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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Niets menselijks is ons vreemd. De
uitingsvormen van ons men-   sen is een bonte
verzameling passieve- en actieve handelingen
dat kortweg 'gedrag' genoemd wordt. We vertonen gedrag beho-
rend bij de situatie waarin we verzeild raken. Een lach en een
traan, blijdschap, verdriet en agressie, het hoort er allemaal bij. Bij
de beleving van sport lijkt het wel of al deze uitingsvormen
collectief samengebald zijn, om vervolgens bij de geringste
aanleiding als een geopende doos van Pandorra over de goege-
meente uitgestort te worden. De ontlading bij een doelpunt van het
favoriete team geeft een gemeenschappelijke kick bij de spelers op
het veld en bij de supporters op de tribune en doet het stadion op
haar grondvesten schudden. Even voelen we ons collectief de
winnaar terwijl bij een nederlaag van onze helden we ons collectief
de schlemiel voelen.

Sportbeleving is dus samengebalde emotie met een collectieve
ontlading. Ik acht me heden ten dage als toeschouwer bij een
wedstrijd de neutrale nuchterheid zelve die beide partijen op het
strijdtoneel deelgenoot wil maken van mijn objectieve blikveld.
Soms slaat ook bij mij de vlam in de pan en ontladen zich de emo-
ties die nog vele jaren na dato mijn sportieve gevoelsleven is
blijven beinvloeden na het onterechte verlies van het Nederlands
elftal tegen Duitsland in 1974. Maar dat is soms! Zoals bij zomaar
een avondje waterpolo in het Boerhaavebad. Voor een spetterende
partij waterpolo stond ik voorheen nu niet bepaald op de banken.
Laten we het nuchter bekijken! Zonder van Basten, Sar en
Litmanen in het water krijg je toch geen Arena vol samengebalde
emotie met een collectieve ontlading en valt er maar bar weinig te
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genieten. En dan drijft er ook niet eens een voetbaldoel in het
water maar een minivariant, waardoor paal en lat regelmatig succes
in de weg staan.

Vanaf dit waterpoloseizoen slaat de waakvlam van mijn emotio-
nele hoogrendementsketel regelmatig op tilt bij de beleving van
alweer een spetterende wedstrijd van onze waterpolocorifeeën in
het (voor tribuneklanten naar tropisch oplopende tempe-
ratuurwaarden) Boerhaavebad. Met gemengde gevoelens sla ik de
verrichtingen van het DWT boegbeeld (m\v) gade, waarbij het
ontlopen van degradatie bij de mannen en het behalen van
promotie bij de vrouwen bij mij een overheersende zo niet een
absolute "de wens is de vader van de gedachte" rol inneemt!
En als Heren 1 in een zinderende wedstrijd bij het allerlaatste schot
van de wedstrijd het dik verdiende gelijkspel uit handen moet
geven en in de daaropvolgende wedstrijd Dames 1 op dat moment
een maatje te klein blijkt tegen de koploper om aan de opdracht
"winnen" te kunnen voldoen, dan komt dat 1974 trauma weer naar
boven drijven. En dat terwijl Heren 2 als pleister op de wonde laat
zien hoe het wel moet. En toch ben ik ervan overtuigt dat Heren 1
niet degradeert en Dames 1 wel promoveert!

Collectief beleefde emoties in de sport behoort gelukkig niet tot
het alleenrecht van de toppers, maar ook bij ons eigen cluppie. De
reacties van een bevlogen trainer en de verbetenheid van het team
tijdens de wedstrijd vallen onder dezelfde noemer als de
beslissingen die de scheidsrechter neemt en het fanatisme van de
DWTside in het Boerhaavebad. Dat nu maakt de sport tot de
gewenste uitlaatklep in het dagelijks bestaan.
Leuk hè dat ook DWT daarin alweer 70 jaar lang een rol van
betekenis speelt!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Vaststellen jaarvergadering.
De jaarvergadering is vastgesteld op woensdag
12 april om 20.00 uur in het DWT-clubhuis.

- Jaarverslagen.
De diverse werkgroepen worden verzocht om
voor 12 maart hun jaarverslag in te dienen bij de redactie van dit
blad en tevens een kopie hiervan te zenden naar het
bestuurssecretariaat.

- Kandidaatstelling bestuursfunctie.
De samenstelling van het huidige bestuur blijft nog minimaal 1
jaar ongewijzigd. Behalve wanneer er een gewenste uitbreiding
plaats vindt van 5 naar 7 leden. Als DWT u aan het hart gaat, dan
ziet het bestuur bij monde van het secretariaat uw kandidaatstelling
van harte tegemoet!!

- Seniorentarief.
Er is nogal eens gesteggel om het zogenaamde seniorentarief.
Een aantal seniorenleden hebben in het verleden individueel
afspraken gemaakt met het bestuur over dit formeel niet bestaande
tarief. Uit oogpunt van het gewoonterecht zal het bestuur voor deze
leden niet aan dit tarief tornen. In de bestuursvergadering van 19
januari 2000 heeft het bestuur besloten om met ingang van week 4
van dit jaar geen andere leden meer tot dit formeel niet bestaande
tarief toe te laten. 
- BHZ-nieuws.
Nadat Ronald Stricker begin 1999 zijn functie als penningmeester
bij de stichting Belangen Haarlemse Zwemverenigingen (BHZ)
heeft neergelegd, heeft het een jaar geduurd voordat een nieuwe
kandidaat kon worden voorgedragen voor deze functie.
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De nieuwe penningmeester van de BHZ is Andre Visser (Rapido).

- Evaluatie beleidsplan 1998 - 2000 "waterpolo"
* De sector waterpolo ligt wat betreft het beleidsplan goed op  
schema. Het beleid is duidelijk op de jeugd gericht waarvan     de
doorstroming goed op gang komt. Het minipolo moet het       
vooralsnog stellen met een mini aantal deelnemers.
* Wat betreft het presteren op zo hoog mogelijk niveau blijven    -
de prestaties van Heren 1 zorgelijk. De overige Herenteams     
presteren redelijk tot goed. De werkgroep is nog naarstig op    zoek
naar een trainer voor de Herenselectie.
* Met de komst van Ben Willemze Als trainer van de damesselec-   
tie is een duidelijke stap gezet naar de weg omhoog. Dames 1   
doet nog mee in de race om promotie en bij Dames 3 (de         
kweekvijver voor Dames 1) is een duidelijke progressie waar-   
neembaar.
* Wat betreft het kader moet er hard aan getrokken worden om     
kandidaten te vinden voor het volgen van een trainers- en      
scheidsrechterscursus. Het leveren van voldoende scheids-      
rechters is een must om alle teams ook voor de komende ja-      ren
in de polocompetitie te kunnen inschrijven.
* Men vindt bij het polo de onderlinge band erg belangrijk,      
waardoor de opkomst bij trainingen verbetert wordt.
* De jeugdactiviteiten die de polowerkgroep telkens weer met     
veel enthousiasme organiseert heeft een duidelijke positieve   
weerslag op de kernactiviteiten.
* Overigens verdient de werkgroep een dikke pluim met de uit-    
gave van het poloboekje. Dit is al sinds jaar en dag pure      
promotie voor het waterpolo als wedstrijdsport!

Guus Niehot.
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Met bronvermelding.

Onlangs was Billy Blanks een dagje in Nederland om zijn fitness
evangelie te verkondigen aan 1500 dolenthousiaste volgelingen. In
een paar uur tijd had hij hen met een sektarisch fanatisme
overtuigd van zijn waarheid en stak en-passant een slordige ton aan
inkomsten in zijn pocket. Tae-bo heet de leer die Billy
verkondigde en miljoenen volgelingen in de wereld gingen de 1500
al voor. En na een uurtje kijken naar de workout die Blanks gaf,
begrijp je waarom.
Tae-bo is een aanstekelijke vorm van bewegen. Energiek, explo-
sief, krachtig en opzwepend, aldus de goeroe zelf. Vele fit-
nessrages zijn Tae-bo voorgegaan. Zij kwamen even snel op als zij
weer verdwenen, maar dit is een blijvertje voor jong en oud aldus
een fanatieke deelnemer. Hoewel onder de 1500 de maximum
leeftijd van iets boven de 30 jaar amper gehaald werd en de
meesten geoefende fitnessers in strakke lijven waren.

Tae-bo is een combinatie van vechtsporten, ballet en allerlei andere
bewegingsvormen, wat niet verwonderlijk is omdat Billy Blanks
meervoudig wereldkampioen is geweest in diverse takken van de
vechtsport. Hij ontwikkelde Tae-bo als oefenstof voor de cursus
zelfverdediging voor vrouwen op zijn sportschool in Los Angeles.
Toen hij merkte dat de oefenstof ook zijn conditie met sprongen
verbeterde werkte hij Tae-bo uit tot een zelfstandig fitness
onderdeel dat prompt een doorslaand succes in de VS werd. Nu
reist hij de wereld rond om zijn boodschap te verkondigen en geeft
het om zijn volgelingen te overtuigen maar al te graag een religieus
tintje mee. De geest controleert het lichaam, houdt hij zijn adepten
voor die het Tae-bo evangelie slikken als zoete koek.

Het is inderdaad een indrukwekkend gezicht om 1500 man tegelijk
in hoog tempo boksende en trappende bewegingen te zien maken
op opzwepende muziek. Blanks eist wel het alleenrecht van Tae-bo
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voor zich op. Tientallen sportscholen geven Tae-bo cursussen,
maar alleen de instructeurs die door Blanks zijn opgeleid kunnen
de leerstof op de juiste wijze overbrengen. De anderen zijn
beunhazen die een graantje van het succes willen meepikken.
Alleen het echte Tae-bo kan zorgen dat dit geen snel overwaaiende
rage wordt. Blanks zegt dan ook dat zijn evangelie niet in de
sportschool aan te nemen is, maar slechts door het kopen van zijn
video's. Zo komt de aap uit de mouw, Billy wil grof geld
verdienen. Commerciële belangen met een ideëel sausje moeten de
argeloze bewonderaars overtuigen.
Vier video's voor ƒ 160.--. Kassa dus voor Billy die inmiddels al
16 miljoen video's in de VS over de toonbank zag gaan en
goedgelovige Nederlanders over de streep probeert te trekken.
"Maar het gaat mij niet om het geld" aldus een gniffelende Billy
Blanks.

Bron: Haarlems Dagblad van 10-01-2000. 

Dèja vu.

De aankondiging van een jaarvergadering blijkt vaak een mooie
gelegenheid om verder in het verleden terug te blikken dan alleen
de verslaglegging van de activiteiten van het voorbije
verenigingsjaar. Bladerend in de archiefstukken kom ik daar een
aantal voorbeelden van tegen. In 1955 was de voorgenomen
viering van het 25 jarig bestaan reden genoeg om de leden te
herinneren aan de noodzaak tot het bijwonen van de jaarverga-
dering. DWT had immers al een rijke geschiedenis opgebouwd en
dat was al reden genoeg om full supporting bij de jaarvergadering
aanwezig te zijn. Met verschillende festiviteiten in 2000 ter viering



  8 De Waterdroppels  

van het 70-jarig jubileum in het vooruitzicht om-   arm ik deze
oproep van 45 jaar geleden van ganser harte, in de hoop een
historische volle bak op 12 april a.s. tegemoet te kunnen zien.

In januari 1947 konden de leden een aparte uitnodiging voor de
jaarvergadering met de agenda en verslagen tegemoet zien. Ter
ondersteuning van deze aankondiging werd een artikel in het
clubblad geplaatst waar zomaar een lid van de vereniging in
lyrische bewoordingen zijn herinneringen over fantastische
gebeurtenissen van zijn DWT-verleden aan het papier toever-
trouwde. Een dèja vu gevoel in optima forma. En DWT heeft hem
blijkbaar heel wat goede uurtjes bezorgd, getuige de opsomming
die hij in dat artikel maakte. In een stijl Koot en Bie waardig raakte
hij aan het mijmeren over de goede dingen des levens en zo
kwamen zijn gedachten ook bij DWT van voor de oorlog. Wat te
denken van de volgende citaten.

" Hoelang geleden, dat weet ik niet precies meer, toch zeker
een jaar of acht, gingen wij iedere vrijdag al zwemmen in het
sportfondsenbad". (zou dat toen al de vaste clubavond van DWT
zijn geweest?). "Ik zie daar nog den heer Montauban en Bep
Faase achter de kassa". (De term 'tafeldame' moest kennelijk nog
worden uitgevonden). "Ik zie nog de heren Capteyn en Huibers
trainen en zo zijn er meer mensen geweest die in het
vergeetboek raken". (Ook dat zal anno 2000 niet anders zijn).
"Allemaal mensen uit V.O.Z. waaruit DWT is ontstaan,
mensen uit het verleden. Ben ik dan zo oud geworden? Ik hoor
nog de verhalen van de feestavonden uit die tijd, waar ik toen
te jong voor was. Ik beleef weer de Zeskamp in Rotterdam,
waarvan wij dol van vreugde terugkwamen. Wij hadden toen
onze eerste grootse overwinning behaald". (Het klinkt net zo
enthousiast als bij de families Stricker en Muijlaert met het
ophalen van hun herinneringen). "Och, zo zie, hoor,  beluister en
beleef ik zoveel dingen dat het teveel is om op te schrijven",
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aldus die onbekend gebleven schrijver uit 1947.

Je zou er zelf lyrisch van worden. Het maakt echter wel duidelijk
dat het dèja vu-gevoel door alle tijden heen een bindende factor
van betekenis is waar de vereniging wel bij vaart. Be-schreven en
verbaal geuite herinneringen houden immers de geschiedenis van
DWT levend en daarvan kunnen we in het jubileumjaar alleen
maar profijt van hebben. Massaal de jaarvergadering bijwonen
ondersteunt dit profijtbeginsel terdege.
Ik hoop u daar dan ook te kunnen treffen om niet alleen het
afgelopen verenigingsjaar te evalueren, maar om zeker toch ook
herinneringen op te halen uit het recente en verre verleden!

Guus Niehot.         

Mag ik u voorstellen aan DWT
coryfee:

Naam : Corine Kalbfleisch
Leeftijd : 47 jaar
Woonplaats : Haarlem
DWT’er sinds : midden jaren 70

Waarom viel de keus op DWT?
Samen met hardlopen en wandelen behoort zwemmen al tientallen
jaren tot m'n grootste hobby’s. (Noot: Corine heeft vroeger
marathons en halve marathons gelopen. Bovendien heeft ze sinds
1970 al 27000 officiële wandelkilometers erop zitten). Ik heb in
1963 in het oude sportfondsenbad mijn eerste 2 zwemdiploma's
gehaald. Daarna heb ik alle resterende zwemdiploma's in zwembad
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Groenendaal en bij de Heemsteedse Reddingsbrigade gehaald,
voordat ik mij bij DWT als lid aanmeldde. DWT trok mij in het
bijzonder aan vanwege de gezellige sfeer. Ik voelde mij daar direct
thuis!

Voor welk onderdeel van de zwemsport heb je je aangemeld en
wat was je eerste indruk?
Natuurlijk voor het wedstrijdzwemmen, want dat is en blijft mijn
grootste hobby. Ik vond het een eer om samen met o.a. Mathilde
Vink En Carry Muijlaert te mogen zwemmen. Zij waren in mijn
ogen top zwemmers. Ook maakte de training van René Pijnacker,
Ted Jorritsma en toen ook al Ok van Batenburg grote indruk op
mij!

Op welk gebied was je daarnaast nog meer actief voor DWT?
In 1974 heb ik het diploma voor assistent zwemonderwijzer
gehaald. Sinds die tijd geef ik samen met Theo van Giezen
zwemtraining bij het Late Uur, eerst aan het Frederikspark en nu
dus in het Boerhaavebad.

Wat was voor jou het DWT hoogtepunt bij uitstek?
Iedere Zwemtraining is voor mij een hoogtepunt. Ik heb onder alle
trainers met genoegen getraind. Nu ook onder de vier jongens. Ze
doen het toch maar!! Maar de hoogtepunten bij uitstek zijn alle
ereplaatsen die ik tot nu toe heb behaald bij het Master zwemmen.
In 1998 stond ik in mijn leeftijdsklasse op de 1500 vrij, op de 7e
plaats in de Europese top-tien, terwijl ik op de Europese ranglijst
"alle tijden" op die afstand op de 10e plaats sta! En daar ben ik
hartstikke trots op!

Welke betekenis heeft DWT voor jou als Haarlemse sportclub?
Bij DWT laten ze op alle zwemonderdelen die daar beoefent
kunnen worden zien, dat erop verschillende niveaus prestaties
geleverd kunnen worden. Daar voelen veel mensen zich bij thuis.
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Waaruit blijkt dat onder meer?
Uit de belangstelling die er voor elkaars prestatie is. Dat vind ik
prettig en dat maakt DWT tot zo'n bijzondere club.

Wat schiet je te binnen bij de volgende steekwoorden?
- Sportfondsenbad Frederikspark?
Daar is het 29 jaar geleden allemaal begonnen!

- Boerhaavebad Schalkwijk?
Het huidige thuisbad van DWT. En ik voel me daar best op mijn
gemak!

- Haarlem Sportstad?
Haarlem kent veel sporttoppers die goed voor de dag komen. Denk
maar aan Judo en Honkbal. Bovendien zit Rapido bij het waterpolo
in de nationale top. En natuurlijk hebben we ook de KHFC als
oudste voetbalclub van ons land!

- Topsport bij DWT?
In het verleden behoorde DWT bij de nationale subtop vind ik. Nu
is dit allemaal helaas minder. Toch kan topsport ook bij DWT.
Goed en gedreven trainen en de prestaties komen vanzelf!

- Recreatiesport bij DWT?
Wat dacht je, al 29 jaar het late uur! Zwemmen in een ontspannen
sfeer en op je eigen niveau. Ik beveel dat bij veel leden ten zeerste
aan!

- Sendenbeker?
Die heb ik ooit nog eens samen met Theo van Giezen gewonnen.
En ik was daar maar wat trots op!

- Betrokkenheid vrijwillig kader?
Dat zijn onmisbare kanjers. Vrijwilligers blijven hard nodig. Ik



  12 De Waterdroppels  

hoop het zelf nog heel lang voor DWT te kunnen blijven doen!

- DWT 70 jaar?
Een dikke felicitatie waard. Nu op naar de 75, 100 en nog veel
meer jaren. Ik hoop daar getuige van te mogen zijn!

Toekomst DWT?
Dat zit wel goed. Zo'n vriendenclub blijft altijd bestaan!

- Het laatste woord?
Dat ik nog heel lang bij DWT mag blijven zwemmen!

Altijd prijs met een
Sportkas lot

Koop snel een SPORTKAS-
LOT, de voorraad is slechts
beperkt en op = op! Met een SPORTKAS-LOT heeft u altijd prijs,
want behalve de kans op mooie prijzen krijgt u altijd een
waardebon van McDonalds en 14 dagen lang uw regionale dagblad
gratis in huis.

Bovendien maakt u kans op vele extra Olympisch getinte prijzen
zoals o.a. een Olympische Volkswagen. Indien u van deze unieke
mogelijkheid wilt profiteren koopt u snel een SPORTKAS-LOT
bij ons!



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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Van de polocommissie.

Na het ontbreken van een woordje van ons
vorige maand, hier weer een kort schrijven
van jullie immer liefhebbende polocie.

Maart is altijd een beetje een leuke maand, want hij roert dan wel
zijn staart, het is wel de maand waarin de lente weer gaat beginnen.
En dat vinden we leuk. Want in de lente gaat de zon weer schijnen,
en kan je weer lekker op het terras genieten van het een of ander,
en als het lente is, is het ook snel zomer en dan zijn er weer allerlei
toernooien en zo. Maar zover is het nu nog even niet

Op het gebied van waterpoloend DWT lijkt alles wel aardig goed
te gaan, heren 1 is in het bezit van een aantal punten, heren 4 en
heren 2 lijken wel zo'n beetje alles te winnen, en ook dames 3 en
de aspiranten hebben een overwinning achter de rug. En dit zijn
slechts een paar voorbeelden...

Vorige maand zijn 3 personen van de polocommissie naar
Papendal afgereisd, om het een en ander  te leren (bij te leren) over
de trainingen en wedstrijden van het minipolo en de aspiranten. Dit
hebben zij als erg interessant en leerzaam ervaren, en hopen dan
ook dat er in de ,zeer nabije, toekomst heel nieuwe waterpoloertjes
bij DWT zullen komen. Dus alle neefjes, nichtjes, vriendjes,
vriendinnetjes en buurkinderen zijn natuurlijk altijd van harte
welkom.

Verder zijn we natuurlijk alweer bezig met van het naderende
pinkstertoernooi. Dus lijkt het mij verstandig om iedereen veel
plezier te wensen, en misschien wel tot ziens op de carnavalskien
op 4 maart !  
Dana.
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Verslagen uit het Haarlems Dagblad

15 januari AQUAFIT – DWT 7–4 
DWT kwam nog met 1–0 voor. Coach Marjolijn Verbruggen zag
haar mannen een halve wedstrijd bijblijven (2– 2). Daarna kon de
alleen leidende scheidsrechter niet alles meer volgen en werd het
karakter van de wedstrijd grimmiger. De mannen uit Castricum
liepen uit naar 7– 2. Ed Roosen maakte twee doelpunten.  

22 januari DWT–AQUAFIT 6–7 
DWT stond snel met 0–4 achter. Maar in het Boerhaavebad bleven
de Haarlemmers erin geloven. Het geluk is echter niet aan de kant
van trainer/coach/speler Ed Roosen. Aquafit maakte in de laatste
seconde het winnende doelpunt.

29 januari NOORDKOP – DWT 5–5 
In het begin zag het er niet naar uit dat DWT een punt zou pakken
bij Noordkop. Na twee periodes stonden de Haarlemmers mat 4–1
achter. Een prima derde periode zorgde ervoor dat DWT op gelijke
hoogte kwam met Noordkop. In de laatste periode bracht Marco
Hendriks de stand met een boogbal op 4–5. De ploeg uit Den
Helder maakte nog gelijk, zodat de ploeg van Ed Roosen nog
steeds op de eerste overwinning wacht. Met de huidige vorm moet
die zege volgende week worden gehaald tegen mede-
degradatiekandidaat WZ&PC uit Zuid-Oost Beemster. 

VERSLAG VAN DIEZELFDE WEDSTRIJD TEGEN
NOORDKOP UIT HET NOORD-HOLLANDS DAGBLAD
INCLUSIEF FOTO VAN ‘NIET SCHIETEN’ PIETER-PAUL
VAN OERLE 

Kop: Noordkop gelijk in bikkelharde wedstrijd

Van een medewerker
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DEN HELDER – De heren van Noordkop speelden zaterdag met 5
– 5 gelijk tegen hekkensluiter DWT uit Haarlem. Noordkop ging
volledig voor de winst maar er werden veel uitgespeelde kansen
gemist en bovendien was de tweekoppige leiding het vaak niet met
elkaar eens, hetgeen het speltempo van Noordkop niet ten goede
kwam.

Bernd Roelink opende in het eerste part de score voor Noordkop
met een afstandsschot, 1 – 0. Door goed uitverdedigen van Eric
Goedel kon er een aanval opgezet worden die zegge en schrijven
uit het boekje was; iedereen zwom mee naar voren, de bal werd
goed rondgespeeld, waardoor Maarten van Dijk op aangooien van
Frank Noorda een uitgespeelde kans kreeg. De keeper van DWT
verijdelde echter dit schot, waardoor de afronding van deze goede
aanval ontbrak. Een speler van DWT werd na een overtreding op
Frank Noorda voor 20 seconden naar de kant gestuurd. Uit deze
ontstane man-meer-situatie werd wederom niet gescoord.

Het tweede part begon met een overtreding van DWT waarbij een
tijdstraf werd uitgedeeld. De man-meer-situatie werd goed
uitgespeeld, waardoor Roelink zijn tweede doelpunt kon laten
aantekenen: 2 – 0. Vrijwel direct hierna ging Roelink zelf in de
fout, een 20 seconden tijdstraf was het gevolg. DWT scoorde
hieruit een tegendoelpunt: 2 – 1. Roelink liet het hier niet bij zitten
en scoorde na zijn tijdstraf zijn derde doelpunt. Vlak voor het
einde van het part kreeg een verdediger van DWT nog een tijdstraf
van 20 seconden. 

Het derde part had DWT met een speler minder moeten starten
omdat de tijdstraf gegeven in part twee nog niet volledig voldaan
was. Dit gebeurde echter niet, waarop de ene scheidsrechter een,
volgens de regels terechte, strafworp aangaf en de andere een vrije
bal. Na overleg werd voor de vrije bal gekozen. De ontstane man-
meer-situatie werd door een mooie tip-in van Goedel op aangeven
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van Pieter Bot goed uitgespeeld: 4 – 1. DWT bleef echter fysiek
heel hard spelen waarbij veel overtredingen werden gemaakt.
DWT scoorde hierdoor het tweede doelpunt: 4 – 2.

Van Dijk raakte in de clinch met een verdediger van DWT, waarbij
de nodige klappen werden uitgedeeld. De scheidsrechter zag echter
alleen de overtreding van Van Dijk, waarbij hij voor de duur van
de wedstrijd het water moest verlaten. DWT profiteerde van de
verwarring en scoorde 4 – 3. Door een overtreding van Jeron
Wiringa kreeg DWT een vrije bal toegewezen. Goedel gooide
geïrriteerd de bal weg, waarop hij een tijdstraf kreeg. Uit de
ontstane man-meer-situatie kon DWT vrij makkelijk scoren: 4 – 4. 

De spanning in het laatste part was hoog. Het was nu erop of
eronder. Even leek het alsof het eronder zou worden, doordat DWT
scoorde. Pieter Bot wist een vernedering te voorkomen door
Noordkop met een afstandsschot op gelijke hoogte te brengen: 5 –
5. 

5 februari DWT – WZ&PC 3–0 
Kop (zes kolommen breed!): Waterpoloërs DWT behalen hun
eerste overwinning

\Intro: De waterpoloërs van DWT hebben hun eerste overwinning
behaald. De laatste plaats werd overgedaan aan WZ&PC dat met
3–0 klop kreeg.

DWT had WZ&PC de hele wedstrijd in de greep. Door de pressing
kon de keeper van de ploeg uit Zuid Oost Beemster de bal niet
kwijt. Waardoor de Haarlemmers steeds in balbezit kwamen. Voor
het eerst dit seizoen in de derde klasse C hield een keeper zijn doel
schoon. In totaal heeft de DWT-goalie Teun Weustink vier ballen
in zijn handen gehad. Nadat er in de eerste periode niet gescoord
was, werden de doelpunten eerlijk verdeeld over de andere drie
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periodes. Ed Roosen (2) en Hayo Stam namen de productie voor
hun rekening.  

Wedstrijden zaterdag 29 april 

Zoals in het vorige clubblad al stond: de wedstrijden van
Koninginnedag worden op een andere datum gespeeld. Hieronder
staat wanneer:

Adspiranten, Heren Jeugd, Dames 2 en Heren 2: zaterdag 6
mei:

Dames 1: vrijdag 7 april

Overige wedstrijdwijzigingen

Heren 1: de wedstrijd van 25 maart wordt gespeeld op zondag 26
maart om 20.00 uur.

Heren 3: Rapido ’82 5 heeft zich teruggetrokken uit de poule. De
wedstrijd van 18 maart gaat dus niet door.

Heren 4: de wedstrijd van 15 april, uit tegen VZV, begint om
18.15 uur i.p.v. 20.30 uur.

Pinkstertoernooi 2000: 11 en 12 juni

We hebben al enkele vrijwilligers voor Het Evenement Van Het
Jaar voor alle Dames en Heren (jeugd) teams van DWT! Wie nog
meer wil er helpen om het toernooi weer zo geslaagd te maken als
vorig jaar? Alle hulp is welkom! 

**Het nummer van de Pinkstertoernooi-hotline is:***
***(023) 531 41 20***
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ZATERDAG 6 MEI:

WATERPOLOSEIZOENSAFSLUITIN
GSAVOND

…vanaf een uurtje of half zeven in het clubhuis: de eerste
waterpoloseizoensafsluitingsavond van het nieuwe millennium!

Die moet je meegemaakt hebben…

VOOR ALLE POLOTEAMS VAN DWT

Met o.a.

Een gezellige avond voor iedereen

 Hapjes en drankjes

Gezelligheid

TOT ZIENS OP ZES MEI !

KOMT ALLEN!

Minipolotoernooien

Zondag 19 maart bij WZ&PC in Purmerend. 13.00 uur
verzamelen bij het clubhuis, begin om 14.00 uur.

Zondag 9 april bij KZC en AQUAFIT, in het Sportfondsenbad te
Beverwijk. Om 12.15 uur verzamelen bij het clubhuis, begin om
13.00 uur.

Zondag 7 mei bij ZWV/NEREUS in Zaandam, zwembad De Slag.
12.15 uur verzamelen, begin om 13.00 uur.
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Wie zitten er achter het tafeltje in maart?

Zaterdag 11 maart  Eddy Roosen

W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafel 

bezetting

65563 NH.J2D DWT B* Aquarius B 18.00 Teun, Hayo

15838 D3.JB2 DWT A De Ham A 18.45 Ruud,Truus ,Jasper

918 B.H3C DWT 1 De Otters/’t Gooi 1 19.30 Ruud,Truus, Bart

65861 NH.H1 DWT 4 Aquarius 1 20.15 Ted, Paul T., Lodewijk

15959 D3HR2B DWT 3 Aquafit 2 21.00 Ted, Paul T., Lodewijk

*Scheidsrechter bij deze wedstrijd is Eddy

Zondag 26 maart Eddy Roosen
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

927 B.H3C DWT 1 Oceanus 1 19.30 n.n.b.

Uitslagen

22 januari

Dames 1 DWT – DE SNIPPEN 3 – 6 

Doelpunten: Sabine

Heren Jeugd KZC – DWT 15 – 4 

Doelpunten: Chris 2, Tim en Josse 2

Heren 1 DWT – AQUAFIT 6 – 7 

Doelpunten: Paul T. 2; Eddy, Hayo, Paul S.
en Thijs 1

Dames  2 DWT – AQUAFIT 4 – 5 

Doelpunten: Anje

29 januari

Dames 3 DWT – PROFACE DAW 10 –

3 

Doelpunten: Daisy 3, Ingrid en Merel 2;
Linda, Franciska en Mariska 1

Dames 2 DWT – ALLIANCE 4 – 12 

Doelpunten: Jolande , Marjo, Annemiek  en
Carry

5 februari

Dames 1 BRANDENBURG – DWT 2 – 
2  

Doelpunten: Carola

Heren 1 DWT – WZ&PC 3 – 0 

Doelpunten: Eddy 2, Hayo 1
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Heren 3 DWT – ALLIANCE 10 – 5 

Doelpunten: Pim 3, Jurgen en Jeroen 2,
Herman, Martin en Bert 1

Adspiranten DWT – HEERH’WAARD
’92 11 – 4 

Doelpunten: S.Vermeer 5, Freek en Marlin
2, Camilla en Bruno 1

Heren Jeugd DWT – ALLIANCE 4 –
16 

Doelpunten: Chris 3, Tim 1

Heren 4 DWT – EDVO 12 – 4 

Doelpunten: Jasper 5, Arthur 3, Richard 2,

Paul en Luc 1

12 februari

Heren 2 HOORN – DWT 10 – 2 

Doelpunten: André 4,  Paul en Thijs 2, Niels
en Marco 1 

Dames 1 ZWV/NEREUS 3 – DWT 3 – 6 

Doelpunten: Sandra en Dana 2, Sabine en
Carola 1

13 februari

Heren 1 DE FUTEN – DWT 14 – 3

Doelpunten: Eddy 2 en Paul 1 

PS Wil je zien wanneer je moet spelen, maar je hebt geen
poloroosterboekje bij de hand maar wel Internet? Surf dan fluks
naar de enige echte DWT-site op www.halloo.demon.nl, klik op
‘waterpolo’ en ziedaar: de poloroosters on line! Ja, ja…!

Verjaardagen in maart

2 maart Jan van de Zwet Heren 4

11 maart Robbert Henrichs Heren Jeugd

Remco Hofman Heren 4

16 maart Jaap Brink Heren 4

19 maart Joke Jacke-Opsteegh Dames 1

20 maart Marjolein van Ee Adspiranten

28 maart Carry Smits-Muylaert Dames 2

Namens de polocommissie,

Thijs Weustink
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Nieuws van de wedstrijdploeg

Districtscompetitie  deel III

Op naar het volgende polderbad. Op 16 januari reed een stoet
DWT-auto’s naar Castricum. Waarschijnlijk is dat een zwaar
vergrijsd dorp. De watertemperatuur in het zwembad was stabiel
op 29,7 graden, terwijl de luchtvochtigheid bijna 65% was. Niet
echt een ideale situatie om een wedstrijd te zwemmen.

Hadden we in Assendelft al met verbijstering naar het amateurisme
van de organisators van de wedstrijd gekeken, in Castricum liep
het ook niet vlekkeloos. Voor de herenestafette (natuurlijk zij
weer) van start kon, ontdekte de scheidsrechter dat de startblokken
in de verkeerde volgorde stonden (nee, dit verzin ik echt niet). En
dus werden vier van de vijf startblokken losgeschroefd en op
aanwijzing van de scheidsrechter op de juiste plaats weer
vastgeschroefd. Al met al begon de wedstrijd een kwartier later dan
gepland. Dat de wedstrijd bijna een uur later dan gepland eindigde,
had te maken de vele valse starts die kon worden genoteerd.

Gelukkig liet een aantal DWT’ers zich niet van de wijs brengen.
Zo haalde Dave 14 seconden (!!) van zijn p.r. af op de 100 m rug,
Renée haalde 14 seconden (!!) eraf op de dubbele afstand. Michael
dook 8 seconden onder zijn p.r. op de rugslag en Michiel bijna 6
seconden. 

Leon blijft tegenwoordig iedere wedstrijd onder elke
omstandigheid p.r.’s zwemmen. Deze gingen de p.r.’s op de
rugslag (3 seconden) en de wisselslag (5 seconden) eraan. Frank
maakte een mooi debuut op de dezelfde afstanden en Viki zwom
een fraai p.r. op de rugslag.
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Dennis de Graaf haalde fors uit op de wisselslag en dook bijna 12
seconden onder zijn oude p.r.. Sam hoefde slechts twee keer een
vijftigmeter te zwemmen, maar deed dat met verve. Op de
vlinderslag ging er 5,5 seconden af en op de vrijeslag 3,5
seconden.

Absolute topper was Michael, die op de 200 meter wisselslag liefst
27 seconden van zijn oude tijd afhaalde. Klasse!!

Na de schoolslag was Yvette compleet uitgeput. Zelfs haar
flubbelus lubbelus en de pancrias picator waren volgens de
aankomend fysiotherapeute helemaal verzuurd. Het leverde Yvette
wel een limiet op voor de A-Kringkampioenschappen. Hetzelfde
gold voor Eric en Roland op de schoolslag, terwijl Roland op de
vrijeslag en passant ook maar z’n p.r. verbeterde.

Als gehele ploeg had DWT het echter moeilijk. Er waren (te) veel
afschrijvingen, waardoor op een aantal nummers vervangende
tijden moesten worden genoteerd. Daarnaast was er een aantal
(onnodige) diskwalificatie. Helaas blijft een promotieplaats op die
manier buiten bereik.

Uitslagen 16 januari 2000

4x100 m wissel heren

DWT I

Dennis van Weel

Roland v.d. Enden

Eric Veen

Michiel Veen 4.42.35

DWT II

Martin Niehot

Dennis de Graaf

Bart Elenga

Chris Visser 4.59.69

4x100 m vrij m. 82 e.l.

Dénise Fokker 1.22.18  pr

Renée Bosse

Diana Niehot

Viki Boviatsis 5.13.09

25 m vlinder m/j 90 e.l.

Richard Chong 36.90  dis

Tim de Vries 23.38  dis

50 m school m/j 88 e.l.

Jody Kokkelkoren dis AA
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Roxsanna Kock 53.13  pr

Stephanie v.Meurs 52.03  pr

Dave Jansen 61.67  dis

Richard van Eis 57.33  pr

Michael Chong 49.12

Nick de Lange 44.37  pr

50 m vlinder m/j 86 e.l.

Dénise Fokker 40.93  pr

Renée Bosse 40.86  dis

Laurence Smit 48.84  dis

Sam Wutschke 40.42  pr

Dennis de Graaf 36.26  pr

100 m rug m/j 84 e.l.

Diana Niehot 1.35.87

Viki Boviatsis 1.15.11  pr

Michael de Feber 1.33.38  pr

Herman Ouwerkerk1.32.40  pr

Frank de Jong 1.27.33  pr

Michiel v. Dussel 1.23.75  pr

Leon Boviatsis 1.22.14  pr

50 m vrij m/j 82 e.l.

Diana Niehot 36.44

Martin Niehot 28.14  pr

200 m school dames/heren

Yvette Roozen 3.06.74  pr

Dennis van Weel 3.14.13

Chris Visser 3.07.34  pr

Bart Elenga 3.05.57

Eric Veen 2.52.32  pr

Roland v.d. Enden 2.46.12  pr

50 m rug m/j 90 e.l.

Richard Chong 57.10  dis

Tim de Vries 54.94  dis

100 m rug m/j 88 e.l.

Jody Kokkelkoren 1.56.23  pr

Roxsanna Kock 1.52.97  dis

Anouk Rossel 1.47.38

Dave Jansen 2.07.39  pr

Richard van Eis 1.47.21  dis

Mihael Chong 1.46.06  pr

Nick de Lange 1.35.17  pr

50 m vrij m/j 86 e.l.

Diana Niehot 38.33

Renée Bosse 37.39  pr

Laurence Smit 34.91  pr

Sam Wutschke 33.69  pr

200 m wissel m/j 84 e.l.

Dénise Fokker 3.22.64  pr

Viki Boviatsis 2.45.77

Herman Ouwerkerk3.23.75  pr

Frank de Jong 3.09.57  pr

Michiel v.Dussel 3.07.36  pr

Michael de Feber 3.05.51  pr

Leon Boviatsis 2.58.64  pr

Dennis de Graaf 2.57.74  pr

200 m rug m/j 82 e.l.

Renée Bosse 3.10.06  pr

Martin Niehot 2.45.15

100 m vrij dames/heren

Yvette Roozen 1.10.10

Viki Boviatsis 1.07.54

Bart Elenga 1.03.06

Dennis van Weel 1.02.93

Chris Visser 1.02.57

Eric Veen 1.02.32

Roland v.d. Enden 1.02.22  pr

Michiel Veen    58.63

4x50 m wissel m 84 e.l.

Diana Niehot

Renée Bosse

Viki Boviatsis

?????????? 2.41.94
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4x25 m m/j 88 e.l.

Anouk Rossel

Richard van Eis

Jody Kokkelkoren

Nick de Lange 1.29.51  dis

Estafettewedstrijd

Op uitnodiging van ZVW-Nereus was DWT op 23 januari
aanwezig in het zwembad De Slag te Zaandam. Er werden (bijna)
alleen estafettes gezwommen, waarbij voor de winnaars per
nummer medailles klaar lagen. De hoogste noteringen die DWT
haalde waren twee tweede plaatsen. Leon, Frank, Laurence en
Dennis tikten als tweede aan op de 4x50 meter vrijeslag, waarbij
Leon als startzwemmer een mooi p.r. zwom. Hij was daarmee
maar een fractie langzamer dan zus Viki. Roland, Bart, Martin en 
Michiel werden eveneens tweede op de 4x50 meter vrijeslag, maar
bij de heren.

Aan het begin van het programma werd een 50 meter schoolslag
gezwommen, om een paar zwemmers van Nereus in de
gelegenheid te stellen een limiet voor de NK te halen. Dennis de
Graaf zwom voor het eerst met de heren meer en bleef ruim boven
zijn p.r. steken. Als klein excuus had hij een snijwond aan zijn
vinger. Roland vroeg belangstellend of Dennis zich met het
boterhammen-botersmeermes of het boterhammenjamsmeermes
had gesneden. (Zou Roland dan toch van een andere planeet
komen?)

Snelle tijden waren er op  100 m vrij voor Viki (1.06 splittijd),
Tom (bijna 9 seconden onder zijn p.r.) en Leon (dik onder de
1.10.)

Op de terugweg bleek Ferry nog lang niet moe. Hij wist zo
levendig te vertellen hoe en hoeveel muizen ze dagelijks op zijn
doza-werk vangen, dat ik er nooit meer een broodje koop. (Tip: als
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ze zeggen dat een onregelmatige broodvorm komt door het op
ambachtelijke wijze van bakken van brood, pas dan op,
waarschijnlijk komt die vorm door muizentanden).

Uitslagen 23 januari 2000

50 m school heren

Dennis de Graaf 40.18

Roland v.d. Enden 36.24  pr

Bart Elenga 36.20  pr

Michiel Veen 35.93

Eric Veen 35.56  pr

4x50 m vrij j. 85 e.l.

Leon Boviatsis 30.58  pr

Frank de Jong

Laurence Smit

Dennis de Graaf 2.09.70  pr 2e

4x50 m vrij m. 85 e.l.

Renée Bosse 35.95

Tessa Wijckmans

Diana Niehot

Viki Boviatsis 2.30.15  6e

4x100 m wissel j. 83 e.l.

Michiel v. Dussel 1.24.19

Michael de Feber

Ferry de Ruyter

Tom Gilein5. 37.92  pr 4e

4x100 m wissel heren

Bart Elenga 1.11.46

Roland v.d. Enden

Eric Veen

Michiel Veen 4.41.39  3e

4x100 m vrij j. 85 e.l.

Leon Boviatsis 1.08.91  pr

Nick de Lange

Tim Kuyt

Dennis de Graaf 5.00.79  3e

4x100 m vrij m. 85 e.l.

Anouk Rossel 1.36.60

Roxsanna Kock

Diana Niehot

Viki Boviatsis 5.37.50  pr 

4x50 m vrij heren

Roland v.d. Enden 28.22

Bart Elenga

Martin Niehot

Michiel Veen 1.49.88  2e

4x50 m wissel j. 85 e.l.

Laurence Smit 40.04  pr

Erik Rooks

Tim Kuyt

Frank de Jong 2.44.25  6e

4x50 m wissel m. 85 e.l.

Diana Niehot 44.27

Renée Bosse

Viki Boviatsis

Anne Kuyt 2.49.41  6e

4x100 m vrij j. 83 e.l.

Tom Gilein1.18.27  pr

Michiel v. Dussel

Michael de Feber

Ferry de Ruyter 4.55.82  pr 4e

4x100 m  vrij heren

Bart Elenga 1.03.37

Roland v.d. Enden
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Martin Niehot

Eric Veen 4.14.19  3e

4x100 m wissel j. 85 e.l.

Laurence Smit 1.27.52

Leon Boviatsis

Nick de Lange

Erik Rooks 6.09.22  dis

4x100 m wissel m. 85 e.l.

Anouk Rossel 1.47.90

?????????

Renée Bosse

Roxsanna Kock 6.24.59  5e

4x50 m wissel heren

Martin Niehot 36.18

Eric Veen

Michiel Veen

Roland v.d. Enden 2.12.31  4e

Meerkamp I deel III

Eindelijk weer een wedstrijd in ons eigen snelle Boerhaavebad. Je
merkt het meteen. Er werden handenvol persoonlijke toptijden
gezwommen. Daarom een selectie van de grootste
tijdverbeteringen.

Tijdverbetering Top 10
Naam Afstand Verbetering

1 Dénise Fokker 100 m vlinder 20.04 sec.

2 Richard van Eis 100 m vlinder 11.80 sec.

3 Viki Boviatsis 200 m school 11.68 sec.

4 Herman Ouwerkerk 200 m school 11.66 sec.

5 Tim Kuyt 200 m school 10.20 sec.

6 Leon Boviatsis 200 m school   9.93 sec.

7 Michael de Feber 200 m school   8.58 sec.

8 Viki Boviatsis 50 m rug    8.53 sec.

9 Laurence Smit 200 m school   8.50 sec.

10 Michael de Feber 100 m vlinder   8.11 sec.
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Bij de kleine mannen zijn Guney en Tim aardig aan elkaar
gewaagd Tim was twee keer de snelste, maar Guney zat er dicht
op.

De vlinderslag leverde voor veel zwemmers problemen op. Aan
het einde van de afstand konden zij hun armen niet meer over het
water krijgen en diskwalificaties waren dan ook niet van de lucht.
Zelfs voor de wat ouderen was de vlinderslag zwaar. Debbie
knalde 75 meter door het water, maar zakte de laatste baan ver
terug. Zonde, volgende keer volhouden, dan zwem je een toptijd!! 

Uitslagen 30 januari 2000

100 m vrij j 89 e.l.
Guney Yerden 1.39.40  pr 5e

Tim de Vries 1.38.22  pr 4e

50 m vrij j. 89 e.l.

Dave Jansen 54.48  pr 3e

50 m rug m 89 e.l.

Tessa Wijckmans 64.92 pr

Marlie van Maris 62.97

Stephanie v.Meurs 59.59  pr

Anne Kuyt 51.51

100 m vlinder dames

Marieke Fokkema 2.41.27  dis

Jody Kokkelkoren 2.16.32

Roxsanna Kock 2.06.90  dis

Anouk Rossel 1.59.18  dis

Diana Niehot 1.40.35  pr

Dénise Fokker 1.37.86  dis

Debbie van Maris 1.34.11  dis

Renée Bosse 1.32.84

Fleur v. Dusseldorp1. 29.87  pr

Viki Boviatsis 1.17.78  3e

50 m rug heren

Leon Knape dis RI

Nachim Abdeli 53.12  pr

Mohammed Abdeli 51.05  dis

Sander Huysmans 50.37  pr

Richard van Eis 49.59  pr

Erik Rooks 43.80 

Dennis de Graaf 40.46  pr

Herman Ouwerkerk 40.37  pr

Michael de Feber 40.37  pr

Tom Gilein 40.07  pr

Tim Kuyt 39.87  pr

Michiel v. Dussel 39.35  pr

Laurence Smit 39.20  pr

Leon Boviatsis 37.38  pr

Gerben Willemse 35.95  pr

Ferry de Ruyter 35.36  pr

Martin Niehot 35.06  pr

Chris Visser 34.14  dis

Roland v.d. Enden 33.44  pr

Dennis van Weel 32.70  4e

Bart Elenga 32.54  2e

100 m vrij m 89 e.l.

Marlie van Maris 1.52.34  pr

Anne Kuyt 1.45.72

Stephanie v.Meurs 1.36.89 pr 6e
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50 m vrij m 89 e.l.

Tessa Wijckmans 46.66  pr 2e

50 m rug j 89 e.l.

Dave Jansen 60.36  pr

Guney Yerden 52.97  pr 6e

Tim de Vries 51.16  pr 4e

100 m vlinder heren

Gerben Willemse dis AF

Nachim Abdeli 2.24.21  dis

Sander Huysmans 2.14.99  pr

Mohammed Abdeli 2.09.44  dis

Richard van Eis 2.04.51  pr

Erik Rooks 1.45.79

Laurence Smit 1.44.87  dis

Herman Ouwerkerk1. 38.59  dis

Michiel v.Dussel 1.38.46  pr

Tim Kuyt 1.38.44

Tom Gilein 1.38.34  dis

Michael de Feber 1.32.60  pr

Leon Boviatsis 1.29.46  pr

Chris Visser 1.24.43

Dennis de Graaf 1.24.19  pr

Dennis van Weel 1.22.28

Leon Knape 1.21.00

Ferry de Ruyter 1.20.66

Martin Niehot 1.14.82

Bart Elenga 1.13.48  5e

Roland v.d. Enden 1.11.48  4e

50 m rug dames

Marieke Fokkema 68.97  pr

Jody Kokkelkoren 53.58

Anouk Rossel 52.64

Roxsanna Kock 50.85  pr

Diana Niehot 42.75

Dénise Fokker 42.41  pr

Renée Bosse 41.01  pr

Debbie van Maris 40.34  pr

Fleur v.Dusseldorp 39.47  pr

Viki Boviatsis 34.57  pr 2e

200 m school heren

Laurence Smit 3.42.60  pr

Michiel v. Dussel 3.31.48  pr

Tim Kuyt 3.24.18  pr

Michael de Feber 3.22.62  pr

Dennis de Graaf 3.19.03  pr

Herman Ouwerkerk 3.16.56  pr

Leon Boviatsis 3.12.07  pr

Chris Visser 3.10.14

Gerben Willemse 3.08.60  pr

Leon Knape 2.58.76

Roland v.d Enden 2.46.51  3e

200 m school dames

Dénise Fokker 3.47.68  pr

Debbie van Maris 3.26.03  

Renée Bosse 3.25.62  pr

Viki Boviatsis 3.13.30  pr 3e

4 x 50 m rug heren

DWT Ploeg 3:

Laurence Smit 41.12

Tim Kuyt

Dennis de Graaf

Leon Boviatsis 2.43.54

DWT Ploeg 2:

Erik Rooks 43.55

Ferry de Ruyter

Gerben Willemse

Roland v.d. Enden 2.30.56  pr 6e

DWT Ploeg 1:

Chris Visser 35.62

Leon Knape

Bart Elenga

Dennis van Weel 2.17.19  3e
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Voor de fanaten

In het onderstaande schema staan de limieten voor de A-
Kringkampioenschappen die kort voor de zomer zullen worden
verzwommen. Let op: de limieten moeten zijn gezwommen na 31
juli 1999. Succes met het behalen van de limieten!!!!!

Meisjes/dames 87 86 85 84 dames

50 m vrij 32.00 30.50

100 m vrij 1.15.00 1.12.50 1.10.50 1.10.00 1.07.50

200 m vrij 2.45.00 2.41.00 2.35.00 2.31.50 2.27.00

400 m vrij 5.43.00 5.31.00 5.18.00 5.10.00 5.05.00

50 m rug 37.00 36.00

100 m rug 1.25.00 1.24.00 1.21.00 1.19.00 1.18.00

200 m rug 3.08.00 3.02.00 2.56.50 2.48.50 2.45.00

50 m school 41.50 39.50

100 m school 1.35.00 1.33.00 1.31.00 1.30.00 1.28.00

200 m school 3.28.00 3.24.00 3.20.00 3.12.00 3.08.50

50 m vlinder 36.50 34.50

100 m vlinder 1.31.00 1.28.50 1.22.00 1.21.50 1.19.00

200 m vlinder 3.31.00 3.26.00 3.20.00 3.00.00 2.57.00

200 m wissel 3.06.00 3.03.00 2.57.00 2.48.00 2.44.00

Jongens/heren 87 86 85 84 83 82

50 m vrij 28.50

100 m vrij 1.12.00 1.08.50 1.05.00 1.03.00 1.02.00 1.01.50

200 m vrij 2.39.00 2.33.00 2.26.00 2.19.00 2.18.00 2.15.00

400 m vrij 5.34.00 5.16.00 5.11.00 4.54.00 4.47.00 4.43.00

50 m rug 33.50

100 m rug 1.24.00 1.21.00 1.17.00 1.16.00 1.14.00 1.13.00

200 m rug 3.05.00 2.55.00 2.46.50 2.40.00 2.37.50 2.36.00

50 m school 37.00

100 m school 1.33.00 1.28.50 1.24.00 1.22.00 1.21.50 1.20.50

200 m school 3.26.00 3.15.00 3.10.00 3.00.00 2.58.00 2.57.00
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50 m vlinder 32.00

100 m vlinder 1.32.00 1.24.50 1.20.00 1.15.50 1.14.50 1.12.50

200 m vlinder 3.33.00 3.23.50 3.08.50 3.02.00 2.52.00 2.51.00

200 m wissel 3.00.00 2.49.00 2.46.00 2.37.00 2.34.00 2.32.00

Voor de heren zijn de limieten 27.50/1.00.00/2.11.50/4.37.50
(vrij), 32.00/1.10.50/2.32.00 (rug), 35.50/1.18.00/2.54.00 (school),
30.00 /1.09.00/ 2.42.00 (vlinder), 2.27.00 (wissel)

Estafettes m 86 el dames j 84 el heren

4x100 m wissel 5.22.00 5.03.00 4.53.00 4.31.00

4x100 m vrij 4.41.00 4.22.00 4.18.00 4.02.00

4x200 m vrij10.06.0 9.33.00 9.36.00 8.58.00

Bij estafettes mogen persoonlijke tijden bij elkaar worden geteld. 

Voor de liefhebbers

Eend met whisky à la De Graaf

• Koop een eend van ca. 5 kg voor 6 personen, twee grote
flessen Scotch whisky, spekreepjes en een fles olijfolie;

• de eend larderen met het spek en de binnenkant inwrijven met
zout en peper;

• de oven voorverwarmen op 180 graden voor ca. 10 minuten;

• een longdrinkglas vullen voor de helft met whisky;

• de whisky opdrinken tijdens  het voorverwarmen van de oven;

• de eend op de muur…vuurvaste schotel leggen en een tweede
glas whisky uitschenken;

• het tweede glas whisky drinken en de eend in de oven
plaatsen;

• na 20 minuten de oven op 200 graden zetten twee blazen
bullen met bwisky;
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• de klazen opdlinken en de scherven van et ielste klas
oplaapen;

• nog een aalff klas insjenke en opdlinke;

• na en nalff uul de hoven opendoen om deent te sjekke;

• blantwondezalf in de padkamer ganaale en oep de povekand
van de rinkeland doen;

• denove nesjot geve;

• twi glase insjenke ven de twie gloese middelste glas opsoepe;

• de nove opedoen na dieste bles bieski leegis, en de sjotel
vastpakke;

• de blandwondesalf op de binnekand van de twiejande dien en
deent oeprape;

• dander glasse bisski oepdrinke;

• deent nogis oeprape en met nen nantdoek de blandwondzalf
van deent vege;

• zen ande ontvette me bissky en den tuup salf kier oeprape;

• tkapot glas opvege en deen inden ove zitte;

• de twiede fles biski opedoen en oeprape van de keueknbloor;

• opstaan van de bloer entvettig spek onder dekas vege;

• nogis oepstan van de bloer en dan tochma blieve zitte;

• de bles op de grond sette;

• ban de teut drinke, de klas zen oep of kapot;

• den ove afzette, doege toedoen en deniele nacht ronke;

• de volgende late voormiddag de eend aansnijden met het
zilveren feestbestek en digusteren met citroen mayonaise;

• de hele namiddag en vroege avond de rotzooi in de keuken
opruimen en de muren en plafond wassen;

• de twee lege flessen naar de glasbak brengen en op de
terugweg paracetamol, prozac en maagtabletten kopen.
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Verjaardagskalender

Bij nadere beschouwing bleek mijn verjaardagskalender de vorige
keer wat erg verouderd. Veel zwemmers die waren gestopt stonden
er nog op, en nieuwe aanwinsten nog niet. Maar jawel, de kalender
is weer actueel. Daarom eerst de jarigen van februari (alsnog van
harte) en daarna die van maart.

N.B.: Tot mijn vreugde heeft de oproep van enige tijd geleden
effect gehad. Ik heb al een paar keer drop, Marsen en ander
snoepgoed mogen ophalen na de training. Gezellig !!! Nadeel is
alleen dat zingen; kan dat misschien een beetje zuiverder????

04-02 Michiel Veen (22jr. en kalend)

06-02 Viki Boviatsis (13 jr.)

07-02 Sabine Roozen (22 jr. en rimpelend)

13-02 Leon Boviatsis (15 jr.)

26-02 Frank de Jong (15 jr.)

01-03 Diana Niehot (14 jr.)

09-03 Richard van Eis (12 jr.)

09-03 Roxsanna Kock (12 jr.)

10-03 Stefan Vermeer (14 jr.)

13-03 Debbie van Maris (13 jr.)

26-03 Dennis de Graaf (13 jr.)
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Afzwemmen

Het afzwemmen is weer in aantocht. Voor alle kinderen weer een
spannende tijd. Nog even vermelden wij wie er de laatste keer,

26 en 27 november 1999, hebben afgezwommen.

Op 26-11-1999 hebben de volgende kinderen voor
zwemvaardigheid 1, 2 of 3 afgezwommen.

Zwemvaardigheid 1
Joyce Piek

Mathijs de Jong

Anouk Ylstra

Armand Piers

Zwemvaardigheid 2
Melissa Chen

Melike Top

Joyce Chong

Zwemvaardigheid 3
Tamar Brandtcnossen

Marieke Fokkema

Carola van Wallinga

Angela de Feber

Ceyda Karaca

Sanne Sigterman

Yoeri Sigterman

Tessa Wijckmans

Op 27-11-1999 hebben de volgende kinderen afgezwommen voor
het A, B of C-diploma.

A-diploma
Alistair van Broekhoven

Hediye Aryilmaz

Gokay Yigit

Kevin van de Heuvel

Stefan Huiskens

Emily van Broekhoven

Merel Visser

Dimitri Tsironikos

Silvan Stroet

Maxine Smith

Anita Bruyns

Joeke Smeenk

Milou van Meurs

Ramon van Roon
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B-diploma
Marieke Bruggemann

Dieuwke Bouman

Michiel de Jong

Delijah Deen

Veronica van Hattum-Kentie

Pinar Yildirim

Ismael Oulhadj

Yunus Karaca

Ahmet Gungor

Dyenne Schooneveldt

Kader Budak

C-diploma
Rob Stricker

Jorit van Geldorp

Yacub Ozer

Yunus Yigit

Michaela Roubies

Tugce Eryilmaz

Alexandros Tsironikos

Rebecca Joren

Raoul Piers

Ozlem Gungor

Het uitzoeken voor het afzwemmen zal op 25 en 26 februari

plaatsvinden. Het afzwemmen zelf zal voor:

• zwemvaardigheid 1,2 en 3 op 17 maart (18.30-19.30 uur) zijn

• en voor diploma A, B en C op 18 maart (09.00-10.00 uur) zijn.

Dit betekent dat er 17 maart in het Boerhaavebad het 2e uur
(18.30-19.30 uur) geen leszwemmen zal zijn. Het betekent dat er
18 maart in de Planeet het 2e uur (09.00-10.00 uur) geen
leszwemmen zal zijn.

Geen Leszwemmen.

We geven u meteen de data waarop er de komende tijd geen

leszwemmen zal zijn.

- vrijdag 21 april (goede vrijdag)

- zaterdag 29 april (Koninginnedag)

- vrijdag 05 mei (bevrijdingsdag)
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Zaterdag 22 april zal er in het kader van Pasen een leuke
kinderactiviteit plaatsvinden. Het zal voor kinderen van 5-10 jaar
zijn en de tijd zal van 13.00-17.00 uur zijn. Nadere informatie
volgt in het volgende clubblad.

Groetjes van de J-REZ.

De millennium show.

Toen ik net bij DWT kwam, viel geregeld het woord: 'de
Nieuwjaarsshow'. Tegelijkertijd zag en hoorde ik pretogen, maar
ook stress en fraaie verhalen, maar wat bet precies in zou houden,
weet ik nu pas, nu ik het zelf heb meegemaakt.

Nadat de muziekkeus gevallen was op muziek uit de musical 'the
Wizzard0f0z'voor de afgelopen zomervakantie, hebben de
trainsters tijdens de vakantie ieder een deel van de 10 minuten
muziek genomen en daar figuren op bedacht voor de verschillende
leeftijdsgroepen en na de vakantie zijn we begonnen dit aan te
leren. Toen kwam de klus om alle onderdelen aan elkaar te
plakken, zodat de 10 min - geheel gevuld waren en dat ook alle
meisjes en onze 2 jongens (totaal 39) tegelijk in het water liggen.

Daarna is in samenwerking met een aantal ouders met
naaimachines (waarvan uiteindelijk nog maar eentje het bleef
doen) op een avond de aankleding verzorgd, wat leidde tot
Dorothy's, Stromannen, Blikken Mannen en Leeuwtjes en niet te
vergeten de 'Wizzard' ( in de persoon van vader/trainer Ruud).

En toen kwam dan eindelijk de langverwachte lange dag op 15
januari, Vanaf 11 uur kwamen groepsgewijs de zwemm(st)ers en
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samen met de 'opmaak-moeders hebben we ze allemaal
omgetoverd, Toen op weg naar het zwembad in Zuid-Oost
Beemster, waar ook de andere verenigingen uit heel Noord-
Holland kwamen, Tijdens de generale kregen we al een
voorproefje te zien van de andere groepen, Zelfs aan
theaterbelichting was gedacht, dus hebben we de belichtingsman-
uitgelegd waar hij de hoogtepunten van onze show kon
verwachten. We hadden een eigen kleedkamer tot onze
beschikking, zodat we steeds met de hele groep bij elkaar waren,
ook op de tribunes, waarbij ons applaus en bet meezingen/klappen
bijzonder op prijs werden gesteld.

Zowel 's middags als 's avonds was er veel publiek en werd bet een
sfeervol begin van 2000 voor de kring van Noord-Holland, Dat
ook de trainsters een show zwommen op muziek van Mambo Nr.
5, die door de meesten van ons in 1 uur zwemmen was aangeleerd,
was wel zeer opmerkelijk gezien bet applaus.

Al met al kijk ik met een goed gevoel terug op dit festijn en wil ik
met -name alle trainsters en vrijwilligers bedanken voor al het
verzette werk, Helaas is het tijdens de hele voorbereiding geen 1
keer (lees: nooit!) gelukt om de show te kunnen trainen met alle
deelne(e)-m(st)ers bij elkaar; iets wat met zulke grote figuren dus
zeer lastig is. Ik hoop van harte, dat de trainingen in de toekomst
beter bezocht worden om als club steeds beter te kunnen presteren,
niet alleen bij de show in 2002, maar ook bij de aanstaande
wedstrijden.

Gelukkig hoeven we de 'Wizzard of Oz' nog niet te vergeten, want
we zwemmen hem in ieder geval nog een keer tijdens de Splash in
Maart.

Wie weet, tot ziens!!

Janneke Boonstra,
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Langebaan-klassementen 1999

Evenals bij andere sporten en worden ook bij het Open-water-
zwemmen, na afloop van het seizoen, ranglijsten opgemaakt: de
langebaan - klassementen. Behalve deze gewone klassementen zijn
er ook nog enkele speciale, zoals de Masters en de Trad. 10 km. De
zwemnummers van de jongere leeftijdsgroepen krijgen geen
klassement. In de hieronder volgende lijst staan ze allemaal
vermeld met er achter de aantallen zwemmers (-sters) die in de
klassementen voorkomen.

Zwemnummer Aantal Zwemnummer Aantal

Individueel klassement Mastersklassement

Vrije slag dames 187 Vrije slag dames (4 groepen) 81

Vrije slag heren 286 Vrije slag heren (4 groepen) 101

Schoolslag dames 47 Schoolslag dames (4 groepen) 39

Schoolslag heren 97 Schoolslag heren (4 groepen) 67

Vrije slag meisjes 15j ej 126

Vrije slag jongens 15j ej 116

Verenigingsklassement Traditioneel 10 km klassernent

Vrije slag dames 85 Vrije slag dames 40

Vrije slag heren 101 Vrije slag heren 80

Schoolslag dames 33 Schoolslag dames 11

Schoolslag heren 50 Schoolslag heren 24

In welke klassementen staat een DWT-er'?

Ind. kl. vrije slag dames nr 180 Ingrid Lommerse 0 punt

Ind. kl. vrije slag heren nr 182 Chris Visser 347,50 punt

(vorig jaar nr 179)
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Ver. kl. vrije slag damesnr 84 DWT 0 punt

Ver. kl. vrije slag herennr 78 DWT 347,50 punt

(vorig jaar nr 46)

Puntentelling: de winnaar van een zwemnummer krijgt 300 punten
per kilometer. Bij een 2 km wedstrijd krijgt hij 1 zij 600 punten.
De anderen krijgen minder. Voor elke seconde die zij later
aankomen gaat er één punt af.

De zwemnummers in het Mastersklassement worden naar leeftijd
onderverdeeld in 25+, 35+, 45+ en 55+, dus vier groepen. Op het
betreffende nummer bij een langebaanwedstrijd starten deze vier
groepen tegelijk. Uiteraard geen DWT-er in de lijst. Wat moet je
doen om in het Trad. 10 km klassement te komen? Tweemaal een
2 km en tweemaal een 3 km zwemmen. Zwem je meerdere keren
een 2 km of een 3 km, dan wordt naar de twee snelste tijden van
beide afstanden gekeken. Deze vier tijden worden bij elkaar
opgeteld tot een totaaltijd, die dan in het klassement komt te staan.
Ook hier geen DWT-er:

Gé Luttikhuizen

Even een mindere periode voor
dames 1

Allereerst een kleine rectivicatie op het eerdere stukje: hierin werd
vermeld dat de door Ben opgezette kleine onderlinge competitie
gewonnen was door Sabine. We kunnen het natuurlijk niet
onvermeld laten dat Sabine niet de winnares was, maar haar eigen
zus Yvette. verder hebben we eigenlijk niet echt heel veel te
melden. Na een weekend rust, kwa competitie, maar na een aantal
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lekkere pittige trainingen, was daar dan de wedstrijd tegen De
Snippen. In de eerste helft van de competitie hadden we net aan
van ze verloren. Natuurlijk wilden we nu van ze winnen. De
wedstrijd was op zaterdag 22 januari, om 20:15 uur. Helaas was
ons team niet compleet. Joke moest zich op het laatste moment
ziek melden, waarbij we een drietal dames hadden die net
herstellende waren van een griep. Gelukkig konden we gebruik
maken van Ingrid, die ons team kwam versterken. Helaas verliep
de wedstrijd niet zoals we eigenlijk gewenst hadden. Zo stonden
we in de eerste minuut al met 1-0 achter. Gelukkig wist Sabine ons
op gelijke stand te brengen. We gingen echter toch met 1-2 het
tweede kwart in. En het was weer Sabine, die ons op gelijkspel
wist te krijgen, maar we konden toch niet voorkomen dat we weer
met een achterstand (2-3) het derde kwart ingingen. Dit kwart
zakten we in. Alleen onze tegenstanders wisten te scoren, waarna
we met 2-5 het vierde kwart ingingen. Zie dan nog maar bij te
komen. Natuurlijk deden we er alles aan, maar we verloren de
wedstrijd met 3-6. op de een of andere manier kwamen we niet aan
ons eigen spel toe, waardoor De Snippen door hun felle spel de
overmacht hadden. Zaterdag 5 februari gingen we op weg naar
Bilthoven om daar Brandenburg te ontmoeten. Normaal gesproken
moet je een half uur van te voren aanwezig zijn. Dit waren wij
ruim, maar het zwembad ging pas een kwartier voor aanvang van
de wedstrijd open. Ben heeft de voorbespreking dan ook buiten
moeten doen. De dames van Brandenburg kwamen zelf pas vijf
minuten voor aanvang van de wedstrijd heb bad binnen en moesten
alles nog opzetten. Niet een echt lekker begin. In de eerste
competitie-helft speelden we gelijkspel tegen Brandenburg. ons
doel was uiteraard om nu te winnen (eigenlijk altijd). ook nu lukte
het niet om ons eigen spel te spelen. We lieten ons beinvloeden
door de meiden van Brandenburg, die net iets meer dan andere
teams, aan onze armen en benen hingen. De spirit om een duel met
de dames aan te gaan was er niet helemaal. Niet dat we ons best
niet deden, maar het ging gewoon niet zoals het zou moeten.
Helaas eindigde deze wedstrijd ook weer in een gelijkspel (2-2).
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Carola was degene, die zorgde dat er van onze kant gescoord werd.
Vanaf deze wedstrijd zit Ingrid vast in dames I. Welkom! ondanks
deze twee mindere wedstrijden, laten we niet onze kop hangen. we
gaan door met trainen en de volgende wedstrijden gaan we gewoon
weer winnen. Geef ons dus nog een kans.

Dames 1

‘Baden en zwemmen naer
waerheyt, bewaert den mensch
voor naerheyt’

‘In Stoops Bad verheft de mens zich’

Uit: De Volkskrant, december 1999

Door: Hilde de Haan & Ids Haagsma

Als jongen hebben ze er allebei zelf gezwommen. Maar toen ging
het dicht en er was niemand die er zich raad mee wist. De
gemeente niet, maar ook niet de projectontwikkelaar die het had
gekocht en die het stukje bij beetje verkwanselde aan avonturiers
die er best een eigen woning in wilden maken.
Voor architect Jaap Dijkman (1958) en zijn compagnon Peter
Boersma (1957) was hun oude liefde voor het zwembad de
voornaamste reden om het, in 1997, dan maar zelf te kopen. Zij
bouwen er nu appartementen in. 
Het was een begrip, Stoops Bad, tot ver buiten Bloemendaal. Het
zwembad zelf was een simpele rechte bak, maar het had een
geweldige entourage. Aan alles was te zien dat hier een droom
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verwezenlijkt was, de droom van een filantroop die zijn bijdrage
wilde leveren aan het verheffen van de mensheid. Dat werd al
aangegeven door een spreuk in de zwembadzaal: ‘Baden en
zwemmen naer waerheyt, bewaert den mensch voor naerheyt’,
maar het sprak eigenlijk voor het hele gebouw. Want dat was een
trotse schepping van de Amsterdamse architect Eduard Cuypers
die hier naar model van de Romeinse baden, ooit een waar
kuuroord mocht ontwerpen. 
Zijn opdrachtgever was Adriaan Stoop (1856–1935), een in
Dordrecht geboren mijningenieur die op Java de
petroleumindustrie had opgezet. Dat had hem puissant rijk
gemaakt en dat geld wilde hij niet alleen voor zichzelf besteden.
Zijn interesse  voor kuuroorden ontstond bij toeval: in 1909 had hij
in de Duitse plaats Weissee, bij München, naar olie geboord maar
in plaats van olie, geneeskrachtig water gevonden.
Toen Stoops bad in 1925 gereed was, was het meteen beroemd om
zijn luxe, om zijn geavanceerde hygiëne en vooral ook om het
monumentale bouwwerk. Het was een groot complex, symmetrisch
opgezet, en aan het ingangsgebouw was het Romeinse voorbeeld af
te zien: bovenaan een halfronde buitentrap kwam men op een
bordes, geflankeerd door zuilen. En onder het dak bevond zich een
fronton, met beeldjes van sportieve figuren. In dit ingangsgebouw
bevonden zich al die voorzieningen die bij een kuuroord horen:
kuipbaden, douches, een theeschenkerij en een kapperszaak.
Daarachter doemde, als een kathedraal, het zwembad op dat ook
van binnen bijna een toegewijde ruimte leek, met zijn tongewelf,
zijn glas-in-lood ramen, en vooral ook zijn geweldige hoogte
waarin plaats was voor twee ringen kleedhokjes: een langs het bad,
en een op balkonhoogte – al was deze laatste niet meer in gebruik
nadat een duiker hiervandaan zijn nek had gebroken. De meeste
zwemmers herinneren zich een vrolijker detail: het bronzen beeldje
van een bloot, plassend jongetje in het pierenbad 
In 1935 werd Stoops bad uitgebreid met een openluchtbad, naar
ontwerp van G.H.M. Holt, maar dit werd in de jaren zeventig
alweer gesloten. In 1990 ging het zwembad dicht maar de
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projectontwikkelaar die het overnam verplichtte zich het complex
goed te onderhouden.
Groot was de verbijstering toen Dijkman en Boersma zeven jaar
later constateerden dat het interieur eruit zag of er een bom was
ontploft. De kuip van het zwembad was verdwenen evenals bijna
alle tegeltjes en glas-in-lood. Ook van het plassende jongetje was
geen spoor te vinden (in de verfilming van Reve’s ‘De Avonden’ is
het nog wel te zien ThW).
Wel was er recent een stucadoor langs geweest om de verregaande
betonrot aan het oog te onttrekken. Vanwege deze erbarmelijke
staat van het gebouw kregen de nieuwe eigenaren zo ongeveer een
vrijbrief om er iets nieuws van te maken. Er was geen zwembad
meer om zuinig op te zij. Het wordt nu een appartementsgebouw;
een functie waarvoor het zwembad geknipt bleek. De plaats van de
ramen, de breedte en de hoogte en zelfs de hoofdvorm van het
gebouw – zoals de terugliggende derde verdieping waardoor de
woningen daar een ruim balkon kunnen krijgen – zijn zelfs ideaal
hiervoor. Dat duurt tot het voorjaar van 2001: dan is ook de tuin
rondom in orde, zijn alle parkeerplaatsen uit zicht. En zelfs het
voorgebouw maakt dan deel uit van een harmonieus geheel, waarin
slechts enkele nieuwe kozijnen de oude symmetrie doorbreken: een
hommage aan het oude Stoops Bad.

Masternieuws

Zuijderzee masters circuit te Zwolle.

Op zaterdag 22 januari 2000 vond de tweede ontmoeting plaatst
van het bovenvermelde circuit. Deze wedstrijden werden in het
AA-bad (25 meter baan) gehouden. Na een vlotte autorit van Ok
van Batenburg, Jan Kees en Donald Uijtenboogaart, kwamen wij
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om half één aan. De organisatie was in handen van z.v. Swol 1894.
De deelname van 39 verenigingen vertegenwoordigd door zo’n
200 zwemmers/zwemsters was enorm. Er waren veel bekenden,
waar onder Mathilde Vink. Zij woont al enige tijd in Zwolle en is
onlangs lid geworden van Swol 1894. Voor het eerst deed de 41
jarige Mathilde mee aan een masters wedstrijd. Voor mij was dit
weerzien na zoveel jaren een enorme leuke verrassing. 

(Vroeger was Mathilde lid van DWT. Zij won nationale en
internationale wedstrijden. Ik herinner me nog heel goed dat zij
deelnam aan de EK in Zweden in 1977, op de 200m vlinderslag.)

Het inzwemmen begon om 13.00 uur, en de wedstrijden om 13.45
uur. De middag had een vlot verloop en er werden goede tijden
gezwommen.

Een damesploeg van OCEANUS heeft een Nederlands record
gezwommen. Donald heeft deze middag 3 keer een 1  plaatse

behaald in zijn klasse (H 50+) en Jan Kees heeft een 1  plaats ene

twee keer een 3  plaats behaald (H 35+).e

Mijn resultaten waren als volgt(D45+):

200m schoolslag 3.44,09 min. 2  plaatse

  50m schoolslag 0.44,75 min 2  plaatse

200m rugslag 3.39,46 min 1  plaatse

Met deze resultaten heb ik verschillende punten binnengehaald die
meetellen voor het klassement van het Zuijderzee circuit. Op het
ogenblik sta ik er goed voor. Met een voldaan en goed gevoel
kwam ik thuis. Het plan is om op 19 februari naar Heerenveen te
gaan. Voor deze wedstrijden ben ik volop aan het trainen. Ik vind
het erg fijn om op deze manier met Ok en Jan Kees naar
wedstrijden te gaan en door het hele land veel bekenden te mogen
ontmoeten in de zwemsport.
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Verder kreeg ik nog te horen dat ik op de Europese ranglijst 1998
voorkom op de 1500m vrijeslag. Namelijk op de 7  plaats met eene

tijd van 28.35,01 minuut (50m baan) in de categorie D45+.

Corine Kalbfleisch
januari 2000

Piramide 4

1 -gesis
2 -bevestiging in het Spaans
3 -hoort bij warachtig
4 -meisjes naam
5 -maat voor hoeveelheid
6 -spoorverandering bij de

spoorwegen
7 - twee opeenvolgende

spoorveranderingen
8 -het draaipunt van een

spoorverandering
9 -brandstof verandering
10-zwemnummer

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 3:

o - ho - och - loch - schol - school - schools - schaloos - lasschool -
schoolslag

B.L.& G.L.
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De doos

Eindelijk daar is t’ie weer de
enige echte oude doos. Deze
keer wil ik inhaken op de
DWT coryfeeën trend die
door ons bestuur in gang is
gezet. Deze maand echte
beroemde DWT-ers die of
nog poloën of in ieder geval
onze club nog steeds een
warm hart toedragen. (al dan
niet gekookt) De eerste foto
is van een man die nog
steeds actief is binnen de
polo hij heeft bij de jeugd
gespeeld en ook in heren èèn. Nu
speelt hij in een lager team maar,
hij zou nog zo meekunnen met
het eerste.
Daaronder een man met zeer
charmante oorbellen aan zijn
(waar anders) oren. Dat zal in die
jaren mode geweest zijn onder de
DWT jeugd. Ik heb zo het idee
dat deze meneer nog weleens een
balletje slaat maar voor de rest
alleen nog van binnen nat wordt.
In die tijd ging het met de DWT
poloploeg bere goed zijn neven
zullen het wel van hem geleerd
hebben. Als sponsor is hij nog
steeds betrokken bij DWT en ik
hoop dat hij zich deze foto nog herinnerd.
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De volgende foto is van een
meisje dat nog steeds actief
is binnen onze vereniging.
Zowel met polo als wel met
het echte verenigingswerk
zoals daar zijn: Lesgeven,
vergaderen en organiseren
van kindermiddagen tot
kienavonden. Ook is zij
regelmatig aan en achter de
bar te bewonderen en dat
was al zo voor ze verkering
kreeg met de barbaas.
De klapper van de week is
deze keer een hele moeilijke
want hoewel ik zelf nog heb
leren poloën van hem, was hij
toen al “oud” en ik herkende
hem in eerste instantie echt
niet. Achteraf blijkt dat ik
nooit echt heb leren poloën
maar gewoon weg een stuk in
de ruimte zwem. (over het
gooien hebben we het maar
niet) Het is wel zo dat hij ook
het echte clubgevoel aan ons
geleerd heeft. De meeste van
zijn pupillen behoren nog
steeds tot de harde kern.
Ook nu geldt weer dat de
eerste die mij de vier juiste namen weet te vertellen in de juiste
volgorde een lekker biertje daarmee
verdient.  

PS . Heren twee wordt kampioen 



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 uurBoerhaavebad

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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