar
maakten ze zich in de vorige eeuw druk om zeg…- kunnen we nu
dan in alle veiligheid elke maand een paar websites aanraden met
betrekking tot de Sport der Sporten op Nat Gebied namelijk Het
Waterpolo. 

Allereerst onze eigen DWT site op www.halloo.demon.nl. Klik en
geniet!
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De uitslagen van de meeste teams staan op
www.sportuitslagen.nl/waterpolo. Je komt dan op een pagina waar
je enkel ‘DWT’ hoeft in te typen, op ‘Go’ drukken en je team
kiezen. Het ligt een beetje aan het binnenkomen van de
wedstrijdformulieren bij de competitieleider, maar deze pagina
wordt best goed geüpdate (ja dat komt van het hele werkwoord
updaten, verzin je niet hè). 
Op deze site zijn zat andere links te vinden naar andere
waterpolosites, bijvoorbeeld naar:

Man Meer! heeft ook een site, maar die heeft als doel meer het
verkopen van abonnementen. Dat hebben we al, ligt elke maand
een nieuwe op de bar. Toch staat er ook actueel nieuws op dat vrij
vaak, dus meer dan eens per maand ververst wordt. Dus wil je echt
goed op de hoogte blijven van de waterpololerij, dan kijk je op
www.edestad.manmeer.nl

VERJAARDAGEN IN JANUARI

Deze maand feliciteren we:

1 januari Dick Vink Heren 3
Nic den Braven Heren 5

3 januari Bart Visser Heren 5
4 januari Marcel Zwart Heren 5
12 januari Bart Wever Heren Jeugd en barcie 

Bert Loerakker Heren 3
14 januari George Westerman Heren 5
16 januari Piet Meyer Heren 5
17 januari Bruno Schuring Adspiranten
20 januari Stefan Woolthuis Heren 2 en barcie
22 januari Marjolijn Verbruggen     Voorzitter polocie

Ebelien Brander Dames 1
Camilla Meyer Minipolo

24 januari Richard Molenaar Heren Jeugd
26 januari Pim Meyer Heren 3
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HET TEAM

Tja, hier is dan alweer een nieuwe versie van het team. Deze
maand hebben wij een kijkje genomen bij heren jeugd. Dit is een
team dat dit jaar voor het eerst bij elkaar speelt. Sommige jongens
spelen wel al een aantal jaar bij DWT, maar dan in een ander team.
Ze zijn allemaal ongeveer tussen de 14 en 19 jaar oud.
De trainer van dit geweldige team is Eddy Roosen. Afgelopen
wedstrijd hebben zij voor het eerst gewonnen.

Wat vinden jullie van jullie team?
Het is een heel leuk, gezellig en goed team.

Wat is er dan zo leuk aan jullie team?
Dat we hebben gewonnen!! Verder is het sociale gedeelte ook wel
in orde, we zijn allemaal van dezelfde leeftijd en dus ook wel
vrienden van elkaar. We hebben veel lol met elkaar, en kunnen
bijvoorbeeld ook wel goede gesprekken hebben enzo.
De dropping was ook heel erg leuk.

Dit is het eerste jaar dat jullie bij elkaar spelen, is er al veel
verschil te zien tussen nu en in het begin?
Ja, we raken steeds beter op elkaar ingespeeld (ook sociaal), we
worden steeds beter. En we hebben nu ook gewonnen.

Wat komt er het eerst in je op als je aan heren jeugd denkt?
- Ed !
- Bier !
- Gewonnen !

Eddy, wat vindt jij leuk aan “jouw” team?
Ik vind het erg leuk dat ze zo goed opletten, en altijd doen wat ik
zeg...vooral het uitzwemmen dan.
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Dan een vraagje aan de jongens die al wat langer poloen, hoe is
het om in een nieuwe team, met nieuwe spelers te spelen?
Het is een soort uitdaging, en het is heel leuk om te zien dat er veel
vooruitgang te zien is.

Wat gaat er ,qua waterpolo, allemaal goed?
De man meer gaat best goed, en de pressing (voorlopig nog op het
halve veld) heet ook heel goed.

Toekomstvisie?
 We gaan veel gasten een delirium bezorgen. Nog meer winnen, en
we kunnen ook nog kampioen worden !

Wat is het vrijgezellen- percentage?
Dat is bijna 100 %. Maar dat haalt Josse wel weer op, hij heeft
namelijk elke week vier vriendinnen. Dat compenseert de rest een
beetje.

Zijn er nog speciale dingen, of bijzonderheden die iets
toevoegen aan het team?
Het is wel leuk/handig dat we Tim als sexbom hebben. 
En we hebben Marcel Jansen; hij is werkelijk een gevaar op de
weg. Hij rijdt te langzaam, hij slipt, en maakt burn-outs.

Oke, dat was het dan weer. Volgende maand zijn we ,natuurlijk,
weer bij jullie terug.
Groetjes van het razende reporter-team. 

UITSLAGEN 

20 november
Adspiranten   DWT−ALLIANCE   2−36
Doelpunten: Freek-Tim 2

Heren 3   DWT−De otters/het gooi   3−6

Doelpunten: Ad 2, Jaco 1

Dames 2   DWT−NOORDKOP   1−14
Doelpunt: Carry
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Heren 2   DWT−DE ROBBEN   11−7
Doelpunten: Marco 3, Marcel en Paul 2
Robin, Frank, André en Thijs 1

27 november
Adspiranten   DWT−HPC   11−10
Doelpunten: Romana 7, Freek 4

Dames 1   DWT−Brandenburg   4−4
Doelpunten: Sabine 

Heren 1   DWT−NVA/HHC   4−4
Doelpunten: Paul 3, Raymond 1

Heren 2   De otters/het gooi−DWT   10−11
Doelpunten: André 4, Thijs 3, Jeroen en
Paul 2 

Heren 3   DWT-RAPIDO ’82   9-4
Doelpunten: Johan en Bert 3, Jeroen, Dick
en Pim 1

11 december
Heren Jeugd  WZ&PC – DWT   5–3  
Doelpunten: Marcel en Raymond 2,Josse 1

Dames 3   DWT – DE REURING  2–10 
Doelpunten: Linda en Diana 

Heren 5   DWT – DE HAM   11 – 11
Doelpunten: Ton 7, Leon en Lex 2

Heren 2   DWT – ZWV/NEREUS  6–5
Doelpunten: André 4, Paul 2 en Thijs 1

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink
 

Eerste winst voor heren-jeugd!

Het is gelukt. Heren-jeugd heeft bewezen millennium-proof te
zijn! Op zaterdag 11 december wonnen zij namelijk hun eerste
wedstrijd. Dat gebeurde in Zuidoost Beemster tegen het altijd
lastige WZ&PC. Onze heren lieten zich niet afleiden door (door de
tegenstander ingehuurde) bloedmooie kunstzwemmeisjes en ook
niet intimideren door de spierballen van tegenpartij.
Onverschrokken namen zij de leiding en wonnen met 5-3.
Gefeliciteerd mannen! Ga zo door!

De polocommissie.
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MINIPOLOTOERNOOI

OP 9 JANUARI
IN DE PLANEET

VAN 14.30 – 17.30 uur

OPGEVEN OM MEE TE DOEN?

BEL
SABINE ROOZEN

(023) 537 33 73

IEDEREEN IS VAN HARTE
UITGENODIGD OM DWT AAN TE

KOMEN MOEDIGEN!
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Minipolotoernooi van 28
november

Verslagje van het laatste toernooi van 1999 voor de Mini's van
DWT.
We gaan naar Hoorn, een lange autorit, nog nooit eerder geweest
en nog verder dan Purmerend. 
Sabine heeft 3 groepjes mini's ingezet dus werd mij gevraagd (Bart
had "zwarte" verplichtingen) om coach van de oudsten te zijn wat
ik graag heb gedaan. Ik had Julian - Marlin, Camilla en 3
gastspelers tw. Maurice en Bart van VZV (Velsen) en Benjamin
van DAW (Alkmaar) onder mijn hoede.
Gewapend met het tijdschema op badslippers en in DWT t-shirt
hield ik op mijn handen de score bij (als assistent scorebord voor
de scheids) en ze hebben: 5-3, 8-4, 4-4, 5-2 gespeeld. Dus een
fantastische middag 3 triomfen en 1 gelijkspel.
Echte goede acties en leuk samenspel, met de al van de vorige
keren bekende gastspelers. De mini's hadden nog wel wat
commentaar op de doeldienst (deze leeftijd wil SCOREN) echter
als antwoord heb ik een toerbeurtdoelrooster ingesteld. In de
laatste wedstrijd was het vooral Camilla die goede treffers (3x)
schoot, en Marlin de bal keer op keer stopte (doeldienst) terwijl
Julian als een speer door het water schoot om telkens weer een
hinderende werking op de tegenpartij te hebben.
Goed verzorgd door onze gastheer Hoorn was het al met al een
geslaagd minipolotoernooi voor DWT.
Volgende toernooi zijn wij gastheer op 9-1-2000

Hartelijke groeten van Nicole.
Namens Sabine en mijzelf (Nicole; moeder van Julian en Franklin
v.d. Velde)
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Pieter van den Hoogenband
Een samenvatting van het interview uit de Nieuwe Revu van   
week 48

Omdat zowel onze als jullie tijd beperkt is en wij niet willen dat
jullie clubblad alleen maar vol komt te staan met teksten die jullie
toch niet helemaal lezen hebben wij, Varkje en Vijgje, besloten het
interview met Pieter van den Hoogenband uit de Nieuwe Revu kort
samen te vatten. Met hier en daar een quote of grappig zinnetje
proberen wij een beeld te geven van Nederlands beste zwemmer op
dit moment.
Pieter is samen met Barney (juist ja, de dartpijltjes gooier)
genomineerd voor de titel “sportman van het jaar”. Hij denkt zelf
dat het Barney wordt maar hij wint 6 gouden medailles tijdens het
EK-zwemmen (wat nog nooit is voorgekomen) en dan zou Barney
winnen. Kom nou, Barney een echte sportman? Pieter knikt
instemmend “maar dan heb ik wel een probleem want diezelfde
avond is Ajax-PSV en daar wil ik graag heen. Dat wordt een zware
beslissing. Misschien kan ik het combineren”.
“Ik had het gevoel dat ik iets miste, ik wilde uitgaan en zo. Mijn
ouders vonden het oké, ze hebben me nooit gepusht. Ze hadden al
teveel meegemaakt dat ouders hun status aan de prestaties van hun
kinderen ontlenen. Maar ik merkte al snel dat alsmaar uitgaan mijn
leven niet is. Ik vind het leuk om met mensen een biertje te
drinken, maar dat hoef ik niet wek in week uit te doen. Sport geeft
me zoveel meer plezier dat ik het de moeite waard vind om er alles
voor op te geven”
“Hoe vaak ik tegenwoordig moet horen dat mensen me hebben
geholpen of hebben gekend toen ik nog een kind was.. Op een
gegeven moment zegt iedereen je gedag al je op straat loopt en als
je dan geen gedag terug zegt vinden ze je arrogant. Een raar proces
vind ik het”
“Laatst kreeg ik een out-of-competition-controle voor doping. Dat
gebeurd best vaak maar is wel lastig. Moet je urineren terwijl je net
in het water hebt geplast”
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Voor Pieter geen doping. “Mijn vader zou mijn poten breken”
(Pieter is de zoon van Cees-Rein, chirurg en clubarts van PSV, de
voetbalclub) “en het is een regel waaraan jij je onderwerpt: je hebt
de start, het keerpunt, de finish en een andere regel is geen doping”

Waarom zwemt Pieter eigenlijk sneller tijdens de estafette dan
tijdens zijn eigen solorace? “Misschien wel omdat ik liever een
teamsport beoefen. Met elkaar doelen stellen, met elkaar iets
bereiken, dat vind ik hartstikke mooi”
“Ik kijk tegen niemand op. Ik bewonder mensen vanwege hun
prestaties, maar ik heb geen idolen of helden. Nooit gehad”
Vindt Pieter zichzelf bijzonder? “Nee … (korte twijfel) … Nou
ja, misschien is het wel bijzonder als je heel goed en snel
baantjes kan zwemmen. Je moet een beetje een droombeeld
hebben, een droomkasteel. Want wat doe je nu eigenlijk?
Nuchter bekeken zwem je alleen mar zo snel mogelijk heen en
terug en toch heb je het gevoel: zwemmen, finale, publiek,
yeah, dat is het helemaal. Dat droombeeld is noodzakelijk om
te presteren”
“Soms relativeer ik teveel. Dat kan dodelijk zijn maar ook
verhelderend. In het ziekenhuis zie ik mensen voor hun leven
vechten en weet ik weer dat ik een bevoorrecht mens ben. Ik lijd
pijn omdat ik het leuk vind; die mensen hebben geen keuze”
Afsluiting: “maar wat er ook in Australië gebeurd, het zal niet het
einde zijn. Ik ga nog wel even door. Het is zo leuk om te doen. Dit
is mijn leven”

Met vriendelijke zwemgroet
Varkje en Vijgje

Masternieuws
Zuyderzee Mastercircuit
Al enige weken zijn we volop aan het trainen want de wedstrijden
komen eraan.
Op 14 november jl. haalde Ok van Batenburg mij af. Samen met
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Jan Kees Boer uit Amsterdam reden wij naar Almere-Stad, waar de
eerste wedstrijd van het mastercircuit plaatsvond. Dit is een serie
wedstrijden in de plaatsen rondom de Zuyderzee (het
tegenwoordige IJsselmeer).
Precies op tijd kwamen wij in Almere aan en na het aanmelden ben
ik gaan inzwemmen. De wedstrijden vonden plaats in het
Sportfondsenbad Almere-Stad (25m bad en 6 banen).
Om 13:45 uur vond de opening plaats door de wethouder van
sportzaken. Meteen was er al een hoogtepunt. Het allereerste
programma nummer, extra ingelast in verband met een
recordpoging, was de 400m wisselslag. Hieraan deden mee onder
andere de toppers Rob Hanou, Jankees Boer, Donald
Uytenbogaard en Edwin van Norden. Laatst genoemde deed een
aanval op het wereld record (H 35+). En ja hoor, de record poging
was gelukt!
Zo'n 1,5 seconden zat hij onder het oude record. Met 4.39,  min. is42

dit een nieuw wereld Masterrecord. Tevens werd Edwin van
Norden uitgeroepen tot masterzwemmer van 1999 en hij ontving
een grote trofee van Els van Dungen. Daarna ging het verdere
zwemprogramma van start.
Jankees Boer moest nog drie keer zwemmen en hij is in zijn
categorie (H 35+) 1 keer eerste geworden (200m borstcrawl in
2.14,  min.) en 2 keer heeft hij een tweede plaats behaald.35

Ik moest ook drie keer zwemmen. Mijn resultaten waren als volgt
(D 45+):
-100m schoolslag in 1.38,  min. 1  plaats86 e

-200m vrijeslagin 3.12,  min. 1  plaats22 e

-100m rugslag in 1.37,  min. 1  plaats40 e

Ik ben erg blij met mijn tijd op de 100m schoolslag omdat ik bijna
3 seconden sneller heb gezwommen dan bij de N.M.K. te
Oldenzaal in september jongst lede. Bij dit toernooi waren wat
minder deelnemers dan in Oldenzaal. Om half zes waren de
wedstrijden afgelopen en voor achten zette Ok mij thuis af. Met
tevredenheid zie ik terug op deze wedstrijden en ik verlang al weer
naar de volgende uitdaging!

Corine Kalbfleisch.
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Een volgend berichtje van ons

Om de teambuilding op peil te houden, gingen we met het hele
team op zondag 7 november 1999 uit eten in een door Ben
geregeld restaurant: Rembrandt.  Omstreeks 19: 00 uur stroomde
iedereen binnen en begonnen we met een lekker drankje.  Het was
er niet druk, maar wel sfeervol.  Qua geluid leek het er wel op alsof
het vol zat met mensen; en dat ondanks dat de meiden elkaar toch
regelmatig zien en dus spreken.  Tijdens het nuttigen van de
drankjes en de gerechten kwamen de verhalen aardig los.  Ook die
van de vakanties van Sandra en Linda.  Zo te horen hebben zij zich
echt niet verveeld met al die verkleedpartijen en andere spelletjes. 
Ben kon het ook niet laten om het een en ander te verklappen
over... Nee, we hebben plechtig beloofd het niet door te vertellen. 
Het was een geslaagde avond, waarbij bleek dat het wel goed zit
met de sfeer in het team.
Op 13 november hadden we weer onze volgende wedstrijd.  Deze
speelden we thuis tegen ZWV-Nereus3.  Ondanks dat we tegen
hun 4de team gespeeld hadden en ruim gewonnen hadden, waren
we toch wel wat nerveus voor deze wedstrijd.  Tevens misten we
Roos door ziekte.  Na een verlaatte start, veroorzaakt door de tafel,
gingen we ervoor.  Het eeste kwart verliep nogal rommelig. 
Sandra wist na 32 seconden al te scooren.  Dit deed ons natuurlijk
goed.  Al snel werd zij gevolgd door Martine.  Daarna werden er
een aantal dames, zowel aan de kant van de tegenstander als aan
onze kant, uitgestuurd.  Helaas werd er uit deze situaties niet door
ons gescoord.  En we trainen er toch echt regelmatig op.  Gelukkig
lukte het de tegenstander ook niet, om van de situatie te profiteren.
Het tweede kwart verliep een stuk rustiger, maar er werd wel twee
maal door ons gescoord.
In het derde kwart gebeurde ook weer van alles.  Wij wisten drie
maal te scooren, en zowaar ook een keer uit een man-meer-situatie. 
Gelukkig we kunnen het ook in een wedstrijd.  Helaas wisten onze
tegenstanders ook drie maal te scooren.  Dit lieten wij in het vierde
kwart niet meer gebeuren.  En zo geschiedde.  Dana en Carola
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scoorden beiden nog een keer.  Heel opmerkelijk was dat
Antonnette er in het vierde kwart er tot twee maal toe uitgestuurd
werd, met het gevolg dat zij er verder helemaal uit kon blijven
voor de rest van de wedstrijd.  Zij was er in het eerste kwart
namelijk ook al een keer uitgestuurd.  Jammer, maar gelukkig was
de wedstrijd nog maar 1:41 minuten lang.  Deze wedstrijd sloten
we af met 10-3 in ons voordeel.
Na een weekend rust, speelden we op zaterdag 27 november een
wedstrijd tegen Brandenburg 3. Ben en Yvette hadden deze ploeg
al een keer zien spelen en konden de rest van het team een aantal
manieren van spelen van Brandenburg vertellen.  Natuurlijk gingen
vandaag weer voor de winst en zouden gretig gebruik maken van
deze voorinformatie.  Helaas hadden we deze wedstrijd weer twee
uitvallers: Carola en Annette.  Zij lagen lekker te bakken op hun
vakantiebestemniing.  Gelukkig mochten we van de talenten van
Ingrid gebruik maken.
Al binnen een halve minuut werd Dana eruit gestuurd.  Dat was
even schrikken.  Hiervan maakten de dames van Brandenburg
gretig gebruik en scoorden.  Zij wisten dit eerste kwart ook met 0-2
af te sluiten.
Ben maakte ons duidelijk dat we niet de lievertjes uit moesten
hangen en dat we feller het tweede kwart in moesten gaan en ons
zeker niet op onze kop laten zitten door die oudere, maar zeker niet
onervaren dames.  Dit hielp enigzins, want we zorgden er in ieder
geval voor dat onze tegenstander niet wist te scooren en wij wel. 
Al was dat maar 1 keer.
Het derde kwart verliep een stuk rommeliger.  Een aantal keren
werd er een dame van

 Brandenburg uitgestuurd.  Zelfs een keer met een uitsluiting
zonder vervanging.  Dit doordat zij Joke opzettelijk trapte.  Helaas
lukte het ons niet om van deze situaties gebruik te maken en wisten
we niet te scoren.  Nog harder hierop trainen dus.  Maar we wisten
Brandenburg nog wel dwarst te zitten, want zij scoorden ook nu
maar 1 keer en wij toch twee maal.  Dit bood perspectieven!  We
stonden gelijk.
In het laatste kwart werd er twee maal gescoord, helaas door zowel
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Brandenburg en ons.  We moesten de wedstrijd met een gelijke
stand (4-4) afsluiten.  Ondanks dat dit nu gebeurd is, laten we onze
hoofden zeker niet hangen en gaan we er de volgende wedstrijden
weer helemaal voor.  Schroom dus niet om te komen kijken.  We
hebben nu twee weekenden rust en gaan er tijdens de trainingen
stevig tegenaan.  De volgende wedstrijd spelen we uit en wordt dan
de laatste van deze eeuw.  Dus tot volgend jaar tijdens onze eerste
thuiswedstrijd.

Dames 1

Piramide 2

1 -een met de tong gevormde medeklinker
2 -een variabele muzieknoot
3 -dit wordt een plant, die geen water krijgt
4 -kleur, die ‘s avonds en ‘s morgens het weer

voorspelt
5 -laat 1 liter bloed aftappen en je bent het
6 -een Zuid amerikaanse gier
7 -twee of meer stukken touw
8 -een papieren prijs bij zwemwedstrijden

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

Oplossing Piramide 1:
p - op - nop - knop - kopen - kapoen - opmaken - kampioen

G.L.



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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