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Een voorzet van . . .
de voorzitter.

Het wordt voor sportverenigingen allengs
moeilijker om het geplaagde hoofd boven water
te houden. Mocht je als sportbestuurder het
gevoel hebben intern de zaakjes aardig op orde te hebben, dan
word je vaak door plaatselijke omstandigheden gedwongen om de
stellingen in te nemen. De lokale overheid lijkt geen idee te hebben
van de negatieve impact voor sportverenigingen op onderdelen van
hun politieke besluitvorming en lucratieve bestemmingsplannen.
Wat zullen bijvoorbeeld de gevolgen zijn op onder meer het
ledenbestand van sportverenigingen door de reeds afgeronde ge-
dwongen verplaatsingen op het 'van der Aart sportpark' in het uiter-
ste noorden van de stad, ten faveure van een nieuw ziekenhuis-
complex dat mogelijk nooit van de grond komt en de voorgenomen
opgelegde verhuizingen van een omniumvereniging in Schalkwijk
en een voetbalvereniging aan de Prins Bernardlaan?

Soms bekruipt mij het gevoel dat de georganiseerde sport een lage
prioriteit geniet bij de plaatselijke overheid. Hoe is anders naast
opgelegde verhuizingen en verplaatsingen een hoge huurkosten
doorberekening aan verenigingen en de afschaffing van de jeugd
sportsubsidies te verklaren. Sport is zo langzamerhand verworden
tot een elitaire aangelegenheid. Aan sport voor het volk door het
volk genoten hangt tegenwoordig een hoog soms onbetaalbaar
prijskaartje. Kortingsacties via de 'Haarlem Pas' veranderen daar
hoegenaamd niets aan omdat dit voor de beoogde doelgroep
slechts stigmatiserend bevorderend en derhalve drempelverhogend
werkt.
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Behalve de overheid houdt ook de commercie een wurgende greep
op de algemene sportvoorzieningen met een welhaast
verlammende uitwerking op een gezonde exploitatie van
sportverenigingen. Sport is thans big business dat tot eer en glorie
strekt van de aandeelhouders, met voetbal achter de decoder en de
elite als de moderne landheren die de dienst uitmaken in de sport-
bonden. Het is een gekke dolle dwaze wereld waarin 'brood en
spelen' getransformeerd worden in 'spelen voor brood'! De winners
walsen over de losers met promotie en degradatie als handelsmerk
voor de tweedeling in de maatschappij.  

Sport moet voor iedereen bereikbaar zijn en blijven. Althans dat
zou de doelstelling voor het overheidsbeleid moeten zijn.
De impact van sportverenigingen op de sociale samenhang binnen
de gemeenschap is van niet te onderschatten waarde en is mede
bepalend voor de ontwikkeling van een breed gedragen normen en
waardepatroon in onze multiculturele- en multiraciale samen-
leving. Ik pleit natuurlijk niet voor een rigide eenheidsworst waarin
alle rangen, standen en culturen binnen alle sportverenigingen
vertegenwoordigt zijn. Een ieder moet echter wel de mogelijkheid
hebben tot sportbeoefening bij de vereniging naar keuze zonder
gedwarsboomd te moeten zijn door een financiële en/of
geografische barrière.

Toegankelijkheid voor iedereen als sleutelwoord! Ik ben daar een
groot voorstander van. De sport als grote promotie naar de
Eredivisie van de menselijke waardigheid en niet als pleitbezorger
voor de tweedeling naar de onderste regionen van de samenleving.
Op plaatselijk niveau wil ik daarvoor graag samen met de overheid
de sportieve strijd aangaan om dat doel te bereiken. DWT for ever,
voor iedereen die van zwemmen houdt!!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Jubileumcommissie.
De jubileumcommissie is samengesteld uit
vertegenwoordigers van alle werkgroepen en het
bestuur. Gedurende het jaar 2000  worden een
aantal evenementen rond 70 jaar DWT
georganiseerd met als absoluut hoogtepunt het
slotfeest op 30 december!

- Zwemtrainer A.
De wedstrijdploeg is in een klap 3 gediplomeerde trainers rijker.
Dennis van Weel, Michiel Veen en Eric Veen hebben namelijk hun
opleiding tot zwemtrainer A met succes afgerond.
Namens een trots bestuur is hierbij een welgemeende felicitatie op
zijn plaats.

Met bronvermelding.

In Nederland maakt sport een substantieel onderdeel uit bij de
(algemene) ontwikkeling van onze youngsters tot volwaardige en
gerespecteerde volwassenen in de samenleving. Het klinkt dan ook
te mooi om waar te zijn dat onze nationale voetbaltrots Ajax en
Feijenoord uit dergelijk ideële overwegingen op diverse exotisch
aandoende plekken van de aardkloot met plaatselijke voetbal-
verenigingen aldaar een samenwerkingsverband zijn aangegaan.
Natuurlijk staan deze twee topclubs door hun geflirt met derde -
wereldlanden niet plotseling in de picture bij de minister van
ontwikkelingssamenwerking, omdat doodgewoon het eigenbelang
van deze voetbalgrootheden hieraan ten grondslag ligt.
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In de praktijk blijkt het mes echter aan twee kanten te snijden. Zo
heeft Ajax op vier plekken in Ghana met instemming van de
plaatselijke notabelen een heus opleidingsinstituut staan waar
plaatselijk talent gescreend, geschoold en opgeleid wordt tot
volwaardige topvoetballers die t.z.t in het gunstigste geval voor de
voormalige godenclub met hun kunsten de Arena op haar
grondvesten moet doen schudden. Maar ook al halen deze jongens
hooguit de toto-divisie van de Ghanese voetbalcompetitie, dan is
daarmee voor hen toch een belangrijke stap gezet naar een
volwaardige plek binnen de Ghanese samenleving.

Veel jongens hebben er alles voor over om tot de uitverkorenen te
behoren en doen de gekste dingen om te voldoen aan de leeftijd eis
van 14 jaar. In een land waar geboorteaangifte niet verplicht is en
een vals geboortebewijs door omkoping makkelijk te verkrijgen is,
is het geen sinecure om de werkelijke leeftijd te achterhalen.
Sommigen van de veertienjarigen zien er uit als prijsboksers die
met groot gemak ingezet zouden kunnen worden voor de
beteugeling van de dadendrang van al te enthousiaste F-side
supporters. Weer anderen komen met een niet van echt te
onderscheiden vervalst document met de aanduiding 'female' of
waarop als geboortedatum 31 april staat vermeld.

Eenmaal tot de uitverkorenen behorend worden de jongens op de
interne opleidingsschool geplaatst, waar dan het deelnemen aan de
algemene schoolopleiding direct al een groot struikelblok vormt.
Hooguit een half uur per dag schoolwerk wordt als normaal gezien
en de ontspanning in de avonduren kan de vergelijking van de
activiteiten van hangplekjongeren hier ten lande met gemak door-
staan. De Ajaxleiding ter plekke wil dat verbeteren, maar stuit
daarbij vooralsnog op wat zij noemt 'de traagheid van het bestaan
in Ghana'. Het grote Ajax doet dus bijkans ongemerkt
ontwikkelingswerk in pocketformaat. Tot meerdere eer en glorie
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van de lokale Ghanese samenleving en niet in de laatste plaats tot
toekomstige voetbaltriomfen van onze nationale voetbaltrots.

Misschien een ideetje voor het bestuur van DWT om zich te be-
zinnen op de ontwikkeling van een zwemschool in de binnenlan-
den van Brazilië en om over de kans van slagen contact op te
nemen met de plaatselijke Zuid-Amerikakenner Ruud Muijlaert.

Bron: Voetbalinternationaal, januari 2000.

Dèja vu.

De volkswijsheid van 's lands meest bekende grootgrutter strekt tot
voorbeeld voor het huishoudboekje van menig sportvereniging.
Inderdaad moet ook DWT op de kleintjes letten en is het een zaak
van de penningmeester om daar nauwkeurig op toe te zien. Aha
zult u wellicht zeggen dit klinkt mij bekend in de oren, want op
gezette tijden ontvangt u via Tante Pos een acceptgirokaart met het
verzoek om aan uw contributieverplichting te voldoen. Het is niet
anders, want wil de vereniging haar leden in hun sportieve
ambities tegemoet komen dan staat daar deze vorm van ruilhandel
tegenover. De zuinige Nederlander wil echter bijna altijd voor een
dubbeltje op de eerste rang zitten en er zijn er die hun aandeel in de
ruilhandel uitstellen tot sint juttemis en die het niet betalen tot
kunst verheffen.

Tel uit je winst als je daar al van kunt spreken, omdat het gewoon
heel vervelend is om de a-sportieve wanbetaler tot de orde te
moeten roepen. Ontduiken is evenwel een manier van sport
bedrijven dat sinds mensenheugenis bij de Nederlander in de genen
verankert is, waarvan de belastingontduiking het bekendste
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voorbeeld is. Met dit gegeven in het achterhoofd is het niet zo
verwonderlijk dat in 1932, ook toen al, de penningmeester de
goegemeente via het clubblad ernstig vermanend toesprak. Hij
verweet de wanbetalers dat deze schijnbaar niet wisten waarom er
contributie betaald moest worden. Met volzinnen die ex-premier
van Agt niet zouden misstaan vermeldde hij; "dat wil men aan de
verschillende oefeningen deelnemen men ook aan de betreffende
zweminrichtingen entree moet betalen. Velen concluderen
blijkbaar dat de vereeniging zelf totaal geen onkosten behoeft te
maken  en dus ook geen contributie van hare leden behoeft te
heffen", aldus de penningmeester.

Met een opsomming van door de vereeniging te maken onkosten
voor de aanschaf van belangrijke zaken als de clubvlag, het
oefenmateriaal, de polobal enz, doch ook de kosten van het
secretariaat en de vergaderingen, de zaalhuur van Stoop's Bad en
wat dies meer zij, zette hij zijn betoog kracht bij. En dat terwijl de
vereeniging wel 100 % goedkoper is dan de andere Haarlemsche
zwemvereenigingen, dan moet men toch wel zeer benieuwd zijn
om te weten hoe de penningmeester woekert met z'n geld om de
zaak te laten marcheeren. En met een verwijzing naar de komende
jaarvergadering waar nog meer uitleg gegeven zou worden over het
huishoudboekje van de vereeniging, besloot de arme
penningmeester zijn betoog.

Met een glimlach naar haar illustere voorganger moet het Paula
Lommerse anno 2000 als muziek met een vals toontje in de oren
klinken. De boodschap van die hangende grammofoonplaat uit
1932 mag dan gedateerd lijken, de werkelijkheid gebied te zeggen
dat het virus van de a-sportieve ontduiking nimmer is uitgeroeid en
ook thans nog door menigeen tot kunst verheven wordt. Of hebben
we daar binnen DWT geen last meer van?

Guus Niehot.



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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Mag ik u voorstellen aan DWT
coryfee:

Naam : Truus en Ruud Muijlaert
Leeftijd : 64 en 65 jaar
Woonplaats : Haarlem
DWT’ers sinds : 1948 (met onderbreking van ca 7 jaar)

Waarom viel de keus op DWT?
Truus: Dat kwam door de familie Turkenburg, die familie van ons
was. Voor de oorlog leerde mijn moeder Nel, Do en Hen Turken-
burg zwemmen. De familie Turkenburg heeft veel voor DWT bete-
kent. 
Ruud: Ik ging met m'n buurjongen Harrie de Graaf mee. Die was
al lid van DWT. Hij had reeds zijn A-diploma. Ik leerde mezelf
zwemmen op de kosteloze uren in de houten Houtvaart en meldde
me aan voor het diploma zwemmen in augustus 44.

Voor welk onderdeel van de zwemsport meldde u zich aan en
welke indruk heeft dat op u gemaakt?
We gingen aanvankelijk voor het wedstrijdzwemmen. Later kwam
daar het waterpolo bij, dat met name in de zomer werd gespeeld.
Het was een hechte vriendenclub. De reis naar de uitwedstrijden
(met regenjassen) was het spannends. De glimlach van Ruud
verraad de reden. DWT als makelaar in relaties.

Op welk gebied was u zelf actief voor DWT?
Truus: In de zwem/sportcommissie ligt menig uurtje, maar ook bij
het polo. Uiteindelijk bleef je door de kinderen die uiteraard ook
lid werden van DWT organisatorisch actief voor DWT.
Ruud: Leo Roozenkrans heeft me eigenlijk gestrikt voor de
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oefencommissie. Als commissievoorzitter was ik automatisch
bestuurslid. Later ben ik ook nog penningmeester geweest bij de
BHZ.

Wat was voor u het DWT hoogtepunt bij uitstek?
Truus: De trainingskampen en wedstrijden voor de NK. Met een
grote groep bivakkeerden we in een koeienstal. Samen met onder
meer Alie Stricker en Nel Kokkelkoren runde we het zaakje. Wat
leuk dat een zoon van Nel nu in de zwemcommissie zit!
Ruud: Ik vond de festiviteiten rond het 50-jarig jubileum een
absoluut hoogtepunt, maar vergeet ook niet de sinterklaasfeesten
met Jan Houtkamp.

Welke betekenis heeft DWT als sportclub in Haarlem voor u?
Het klinkt misschien wat belerend, maar DWT heeft als sportclub
een opvoedkundige waarde voor de jonge zwemmers. En wat
meetelt is de saamhorigheid en de vriendenkring en dat zijn
waarden die ook bij sportprestaties tellen.

Waaruit blijkt dat onder meer?
Uit de goede sfeer binnen de vereniging. Een lidmaatschap bij
DWT gaat vaak een sportleven lang mee.

Wat schiet u te binnen bij de volgende steekwoorden?
- Sportfondsenbad Frederikspark?
Truus : Daar liggen wat uurtjes van ons!
Ruud : Mijn vader was een van de architecten van dit bad!
- Boerhaavebad Schalkwijk?
Truus :Het is nooit mijn bad geweest!
Ruud :DWT heeft daar een goed geoutilleerd clubhuis gekregen
- Haarlem sportstad?
Truus :De sportuitwisseling met Angers en Osnabrück:
Ruud :Haarlem weert zich redelijk als sportstad!
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- Topsport bij DWT?
Truus :Moet kunnen, hoeft niet!
Ruud :DWT heeft daar goede voorbeelden van!
- Recreatiesport bij DWT?
Truus :Daar heb ik geen binding mee!
Ruud :Ik onderschrijf dat!
- Sendenbeker?
Truus :Vroeger prestatiebeker, nominatie was vaak gedonder

om!
Ruud :De naamgever was een autoriteit en 25-jaar voorzitter!
- Betrokkenheid vrijwillig kader?
Truus :Laat het plezier altijd voorop staan!
Ruud :De betrokkenheid is redelijk groot. Dat is DWT eigen!
- DWT 70jaar? 
Truus :Van mij mogen ze 100 worden!
Ruud :We hebben 2/3 van die periode zelf mogen meemaken!
- Toekomst DWT?
Truus :Ik hoop dat DWT zelfstandig blijft voortbestaan!
Ruud :De wijze waarop DWT bezig is geeft hoop voor de

toekomst!
- Het laatste woord?
Truus :Ik gun de jeugd van DWT eenzelfde beleving bij de ver-

eniging als ik zelf gehad heb!
Ruud :Ik sluit me bij de woorden van Truus aan!
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De jubileumcommissie

70 jaar DWT
presenteert ! !

Op zaterdag 4 maart a.s.
In  ons  eigen  clubhuis

een superdeknotsgezellige

CARNAVALSKIENAVOND 

Aanvang van dit festijn is 20.00 uur!

U kunt verwachten een ouderwetse
kienavond voor elk wat wils en prijzen te over
voor iedereen die graag winnen wil.

De jubileumcommissie verwacht een
grote opkomst van de  DWT familie
wedstrijdzwemmers, poloërs en
minipoloërs, leszwemmers en
synchroonzwemmers plus aanverwanten.
Carnavalskledij is niet  verplicht, maar wordt
wel nadrukkelijk aanbevolen!!!



Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Voor meer informatie bel of schrijf met:
Ebelien Brander
Van Kinsbergenstraat 23
2014 DG Haarlem
tel. 023-5248215

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.

Wedstrijd wijzigingen

De wedstrijden van deze
Koninginnedag worden op een
andere datum gespeeld.
Hieronder staat wanneer:

Zaterdag 6 mei
Adspiranten, Heren Jeugd,
Dames 2 en Heren 2

Vrijdag 7 april 
Dames 1

De wedstrijd van heren 1 van 25 maart wordt gespeeld op
zondag 26 maart om 20.00 uur.

In de poule van heren 3 heeft rapido 5 zich teruggetrokken. De
wedstrijd van 18 maart gaat dus niet door.

Wie zitten er achter het tafeltje in februari?

Zaterdag 5 februari  Baddienst: Eddy Roosen
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

NH.J2D DWT B* Hhwaard’92 B 18.00 Teun, Hayo
D3.JB2 DWT A Alliance A 18.45 Stefan, Niels, Nicole
B.H3C DWT 1 WZ&PC 1 19.30 Bart, Stefan, Marcel J.
NH.H1 DWT 1 Ed-Vo 1 20.15 Michael, Paul T, Eddy
D3.HR2B DWT 3 Alliance 3 21.00 Michael, Paul T, Eddy

*Scheidsrechter bij deze wedstrijd is Niels Rohling
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Zaterdag 12 februari zijn er alleen uitwedstrijden.

Zaterdag 19 februari Baddienst: Thijs Weustink
Niveau Thuis Uit Aanv Tafelbezetting

NH.J2D DWT B Rapido’82 C 18.00 Sabine, Yvette
D3.HR1 DWT 2 ’t IJ 2 18.45 Carola, Antonette, Martine
B.H3C DWT 1 Orkano ’75 1 19.30 Paul S. Frank, Wilfred
D3.D2 DWT 1 ’t IJ 1 20.15 Hayo, Michael, Teun
NH.H3B DWT 5 KZC 3 21.00 Teun, Roselijn

Zaterdag 26 februari Baddienst: Bart Wever
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

D3.JB2 DWT A De Meerkoeten A 18.00 Eddy, Teun en Thijs
NH.D2 DWT 3 WZ&PC 1 18.45 Marcel J., Josse
NH.D1 DWT 2 ZWV-Nereus 5 19.30 Merel, Tera, Jessica
NH.H3B DWT 5 AZVD 1 20.15 Merel, Tera, Jessica

In februari feliciteren we: 

Jaco Diemeer 1 februari Heren 3
Marcel Velthuis 2 februari Heren Jeugd
Sabine Roozen 7 februari Dames 1 / Minipolocoördinatrice
Roel van Hal 12 februari Heren 5
Reint Brink 16 februari Heren 4
Michael Woolthuis 22 februari Heren 1 / clubbladredacteur
Imara Meyer 25 februari Minipolo 
Johan Selles 27 februari Heren 3
Ulco Kleinhout 29 februari TO Polocommissie

Wedtrijduitslagen 

18 december 1999
Dames 1 DE HAM – DWT 1 – 4 
Doelpunten: Carola 2, Joke en Dana 1 

8 januari 2000
Dames 1 DWT – AZ&PC 10 – 1 
Doelpunten: Sabine 4, Ebelien en
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Antonette 2, Sandra en Carola 1,

Heren 5 DWT – DE HAM 8 – 4
Doelpunten:Lex en Leon 3,Gé en Marcel 1

Heren 2 DWT – AZ&PC 10 – 7 
Doelpunten: André en Thijs 3, Paul 2,
Marco en Frank 1

Dames 3 DWT – KZC 4 – 3 
Doelpunten: Linda 2, Daisy en Mariska 1

Heren 4 DWT – KZC 11 – 11 
Doelpunten: Arthur 5, Remon en Ronald 2, 
Jasper en Luc 1

Heren Jeugd Z&WF – DWT 11 – 5 

Doelpunten: Marcel V. 3 en Raymond 2

15 januari 2000
Adspiranten DWT – DE HAM 10 – 2 
Doelpunten: Freek 3, Marjolijn, Camilla en
Franklin 2, Romana 1

Heren 3 DWT – DE HAM 6 – 8 
Doelpunten: Johan, Jurgen, Pim, Jaco,
Martin en Herman

Heren 4 DWT – DE HAM 4 – 7 
Doelpunten: Cor 2, Raymond V. en Peter 1

Heren 1 AQUAFIT – DWT 7 – 3 
Doelpunten: Eddy 2 en Michael 1

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink

Dames 3 wint!!!!!!!

Eindelijk eens een berichtje van dames 3. We zijn deze eeuw maar
eens goed begonnen.
Na goed te hebben ingezwaaid en na een praatje van onze "
geestelijk lijder " ( leider ), gingen wij vrolijk het water in. De
teamspirit was optimaal.
Na 100 keer misgeschoten te hebben, kwam eindelijk ons eerste
doelpunt van LINDA!!!
Vol blijdschap (omdat we voor stonden) gingen we verder. Op dat
ene doelpunt hebben we trouwens een heel partje geteerd.
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Ook waren we ontzettend blij met onze geweldige scoorster
DAISY!!!! Zij scoorde vanaf de midvoorpositie megahard ons
tweede doelpunt. 
Na 8 keer proberen en 8 keer misgeschoten, (sorry, Ben) ging
Mariska ook maar eens voor een doelpunt. Toen stond het 3-3 en
roken we de overwinning. De zenuwen gierden en de eierstokken
schommelden. Kort voor tijd ging er gelukkig voor ons nog een
doelpunt in, want Linda moest even bewijzen dat ze de beste was
van ons team. Bedankt Linda.
Na het horen van het eindsignaal sprongen wij allen een gat uit het
water en  knuffelden we er gezellig op los. Natuurlijk moest ook
ons " geestelijk lijder " Marco erin.
We hebben het winnen nu helemaal te pakken en we gaan er voor.
De volgende wedstrijd proberen we het gewoon weer.

DAMES 3!!!!!

PS: kom ook eens een keer naar ons kijken!

Zwem commissie

Zoals bij een aantal mensen al
bekend zal zijn, is er de
afgelopen periode het een en
ander veranderd bij de
zwemcommissie. Wim Roozen
en Yvonne van Weel hebben te
kennen gegeven na jarenlange
inzet op het einde van het
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seizoen te stoppen met hun activiteiten in deze commissie, beide
hebben echter toegezegd op de een of andere manier betrokken te
willen blijven bij de vereniging. Zowel Wim als Yvonne wilde niet
stoppen voordat er nieuwe leden gevonden waren wat na enig
speurwerk gelukt is. Deze nieuwe leden zullen de open gevallen
plaatsen invullen, zodat de zwemmers en zwemsters er geen hinder
van zullen ondervinden. Het nieuwe voltallige bestuur bestaat uit
de volgende personen.
Erik Kokkelkoren Waarnemend voorzitter, Penningmeester
Bart de Graaf Wedstrijdsecretaris.
Gerda Huysmans Jurysecretariaat.
Ronald de Lange Secretariaat, ass. Trainer
Hetty van Eis Dipolma's, en algemene zaken

Op een later tijdstip zullen wij Wim en Yvonne bedanken voor hun
grote inzet en betrokkenheid bij de zwemmers.
Ook op het trainers gebied hebben een aantal wijzigingen
plaatsgevonden Door het opzeggen van Dhr Lak was er een
vacuüm ontstaan. waardoor er te weinig trainers beschikbaar
waren. Gelukkig is dit probleem opgelost door 4 enthousiaste
leerling trainers Van deze 4 heren, t.w.Dennis van Weel, Martin
Niehot, Michiel en Eric Veen zijn behalve Martin (helaas maar je
blijft gewoon bij de club van 4) inmiddels geslaagd voor hun
diploma assistent trainer, gefeliciteerd heren Wet wordt op de
achtergrond nog hard gezocht naar een gediplomeerd trainer, zodat
de trainersstaf compleet zal zijn.
Tevens kunnen we Hetty en Gerda feliciteren want beide dames
zijn inmiddels geslaagd voor de cursus tijd waarneming. Ik denk
dat we in de toekomst nog veel plezier en inzet kunnen verwachten
van onze nieuwe leden zodat we vol vertrouwen het jaar 2000
tegemoet kunnen zien. Als laatste wil ik met name de jongeren
verzoeken bij de wedstrijden ten alle tijden badslippers mee te
nemen dit in verband met het voorkomen van infecties's en
beschadigingen van de voeten.
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Met vriendelijke groeten,
Erik Kokkelkoren

Dames 1

Laatste wedstrijd 1999; nieuwe wedstrijd 2000

Vrijdag 18 december 1999 reisden we af naar Wormerveer om

onze laatste wedstrijd in 1999 te spelen en tevens de laatste

wedstrijd voor de 'winterstop'. Natuurlijk moest dit zonder twijfel

een goede afsluiting worden. Jammer voor De Ham, maar we

gingen echt ons best doen.

Het werd geen gemakkelijke wedstrijd. We hadden echt wel

tegenstand van de dames van De Ham. Het lukte hen echter maar

een keer om door onze zeer sterke verdediging te komen en scoren.

Daarentegen wisten Dana en Joke een keer te scoren en Carola

twee keer. Zodoende kwam de einduitslag op 1-4 in ons voordeel.

Met een zeer tevreden gevoel verlieten wij het zwembad in

Wormerveer en gingen met datzelfde gevoel de winterstop in.

De dinsdag na deze wedstrijd had Ben een kleine onderlinge

competitie voor dames 3 en ons in petto. Dit ging om de

individuele prestatie. Zo had hij verzonnen dat we zover mogelijk

onder water moesten zwemmen, in 1 minuut zoveel mogelijk

banen in de breedte zwemmen (zowel met als zonder bal). Daarbij

moesten we ook nog allerlei handigheden met de bal laten zien: je

kon scoren door op de linker paal, de rechter paal en de lat te

schieten. Nou, je raad het al. Als in de training verwacht wordt dat

je in het doel schiet, schiet je op de randen van het doel. Is het een
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opdracht, dan lukt het ineens niet. Verder moesten we vanuit

allerlei andere hoeken zien te scoren. Met dit alles waren punten te

behalen. De einduitslag werd gedomineerd door twee zusjes, die

een sterke tegenstand van elkaar te duchten hadden. Natuurlijk

waren dit Sabine en Yvette, waarbij Sabine eerste werd en Yvette

tweede.

Zaterdag 8 januari 2000 pikten we het seizoen weer op en dit

deden wij in het Boerhaavebad tegen AZ&PC. Ondanks dat wij op

de derde plaats stonden en onze tegenstanders op de laatste plaats,

maakte Ben ons duidelijk dat we er niet te makkelijk over moesten

denken. Dit omdat De Snippen en ZWV/Nereus3, die op dit

moment eerste en tweede staan, met toch wel moeite van AZ&PC

gewonnen hadden. Dat wilden wij toch beter doen. Alle vier de

kwarten gingen vrijwel gelijk op qua scoren: 2-0 (Carola en

Sabine), 4-1 (Antonnette en Sabine), 7-1 (Sabine, Sandra en

Ebelien) en 10- 1 (Antonnette, Sabine en Ebelien). Vanaf het begin

van de wedstrijd zaten we goed op de bal en wisten we een aantal

keren een break te hebben. Helaas wisten we deze niet altijd goed

af te maken. Spanning? Wat heel goed ging, in tegenstelling tot

eerdere wedstrijden, was de man-meer-situatie. Hiervan hebben we

tot driemaal toe gebruik van weten te maken, doordat we de bal het

werk lieten doen en niet lagen te treuzelen. Een aantal keren

probeerde AZ&PC ons van ons stuk te brengen door te kruizen,

maar dat wisten we heel goed op te vangen door van elkaar over te

nemen. Het was een heerlijke wedstrijd om te spelen. Uiteraard

zaten er veel leermomenten in, waarop we de komende weken

flink gaan trainen. 

We hebben nog een aantal belangrijke en moeilijke wedstrijden te

spelen, voordat we op ons gemak de competitie uit kunnen spelen.

Tot ziens maar weer tijdens onze eerst volgende wedstrijd.

Dames 1.
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Piramide 3

1- een eindeloze klinker
2- verboden verder te gaan
3- een binnenwind min twee dezelfde
medeklinkers
4- een knikkerkuiltje
5- een plat waterdier
6- een gebouw dat iedereen bezoekt
of bezocht heeft
7- precies volgens de regels werken
8- zonder doel
9- een plek waar men leert lassen

10- beweging om vooruit te komen

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 2:
d - do - dor - rood - donor - kondor - koorden - oorkonde

B.L. & G.L.
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De oude doos

Na een maandje afwezigheid
wegens deadline problemen
en verbouwings perikelen is
de oude schoenendoos met
foto’s maar weer onder het
bed vandaan getrokken.
En enig speurwerk leverde
de het volgende plaatje op
van een strakke bril en dito
haardos. Deze foto doet mij
wel afvragen of poloën wel
goed is voor een weelderige
haardos.

Op de o-benen na (overigens
niet te zien op de foto) is
deze volgende topper nog
helemaal niets verandert
sinds deze foto werd
genomen. Hij fluit nog
steeds naar hartelust en af en
toe zie je hem ook nog wel
eens in het water maar of je
dat nog steeds waterpolo
kunt noemen staat nog ter
discussie.
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Op deze foto staat een lid
van een grote familie vol
met  DWT’ers waarvan er
nu ook één in de
zwemcommissie terecht is
gekomen.

Ook deze vrolijke fluiter is nog
steeds met DWT verbonden en
wel als top scheidsrechter. Al is
het goede leven wel zichtbaar
geworden in de vorm van
reservoirs van oud bier rond de
middel.

Een basisinvaller.



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
voorz. E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023-5352011

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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