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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Topsport kan soms hard en a-sociaal
overkomen. Het recht van de sterkste doet het in
de sport bovenmatig goed. De winnaar telt en
alles wat daar onder zit moet zich daaraan aanpassen. 
Een sportfanaat zal er veel zo niet alles voor over moeten hebben
om dat fel begeerde doel te kunnen bereiken. Een welhaast
noodzakelijke rigide levensstijl waar voor normale sociale om-
gangsvormen geen plaats ingeruimd wordt, is echter geen garantie
voor succes. Ook supertalenten kunnen ervaren dat de grenzen aan
het eigen vermogen een flinke streep door de rekening kunnen
halen op de weg naar de ultieme wens van de eeuwige roem. En
noodgedwongen genoegen moeten nemen met minder dan het
allerhoogste kan voor het geknakte sport-ego knap frustrerend zijn!
Het zal dan voor velen wel erg verleidelijk worden om grenzen te
verleggen en zich over te geven aan de grillen en nukken van King
Doping.

Er zijn natuurlijk altijd nog legio andere mogelijkheden om het
geschonden ego te restaureren. Het meest ideale alternatief lijkt om
de top te bereiken in een andere tak van sport waar mogelijk meer
kans van slagen is. Accepteren dat het hoogste doel onbereikbaar
blijft en binnen de persoonlijke ultieme grenzen het hoogst
haalbare nastreven getuigt echter van meer klasse. In een land waar
slechts plaats is voor een gelimiteerd aantal topsporters en een
buitenlands avontuur slechts voor een enkele schaats-Belg is
weggelegd, is het geen schande om je sportdoelen te moeten
bijstellen. De kick van de sportieve prestatie en de zoete smaak
van de winst is namelijk geen privilege voor de absolute toppers in



  De Waterdroppels 3  

de sport. 
De winnaar van een schoolzwem toernooi straalt dezelfde
gelukzaligheid uit als de winnaar van een wereldbekertoernooi.

En toch kan sport soms hard en a-sociaal overkomen. Je zal maar
je stinkende best doen op de trainingen waar je altijd aanwezig
bent en toch geen basisplaats in het team krijgen omdat een nerd
uit de selectie die mondjesmaat traint, vanwege z'n talenten de
voorkeur krijgt omdat promotie door de trainer net even belang-
rijker wordt gevonden dan persoonlijke inzet. De eeuwige
afweging tussen talenten en inzet ten faveure van het resultaat kan
knap frustrerend zijn voor betrokkenen en kan een splijtzwam voor
het team betekenen. Sporters zijn net mensen en daar moeten van
hoog tot laag Overheden, sportbestuurders en trainers in al hun
wijs genomen besluiten wel degelijk rekening mee houden.

Gelukkig is sport ook sociaal! Getuige de binding met het eigen
cluppie, de gedeelde vreugde bij winst en de gedeelde smart bij
verlies. Promotie is fantastisch, maar het doel heiligt gelukkig niet
alle middelen. Dus wordt er meestal wel ruimte gemaakt voor de
minder getalenteerde die ervoor gaat en krijgt de getalenteerde stof
tot nadenken mee. De charme van sportprestaties is dat je ook met
beperkte middelen doelen kunt nastreven die normaliter
onbereikbaar lijken te zijn.
Clubliefde, inzet en karakter, een eigenschap die denk ik bij DWT
ruimschoots voorhanden is, zal in combinatie met het aanwezige
talent dit seizoen zijn vruchten afwerpen. Dat is mijn stellige
overtuiging!!!

Met sportieve groeten.
Guus Niehot.
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Informatief..

- De kienavond.
De kienavond van 4 maart jl. is het vermelden waard. 
65 deelnemers, veel prijzen, een fantastische sfeer en een
jubileumcommissie die er alles aan gedaan heeft om het zo’n
geslaagd evenement te maken!

- Synchroonzwemmen.
Het bestuur heeft een overleg gehouden met de werkgroep- en het
trainingskader van het synchroonzwemmen over de voortgang.
De samenstelling van de werkgroep is minimaal en kan wel een
uitbreiding gebruiken.
Om zowel in de breedte als in de top te kunnen doorgroeien heeft
het technisch beleid bij het trainingskader baat bij een goede
onderlinge afstemming. De beleidsuitgangspunten conform het
beleidsplan 1998 - 2000 zullen v.w.b. het synchroonzwemmen
later met het bestuur besproken worden.

- Jaarvergadering
Weet u het nog? De jaarvergadering is op woensdag 12 april!
Laat merken dat u DWT een goed hart toedraagt door aanwezig te
zijn op de jaarvergadering!!

- Paastoernooi
Op 23 en 24 april wordt weer het Paastoernooi voor
wedstrijdzwemmers gehouden. Uw supporting stellen wij zeer op
prijs.
Laat u derhalve zien op èèn of beide dagen. De ploeg kan uw
morele steun best gebruiken!!
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Met bronvermelding

Als kinderen eenmaal een keuze hebben gemaakt voor een bepaal-
de tak van sport dan gaan ze er enthousiast en vol overgave
tegenaan. Na een wat schoorvoetend begin is er zeker in de eerste
jaren een duidelijke progressie in de prestatiecurve waarneembaar.
En wat is er leuker dan winnen en keer op keer persoonlijke
records verbeteren. Gelukkige kinderen, trotse ouders en tevreden
sportkader, m'n liefje wat wil je nog meer!
Jonge kinderen krijg je gemakkelijk enthousiast, maar oh-wee met
de voorbode van de groeistuipjes naar volwassenheid daalt vaak
ook de animo om de sportieve inzet geruisloos te continueren. De
zoektocht naar de eigen identiteit met z'n ups en downs treft ook de
sportvereniging, die opeens minder interessant lijkt te zijn voor de
adult in wording.

Door als sportvereniging te laten merken dat de jeugd je wat waard
is en dat kinderen meer zijn dan alleen maar een naam op de leden-
lijst, vergroot je de kans dat ze tijdens de ontdekkingstocht in de
grotemensenwereld daar mede hun identiteit aan ontlenen. Maak
ze niet alleen belangrijk voor zichzelf, maar geef hen ook de kans
om iets van zichzelf aan anderen te kunnen doorgeven. De
sportvereniging die dat voornemen serieus neemt kan bij een goede
uitvoering hiervan verrassende resultaten bereiken. Betrek
bijvoorbeeld de opgroeiende jeugd bij het beleid van de
vereniging, waarvan zij per slot van rekening een substantieel deel
uitmaken. Gebruik de kennis en zienswijze die zij zich in de loop
der jaren in hun tak van sport hebben aangemeten door hen op te
leiden voor- en te begeleiden in kaderfuncties, die voor het
vervullen van de taakstellingen binnen de vereniging zo
broodnodig zijn.
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Met een dergelijke jeugdaanpak houdt je de youngsters gemoti-
veerd, zorg je voor de doorstroom naar de paradepaardjes van de
sportsector, verhoog je sportief en voorwaardenscheppend de
kwaliteit van het product "sport" en is het voortbestaan van de
vereniging min of meer gegarandeerd. Het zorgt bovendien voor
een sneeuwbaleffect. Goed voorbeeld doet namelijk goed volgen
en wat is er nu leuker dan er echt bij te horen! De doorstroom van
jeugdleden en de aanwas van nieuwe leden lijkt hiermee
gegarandeerd. Met een dergelijke aanpak zijn er eigenlijk alleen
maar winnaars!

Ik vind dat we bij DWT op het juiste spoor zitten en dat we met
name in de laatste jaren actief een dergelijk beleid hebben
ontwikkeld en uitgevoerd. De resultaten zijn hoopgevend voor de
toekomst. Het is niet gering wat onze youngsters doen!  Ze geven
zwemles en worden opgeleid tot heuse leskader medewerkers. Ze
doen met succes trainerscursussen en staan aan de bak als trainer
en coach tijdens trainingen en wedstrijden. Ze bemensen
werkgroepen die zich bezighouden met voorwaardenscheppende
zaken van de sportproducten. En daarnaast nemen ze zelf ook nog
actief deel aan het sportieve gebeuren. Kortom, ze bepalen mede in
niet geringe mate het gezicht van De Watertrappers. En daar
kunnen we toch best trots op zijn!

Bron: Sportfacilities van nov. 99.
    
 

Dèja vu

DWT is niet zomaar een zwemvereniging. De vereniging staat er-
gens voor waarvan de basis in het prille begin is gelegd en op een
onverklaarbare wijze ook nu nog in de clubgenen voortleeft. Het
geeft een gevoel van eenheid en van betrokkenheid met de club,
dat zich nestelt in de familie Watertrappers.
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Ben Willemze zei het zo treffend nadat zijn Dames 1 in Zaandam
zo'n dik verdiende maar moeizame overwinning had binnenge-
sleept. " Ze zijn te lief voor elkaar en de tegenstander en dat is
geen wonder met zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel Ze zetten
zich immers bijna allemaal op diverse terreinen in voor de
vereniging". Deze collectieve uiting van sociale vaardigheden die
in de thuisbasis gestalte heeft gekregen is de kurk waar de
vereniging op drijft.

In 1932 werd deze collectieve uiting van sociale vaardigheden nog
gevoed vanuit den streng Rooms Katholiekenmoraal. Wat nu als
belerend wordt gezien behoorde toen tot de geldende normen en
gewoontes en daar conformeerde men zich ook op de zwemver-
eniging aan. Sportbeoefening werd toen getoetst aan Geloof en
Zeden. Men vond het toen in alle opzichten een verblijdend teken
dat de zwemsport zo’n grote populariteit verwierf. Want door de
beoefening van de zwemsport kunnen wij zeer vele goede dingen
bereiken, zoowel voor lichaam als geest, aldus de schrijver dezes
uit december 1932. Populariteit houdt echter gevaren in en die
moesten beteugeld worden door een goede en stevige leiding die
de excessen van populariteit kon beteugelen en die het belang van
de zwemsport schaadden.

Het lijkt een bijna prehistorisch gedachtegoed, deze moraal uit
1932. Maar het is toch wel het fundament gebleken waarop DWT
in 2000 op voortborduurt. Den streng Rooms Katholiekenmoraal
heeft plaats gemaakt voor de algemeen maatschappelijke moraal
die de moderne samenleving kenmerkt. Binnen DWT vertaald zich
dat in een naar buiten toe gemanifesteerde eensgezindheid. Eèn
voor allen en allen voor èèn!! Het zit wel snor bij de solidariteit
binnen DWT. En dat is nog altijd de basis voor vele, ja zeer vele
mooie dingen, zoals promotie of een kampioenschap waar je met
z'n allen voor geknokt hebt!!

Guus Niehot.
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Mag ik u voorstellen aan
DWT-coryfee:

Naam : Ineke & Tom Rohling
Leeftijd : 54 jaar/61 jaar
Woonplaats : Haarlem
DWT’er sinds : Ineke 1974

    Tom 1945/1954 en vanaf 1974

Waarom viel de keus op DWT?
Je had geen keus zegt Tom. Je ging op zwemles bij een katholieke
vereniging, dat hoorde zo. De hele familie werd daar aangemeld,
van broer en zus tot neven en nichten.
In 1974 meldden we onze kinderen bij DWT aan, aldus Ineke. Die
club was bij Tom al bekend en hij had er goeie ervaringen mee,
dan is de keus snel gemaakt.

Voor welk onderdeel van de zwemsport gold de aanmelding en
welke indruk maakte dat?
Eerst was dat leszwemmen. Ik heb slechts m'n A en B-diploma
gehaald in het Sportfondsenbad aan het Frederikspark, zegt Tom.
De lessen waren op zaterdag voor de jongens en op vrijdag voor de
meisjes. Vrij snel daarna ging ik wedstrijdzwemmen en op
waterpolo. Ik heb nog samen met m,n broer Joop en Piet Meijer in
het poloteam gezeten. Dat was best een leuke tijd.
In 1974 gingen de kinderen op leszwemmen op vrijdagavond,
aldus Ineke. Een logische keus toch. Boterhammen mee, want het
duurde wel 3 uur. Het was best wel gezellig die vrouwenclub aan
de kant van het zwembad. Daar heb ik o.a. Fie Wigman, Ria
Heemskerk en Nel Nuijens leren kennen. De sfeer was goed en de
kinderen leerde spelenderwijs zwemmen.

Op welk gebied waren jullie nog verder actief voor DWT?
Tom: Ik ben 2 jaar begeleider bij het poloaspirantenteam geweest.
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Nu doe ik nog allerhande zaken rond het clubblad.
Ineke: De zaken rond het clubblad samen met Tom wat we toen-
dertijd hebben overgenomen van de ouders van Ruud Muijlaert en
toch al weer zo’n 13 jaar de ledenadministratie dat ik heb
overgenomen van Harmke Kleinhout. Eerst ging alles met de hand,
kaartenbakken en zo. Later heeft Ruud Muijlaert een
computerprogramma voor de ledenadministratie ontwikkeld, daar
ben ik hem nu nog steeds dankbaar voor!

Wat was voor jullie een absoluut DWT hoogtepunt?
Het leszwemmen bij juf Bosse heeft veel indruk op mij gemaakt,
zegt Tom, maar ook het sportkamp op de fiets naar Oosterhout met
de polojeugd vond ik fantastisch. Een litteken in mijn hand is
daarvan nog het gekerfde bewijs.
Wat dacht je van de uitjes als supporters met de zwemploeg naar
Osnabrück en Greifswald, zegt Ineke. Ik heb me daar altijd best
vermaakt.

Welke betekenis geven jullie DWT als Haarlemse sportclub?
DWT heeft veel betekent voor katholiek zwemmend Haarlem.
En de wijze van het op spelenderwijs zwemles geven aan talloze
kinderen is al decennia lang een succesformule binnen het
Haarlemse gebleken.

Wat schiet jullie te binnen bij de volgende steekwoorden?
- Sportfondsenbad Frederikspark?
Tom: Een bijzonder bad met Tweka-reklame aan de wand en dou-
chen met zeep verplicht!
Ineke: Een gezellig bad en een leuk clubhuis met oude banken voor
DWT.

- Boerhaavebad Schalkwijk?
Wat dacht je, zeggen beiden. Heerlijk een zwembad lekker dicht
bij huis, dus op loopafstand. Kun je tenminste rustig een drankje
nemen!

- Haarlem Sportstad?
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Dat was het lang geleden onder burgemeester Cremers (noot: ooit
beschermheer van DWT). Tegenwoordig is daar nog maar weinig
van over.

- Topsport bij DWT?
Ja zeker! Denk maar aan de glorietijd zo'n 30, 40 jaar geleden.
Daar groeien we weer langzaam naar toe. De sfeer voor topsport is
er al bij Dames 1.

- Recreatiesport bij DWT?
Wat dacht je voor ons het Late Uur op vrijdagavond. Een prima
gelegenheid voor gedoceerde inspanning en een beschaafde
ontspanning met borrel na afloop!

- Sendenbeker?
Ooit nog in ons bezit geweest. Kreeg een plekje in de hobbykamer,
ons eigen DWT kantoor!

- Betrokkenheid vrijwillig kader?
Vrijwillig kader is heel belangrijk. Is door de 24uurs economie
moeilijk te krijgen. Kan wel eens de doodsteek voor veel
verenigingen betekenen.

- DWT 70 jaar?
Het is in deze tijd een hele prestatie om nu al weer 70 jaar een
zelfstandige sportvereniging te zijn!

- Toekomst DWT?
Ledenaanwas is heel belangrijk. Is dat verzekerd, dan zit het wel
goed met de toekomst van DWT!

- Het laatste woord?
Tom: DWT, een gezellig cluppie! Houden zo!!
Ineke: Ik hoop nog vele jaren actief te kunnen blijven bij en voor
DWT!



Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Grill Bar

Geopend:

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

vrijdag van 17:00 tot 02:00

zaterdag van 11:30 tot 02:00

De keuken is tot een half uur voor slui-

tingstijd geopend.

Verwarmd terras en openhaard.

Ged. Oude gracht 34 - Haarlem

telefoon 023-5312760

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

Trompstraat 21 1971 AA IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Uitnodiging algemene
ledenvergadering
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 69  algemenee

ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op woensdag 12 april
2000 om 20.00 uur in het clubhuis.

Namens het bestuur, Anneke Veen, secretaris

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter, G. Niehot
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen 68  algemene ledenvergadering, dd 7 april 1999e

4. Bespreking jaarverslagen
a Secretaris
b Werkgroep waterpolo
c Werkgroep wedstrijdzwemmen
d Werkgroep synchroonzwemmen
e Werkgroep JREZ
f Clubhuiswerkgroep

5. Financieel verslag en verslag van de kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Uitreiking Sportprestatiebeker

PAUZE

8. Uitreiking Sendenbeker
9. Begroting 1999
10. Voortgang beleidsplan
11. Benoeming bestuursleden
12. Verslag Jubileumcommissie
13. Rondvraag *
14. Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen tot één kwartier voor aanvang van de
vergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend worden.
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Ledenstand :

aantal leden per 01-01- 1999: 419
nieuwe leden: 142
opzeggingen: 145
aantal leden per 01-01-2000: 416

Notulen van de 68  Algemenee

Ledenvergadering
dd 7 april 1999 te Haarlem

Aanwezig:
Bestuursleden: G. Niehot, P. Lommerse, K. Ungureanu, E. Brander, A.
Veen

Leden:
Marco Hendriks
Bart Wever
Ingrid Lommerse
André Zandvliet
Dana Ungureanu
Corine Kalbfleisch
Gerben Willemse

Ineke Rohling
Carola Wigman
Marjolijn Verbruggen
Eddy Roosen
Francisca Knape
Thijs Weustink
Teun Weustink

Ulco Kleinhout
Nic den Braven
Marius Bakker
Wim Roozen
Ok van Batenburg
Martin Hendriks

Namens de KNZB, Kring Noord-Holland is aanwezig Dhr. J. Smid,
Kringvoorzitter.

1. Opening:
De voorzitter opent de laatste vergadering van deze eeuw na zijn
welkomstwoord met een nostalgische terugblik op bijna zeventig jaar
DWT. Hij merkt daarbij onder andere op dat DWT al die jaren een
zelfstandige vereniging is gebleven maar geeft tevens aan dat dit niet
zonder getalsmatige en sportieve verliezen is gegaan. Vooruitkijkend
naar de volgende eeuw stelt hij zich een zwemvereniging in Schalkwijk
voor waarin plezier en presteren goed samengaan en het
verenigingsleven dezelfde waarde behoudt als in de 20  eeuw.e
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2. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering van George Westerman, Ruud Muylaert,
Sabine Roozen, Michiel  Veen, Eric Veen, Sandra Roosen, Theo van
Giezen, Dhr Houtkamp en L.Roozekrans.

3. Notulen 67  algemene ledenvergaderinge

De notulen wordt goedgekeurd.

4. Jaarverslagen diverse werkgroepen
De Jaarverslagen worden alle goedgekeurd.

5. Financieel verslag en verslag van de kascommissie
Het jaar wordt wat de financiën betreft positief afgesloten. Er werd aan
de door brand verwoeste Planeet geen badhuur betaald.maar dezelfde
brand heeft echter wel tot een ledenverlies en daardoor tot minder
inkomsten van badgeld geleid. Dankzij een contributieverhoging en
verhoging van het badgeld komen we toch positief uit. Het komende jaar
moet weer veel meer badhuur worden betaald dus nieuwe leden zijn
dringend nodig.
Niemand heeft verder vragen over het duidelijke overzicht.
De kascommissie doet vervolgens verslag van haar bevindingen en keurt
het financiële verslag goed.

6. Benoeming kascommissie
Walter Bakker ( nog 1x) en Nic den Braven, Eddy Roosen is reserve.

7. Uitreiking sportprestatiebeker
De genomineerden zijn Teun Weustink en Corine Kalbfleisch. Corine
was reeds 2x
genomineerd en is dolblij met het feit dat de beker dit jaar echt aan haar
wordt uitgereikt.
Ze zegt terecht dat genomineerd zijn al een beetje winnen is en zal er
alles aan doen om de naam van DWT bij het masterzwemmen hoog te
houden! Haar dank gaat o.a. uit naar Ok van Batenburg die haar
regelmatig meeneemt naar de diverse wedstrijden.

Aansluitend hierop geeft de voorzitter het woord aan de voorzitter van
de Kring Noord-Holland, Dhr. Jan Smid. Hij is gekomen om Ok van
Batenburg namens de Kring in het zonnetje te zetten. Ok is namelijk 50
jaar in de zwemwereld aktief en nog immer enthousiast. Jan Smid reikt



  De Waterdroppels 15  

Ok namens de Kring een Prestatiemedaille uit voor zijn niet geringe
verdiensten en prestaties in de Noord-Hollandse Zwemwereld.
Namens DWT benoemt de voorzitter Ok tot Lid van Verdienste van
DWT en krijgt hij als bewijs hiervan een prachtige oorkonde.
Het dankwoord van Ok komt er op neer dat hij nog lang wil werken voor
de vereniging. Zo lang het maar leuk is, de kinderen enthousiast zijn en
de ouders niet dwars liggen!

8. Uitreiking Sendenbokaal
De Sendenbokaal gaat dit jaar naar de werkgroep JREZ. en wordt door
Carola Wigman in ontvangst genomen. De voorzitter complimenteert de
groep met de wijze waarop zij tijdens de chaotische periode na de brand
in de Planeet de zaken hebben geregeld. Door allerlei aanpassingen
hebben zij de schade voor de leszwemmertjes beperkt weten te houden!

9. Begroting 1999
De begroting geeft geen aanleiding tot veel vragen, slechts 2:
- wat houdt de post “activiteiten” eigenlijk in? Antw. Zomerkamp, dag

van DWT enz.
- waaruit worden eventuele onvoorziene uitgaven van betaald?

Antw:.uit de algemene reserve.
Verder geen op- of aanmerkingen op de begroting.

10. Voortgang uitwerking beleidsplan 1998-2000
In de loop van het jaar is met alle werkgroepen gesproken over de
voortgang van het beleidsplan, toegespitst op de eigen doelen van de
diverse sportsectoren. Over het algemeen liggen we allen op een lijn. 
Het aantal leden binnen de sportsectoren moet groeien, echter moet
rekening gehouden worden met het maximaal beschikbare water.
Onrendabele uren zoveel mogelijk vullen, anders afstoten.
Maar: eenmaal afgestoten betekent in de situatie rond het Boerhaavebad
zeker: altijd afgestoten.
De gedragscode, onze 10 geboden, zal worden ondergebracht in een nog
(opnieuw) samen te stellen huishoudelijk reglement.
Duidelijk is ook dat wij onze activiteiten primair op de wijk Schalkwijk
zullen richten.
Verder gaan we de opleidingen tot zwemleider of trainer door de
vereniging stimuleren, zodat we hopelijk ons kader in de toekomst uit de
eigen gelederen kunnen halen.
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11. Afscheid werkgroepen/bestuursleden.
De werkgroepen nemen zelf tijdens een van hun vergaderingen afscheid
van vertrekkende leden. Dit omdat e.e.a. door het seizoen heen
voorkomt.
Van het bestuur neemt niemand afscheid.

12. Benoeming bestuursleden.
Guus Niehot, Paula Lommerse en Kitty Ungureanu tekenen bij voor een
volgende periode.

13. Rondvraag
Ok van Batenburg vraagt of het langebaanzwemmen opnieuw
gepromoot en georganiseerd kan worden. Dit is de laatste jaren
behoorlijk in het slop geraakt.
Wordt doorgegeven aan de betreffende werkgroep.

Wim Roozen bedankt namens alle aanwezigen het bestuur en wenst hen
veel succes in het komende jaar.

14. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Anneke Veen, secretaris.

Jaarverslag bestuur 1999
Het bestuur kwam het afgelopen jaar 9 keer bijeen  voor een 
bestuursvergadering. Leden van het bestuur waren aanwezig bij de
vergaderingen van het Technisch Overleg ,de BHZ  en  hadden contact
met het management van het Boerhaavebad betreffende lopende zaken.
De penningmeester had namens de stichting  contact  met de
clubhuiswerkgroep  en deed daarvan verslag tijdens
bestuursvergaderingen. 

De samenstelling van het bestuur is:
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Guus Niehot voorzitter 2002
Paula Lommerse penningmeester 2002
Anneke Veen secretaris 2001
Kitty Ungureanu voorzitter TO 2002
Ebelien Brander representatie (PR) 2000

Achter de naam en functie is het jaar van aftreden vermeld.

Het bestuur heeft zich in 1999 bezig gehouden met o.a. de uitvoering
van het beleidsplan en heeft de werking hiervan met een aantal
werkgroepen geëvalueerd.
Wat betreft de sector waterpolo ligt men op schema wat betreft het
behalen van de gestelde doelen. De damesselectie draait goed onder
leiding van de nieuw aangestelde trainer. Verder is het beleid op de
jeugd gericht . Het  beleid om tot scholing van kader van binnenuit te
komen is  voor een deel geslaagd:  2 leden hebben inmiddels een
trainersopleiding gevolgd, waarvan er reeds een geslaagd is; anderzijds
zit men dringend verlegen om een aantal nieuwe scheidsrechters,
waarvoor vooralsnog geen mensen te vinden zijn.
De sector wedstrijdzwemmen kreeg het afgelopen jaar te maken met een
vrijwel geheel vernieuwde werkgroep, waardoor het draaiende houden
van de zaken voorrang kreeg boven het uitvoeren van een beleidsplan.
Toch staan ook hier de zaken inmiddels goed op de rails, er hebben zich
4 wedstrijdzwemmers aangemeld voor een zomercursus, hetgeen heeft
geleid tot 3 gediplomeerde trainers. Ook zijn hier weer een aantal
nieuwe tijdwaarnemers opgeleid.
Voor het zwemmen buiten de sportsectoren, het leszwemmen en het uur
U, is  er gewerkt aan een methode om een beter overzicht te krijgen van
deze groep. Vanaf januari 2000 gaan we van start met een nieuwe
manier van registeren .Het gebeurde regelmatig dat men na het behalen
van een diploma weg bleef zonder dat door te geven. Ook bleek dat
sommigen zonder toegang te betalen het bad betraden. 
Voorts wordt er binnen het bestuur hard gewerkt aan het opstellen van
een nieuw huishoudelijk reglement.

In het kader van de PR heeft DWT zich  in mei 1999 gepresenteerd
tijdens een daarvoor bestemde dag in het winkelcentrum Schalkwijk. 
Deze dag was succesvol en heeft naast naamsbekendheid een aantal
nieuwe leden opgeleverd. 
Ook zien we steeds vaker verslagen van wedstrijden van alle sectoren in
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de krant vermeld.

De Grote Clubactie was dit jaar redelijk succesvol, zeker als we ons
realiseren dat de startdatum, 1 week na de zomervakantie, het eigenlijk
onmogelijk maakte de zaak goed voor te bereiden.  Samen met de in
maart en april gehouden kraslotenactie heeft dit toch een leuk bedrag
opgeleverd. Ook de Vomar actie loopt redelijk, terwijl de verhuur van
Sint- en Pietpakken nog ieder jaar geld opbrengen.
In oktober  zijn 2 bestuursleden naar een info ochtend over sponsoring
geweest. Deze werd als interessant ervaren en zaten zeker bruikbare
ideeën bij die de komende tijd verder moeten worden uitgewerkt.

Inmiddels zijn we allang weer gewend aan het feit dat de Planeet weer
beschikbaar is, alles weer “als vanouds “ loopt  en houden we ons bezig
met het jaar 2000 waarin we ons 70 –jarig bestaan hopen te vieren.
Terugkijkend  kunnen we stellen dat het een jaar was waarin we onze
blik voornamelijk op de komende jaren gericht hadden. Mede dankzij de
inzet van vele vrijwillige kaderleden ziet het bestuur de toekomst van  de
bijna 70 jarige dan ook met vertrouwen tegemoet! 

Haarlem, maart 2000
Anneke Veen, secretaris

Jaarverslag
clubhuiswerkgroep.
Het eerste jaarverslag van de clubhuiswerkgroep dit nieuwe millennium
en het is gelukkig aan mij de eer hem te maken. Het afgelopen jaar is er
zoals wellicht bekend een verandering van biermerk geweest. Voor
velen een ingrijpende gebeurtenis omdat een verandering van de kern
van de self-support van het clubhuis natuurlijk een emotionele toestand
is. Gelukkig is het nieuwe biermerk, genaamd Maes en afkomstig uit
België, reeds geaccepteerd door onze grootverbruikers. Dit niet in de
minste plaats doordat het aankopen van Maes inhield dat er een dubbele
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tap is geïnstalleerd, waarbij de 2  tap een permanente witbiertap isde

geworden.

Tevens is het afgelopen jaar bekent geworden dat de regering bezig de
horeca wet aan te passen. In het kader daarvan heeft een afvaardiging
van de clubhuiswerkgroep een presentatie bijgewoond waar deze
plannen werden verhelderd. Vooral op het gebied van de hygiëne en de
controle daarvan zal de nieuwe wet strikter worden. Dit zal inhouden dat
er lijsten zullen moeten worden bijgehouden van o.a. de
schoonmaakactiviteiten. Wij zijn hier druk mee e.a. te realiseren. Verder
zijn we in het kader van de nieuwe wet op zoek naar DWT-er die een
AOV-diploma heeft of wil halen. Ook hier zijn we druk mee en hebben
we al mondelinge toezeggingen.

Ondanks het algehele gevoel bij de clubhuiswerkgroep dat er door de
diverse bar bezettingen nauwgezet wordt gecontroleerd of er al dan niet
betaald wordt, is het afgelopen jaar een daling van de winst
geconstateerd. Let wel, een daling van de winst en dus geen verlies. Er
wordt onderzocht hoe dit mogelijk is.  Wellicht zal dit resulteren in de
actie dat de inkoop-/verkoopprijs verhouding zal moeten worden
bijgesteld.

Verder is er na wat commentaar dat het clubhuis ongezellig zou zijn,
gepoogd om ook de afdelingen die misschien wat minder gebruik maken
van het clubhuis zich ook meer thuis te laten voelen. Ook deze leden
moeten het gevoel krijgen dat het hun clubhuis is. Als eerste is daarom
de vraag gekomen van ons aan de werkgroepen om fotomateriaal van
hun tak van sport aan te leveren. Het resultaat hiervan is o.a. te zien in
een fotocollage van de synchroonzwemafdeling. Ik zou vanaf deze plaats
alle leden die gebruik maken van het clubhuis willen aansporen om
eventuele ideeën aan ons aan te geven en het op die manier ook voor hen
een fijn clubhuis te laten zijn. 

Als laatste wil ik opmerken dat de clubhuiswerkgroep-bezetting nog
steeds aan de dunne kant is. We hebben geprobeerd om, nadat ik in het
vorige jaarverslag hetzelfde concludeerde, via oproepen in het clubblad
en het clubhuis en het aanspreken door de leden van de werkgroep van
mogelijke kandidaten, de werkgroep-bezetting te vergroten. Dit is tot op
heden zonder succes gebleven, dus een ieder die zich geroepen voelt,
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neem eens contact met ons op.

Namens de clubhuiswerkgroep,
Marco Hendriks.

Jaarverslag J-Rez
Afgelopen jaar hebben wij 9 keer vergaderd. Dit jaar hebben we
afgezwommen met het nieuwe ABC-plan. De lessen gaan erg goed
volgens het nieuwe plan en de moeilijkheden die wij hadden verwacht
met borstcrawl en rugcrawl zijn erg meegevallen. De kinderen vinden
het leuk en het lesgeven heeft een hele nieuwe dimensie gekregen. 

Afgelopen jaar zijn 4 kaderleden met de opleiding voor Zwemleider A
begonnen te weten: 
Sanja en Petri van Dijk, Erik Mengerink en Karen Koopman. Heel veel
succes met jullie opleiding en wij hopen aan het eind van dit zwemjaar
jullie te kunnen feliciteren met een nieuw diploma.

De J-Rez heeft dit jaar slechts enkele activiteiten ontplooit en dat waren:
Met Pasen natuurlijk weer paaseieren zoeken en daarna in het clubhuis
de eieren schilderen.
Ook hadden wij voor de zomervakantie een zaterdag in de Linnaeushof
gepland. De J-Rez was zelf erg enthousiast, maar helaas had geen enkel
kind zich aangemeld. Zelf denken we dat het misschien 
aan het vervoer lag, want die was nu niet geregeld en de kinderen
moesten zich melden bij de ingang van de Linnaeushof. 

Natuurlijk kwam in december de goede sint weer langs. Altijd een groot
succes de kinderen vinden het heerlijk om een uurtje te spelen en werden
dit jaar ook goed door Kitty geamuseerd. Zij gaf een leuke demonstratie
van aquajoggen. 

Er is dit jaar 3 keer afgezwommen:
voor het A-diploma zijn er 42 kinderen geslaagd.
voor het B-diploma zijn er 27 kinderen geslaagd.
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voor het C-diploma zijn er 26 kinderen geslaagd.
voor Zwemvaardigheid 1 zijn er 13 kinderen geslaagd.
voor Zwemvaardigheid 2 zijn er 12 kinderen geslaagd.
voor Zwemvaardigheid 3 zijn er 10 kinderen geslaagd.

Wij gaan er natuurlijk weer voor om dit jaar een evengoed percentage
geslaagden te krijgen als vorig jaar.

De Planeet 1 is na de brand gelukkig weer opgeknapt en opengesteld
zodat de lessen weer konden hervat worden. Het was erg druk met z'n
allen in het Boerhaavebad, maar toch zijn we er uitgekomen. In juni was
er een zweminstuif, die erg druk werd bezorgd.
Voor deze bijzondere her-opening van het bad hebben wij pennen laten
drukken met de tekst:

duik mee met D.W.T. in de vernieuwde Planeet!

Afgelopen jaar waren er helaas ook wat strubbelingen over het al dan
niet weghalen van de trap in het Boerhaavebad. Uiteindelijk is er een
oplossing gevonden en mogen we de trap er op vrijdag uithalen.

Op vrijdagavond is onze tafeldame Leida Scholten gestopt met het zitten
achter de tafel.
Leida heeft dit werk echt vele jaren gedaan en wij willen haar heel
hartelijk bedanken voor de vele uren die zij hierin heeft gestoken.
Onze andere tafeldame Corry van Dijk staat er nu alleen voor en wij zijn
dus naarstig op zoek naar een andere tafeldame.

Helaas was er dit jaar ook een trieste mededeling die ons allen overviel.
Onze goede collega
Ko Zwaneveld is dit jaar overleden. Wij zullen zijn grote kennis en
vriendschap missen.

P. Hoenderdos
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Jaarverslag Waterpolo
De polocommissie heeft het ‘t afgelopen jaar weer erg druk gehad.
Natuurlijk waren er weer veel taken te verdelen. De huidige
taakbezetting is: Marjolijn als voorzitter en penningmeester, Eddy  als
secretaris en materiaalman, Sandra doet jeugdzaken, Dana is van de PR,
Sabine richt zich op de coördinatie van het minipolo, Ulco is de TO-man
en Thijs redacteur. 
Een enthousiast team en dat zie je terug in de praktijk: er is nu een goed
draaiend adspirantenteam en een hecht Heren Jeugd team; een goede
basis voor de toekomst, resultaat van enthousiasme, wilskracht,
samenwerking en natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen
die DWT een warm hart toedraagt.

TRAINERS
Nieuwkomer was Ben Willemze die Dames 1 traint. Bart Wever leert de
minipoloërs de fijne kneepjes van het waterpolo en Stefan Woolthuis
doet dat bij de Adspiranten. Marco Hendriks traint en coacht Dames 3,
onder begeleiding van Ben. We moesten afscheid nemen van André
Zandvliet als trainer en Eddy heeft daarom de training van de
herenselectie en Heren Jeugd op zich genomen. 

DE TEAMS 
Het Minipolo trok helaas minder belangstelling dan de voorgaande
jaren. Degenen die er waren bezochten verschillende toernooien in de
regio. Ook DWT organiseerde in het Boerhaavebad een
minipolotoernooi. 

Steeds beter ging het afgelopen jaar met de Adspiranten terwijl Heren
Jeugd, een echt team, daarbij iets achterbleef maar onder train- en
coachleiding van DWT-duizendpoot Eddy Roosen - die na het wegvallen
van André ook nog de herenselectie onder zijn hoede heeft - kan het niet
anders of er gaat dit seizoen nog wel een paar keer gewonnen worden. 

De doelstelling van Dames 1 is promoveren naar de eerste klasse
district. Hoewel dit zeker niet gemakkelijk gaat, wordt er onder leiding
van Ben hard aan gewerkt.
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Dames 2 gaat iets minder goed. Mede door de matige opkomst bij
wedstrijden moeten er elke wedstrijd spelers van Dames 3 invallen.
Helaas blijkt dit waarschijnlijk niet genoeg om dit seizoen te kunnen
handhaven in de eerste klasse kring.
Dames 3 is dit seizoen ontstaan uit het meisjes adspirantenteam van
vorig seizoen. Zij hebben inmiddels al een aantal wedstrijden gewonnen
in de tweede klasse kring, en vormen een gezellig team.

Heren 1 promoveerde noch degradeerde en bleef dus in de
Bondscompetitie voor de zoveelste keer in successie. Heren 2 liep
gesmeerd en eindigde hoog bovenin de poule. Heren 4, dat voor de
zomer nog Heren 3 was, promoveerde weer en het zo’n vijftien man
sterke team blijft lekker draaien, net zoals het nieuwe Heren 3,
voorheen Heren 4. 
Heren 5 is de rots in de branding van het Boerhaavebad: goud van oud
en je ziet nog steeds dat jong geleerd wat ouder gedaan is. Heren 6 werd
met ingang van het nieuwe seizoen opgedeeld. 

Nog even de eindstanden van het seizoen 1998 – 1999 op een rijtje:
Adspiranten 5e
Meisjes 6e
Dames 1 4e 
Dames 2 8e      
Heren 1 9e
Heren 2 2e
Heren 3 2e
Heren 4 6e
Heren 5 7e
Heren 6 8e

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Een gelegenheidsteam van DWT heeft eind april zijn medewerking
verleend aan het vestigen van het 24-uurs waterpoloduurrecord door de
Heren van Rapido ’82. Een geweldige prestatie van deze club die dan
ook een plaats in het recordboek verdiende.

Een week later hadden we de bekende
waterpoloseizoensafsluitingsavond die ook deze keer borg stond voor
onderlinge wedstrijden, een hapje en drankje en een hoop gezelligheid.
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Een paar weken later maar was het alweer tijd voor het
Pinkstertoernooi! Teams uit verschillende windstreken vonden de weg
naar het Boerhaavebad. Op 1 en 2 juli was het vijfde zomerkamp in de
Heemskerkse duinen. Toen werd het zomer en dus tijd voor toernooien.
Geheel nieuw was de deelname aan het toernooi in het verre, verre Den
Helder op 25 en 26 juni. Behalve goede wedstrijdresultaten en
smakelijke visschotels mag de tweede plaats in de playbackcompetitie
die Dames 1  hier behaalde toch ook niet onvermeld blijven. 

Een ondertussen goud van oud toernooi duo, Ter Apel en Hasselt is ook
weer bezocht en de eveneens bekende gezelligheid, altijd in het midden,
vierde ook hier weer hoogtij. Ook een oude bekende, namelijk de
dropping werd nieuw leven ingeblazen en wel op de woensdag in de
herfstvakantie. Adspiranten en jeugdige heren vonden door het donker
min of meer De Weg Terug. In november deden Bart en Eddy examen
voor de waterpolo trainerscursus. En ook zijn poloroosterboekje
nummer 13 en 14 van de DWT-drukpers gerold. Afsluiter was het
kerstgala op 29 december een drukbezocht en goedgekleed festijn
inclusief Best Geklede Man en Vrouw Verkiezing. Het aantal W-
officials is onlangs ook nog uitgebreid. 

Hierbij bedanken we iedereen die meegeholpen heeft om 1999 tot een
succesvol jaar te maken, in het bijzonder degenen die enthousiast
training hebben gegeven en de ouders die telkens weer bereid waren te
rijden naar uitwedstrijden. Als we naar de nabije toekomst kijken hopen
we op een gezellig jubileumjaar met volop festiviteiten, winst en
promotie!

Namens de polocommissie: Marjolijn, Eddy, Sandra, Dana, Sabine,
Ulco en Thijs

Jaarverslag
synchroonzwemmen
Werkgroepsamenstelling
In september zijn wij begonnen met een andere opzet van de werkgroep.
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We hebben de werkgroep opgesplitst in een aantal commissies, namelijk
een P.R. commissie, een Feestcommissie, een Kledingcommissie, een
Make-up commissie en een vervoerscommissie. Daarnaast bleef er nog
een basiswerkgroep bestaan met de v619ende personen:

Voorzitter : Francisca van der Pot
Secretaris : Paula Lommerse 
Penningmeester: Jolanda van Lunenburg 
Notulist : Mary Deinum 
Lid : Nannie Roubies 

: Ruud Kol

Helaas zijn niet alle commissies "bemand". zodat bepaalde activiteiten
niet gedaan kunnen worden. Maar het is allemaal nog nieuw dus
misschien dat het in het seizoen 99100 beter wordt.
In december is Jolanda van Lunenburg gestopt met het
penningmeesterschap, wat over genomen is door Francisca.

Trainsters

In januari is Janneke Boonstra het team komen versterken. Mariska ter
Horst geeft vanaf september training op de dinsdagavond en indien
nodig doet zij ook nog mee aan wedstrijden. Hierdoor is het
trainstersteam uitgebreid tot 6 personen. Met op de zaterdag
ondersteuning van Ruud Kol en af en toe van Ingrid Lommerse,

Activiteiten.

Ook in het seizoen 98199 hebben weer een aantal meisjes meegedaan
aan de Nationale Jeugdkampioenschappen. Vier van hen mochten dit
keer - als voorzwemsters bij de groepen - meedoen aan de
muziekwedstrijd van de NJK, Hiervoor hebben we een hele dag in
Emmen vertoefd, maar het was de moeite waard. In de
verenigingscompetitie zijn we weer tweede geworden. Bij de
kringkampioenschappen hadden we ook weer goed gescoord met als
resultaat meerdere kringkampioenen binnen onze groep,

Aan het einde van het seizoen zijn wij druk bezig geweest met de Show
2000, waarbij wij hulp van enkele ouders gehad hebben tijdens een
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knutselavond, Dit om te zorgen dat iedereen er leuk uit zou zien tijdens
de show.

Iedereen die ons dit jaar geholpen heeft weer van harte bedankt, zonder
hulp van ouders kunnen wij echt niet. Hopelijk zijn er in dit seizoen nog
meer ouders bereid om ons te helpen.

Namens de werkgroep synchroonzwemmen
Francisca van der Pot.

Jaarverslag Zwemcommissie
1999 – Een memorabel jaar voor de zwemploeg van DWT In positieve
zin, zowel als in als negatieve zin.
Een jaar waarin wij met een nieuwe trainers-ploeg aan het werk moesten
gaan, en een jaar waarin de zwemcommissie een aantal wijzigingen
heeft ondergaan.
Een jaar waarin van de ‘’oude garde’’ iets meer werd gevraagd dan
normaal. Met als uiteindelijke resultaat dat we het met elkaar erg goed
hebben kunnen vinden en dat de zwemmers/sters op een behoorlijke
manier ‘’aan hun trekken’’ zijn gekomen.

Betreffende de training zijn wij op 1 januari 1999 begonnen zonder
Orlando Lak, de trainer die gedurende ongeveer 5 jaar voor de ploeg
heeft gestaan. 
In de tweede helft van het seizoen ‘98-99 (januari t/m juni) hebben we
een beroep kunnen doen op bevriende collega’s van Z.P.C.H. uit
Hoofdorp, t.w. Elly en Henk Koning. Zij hebben de training gedurende
de gehele week in wisseldiensten geregeld, samen met Jos Rooks en Ok
van Batenburg.
E.e.a . ging ten koste van de ochtendtraining op dinsdag en donderdag.
Op zaterdagochtend hebben we de training in stand gehouden, weliswaar
zonder echte professionele begeleiding.
Vanzelfsprekend is de zwemcommissie naarstig op zoek gegaan naar en
nieuwe trainer. Helaas tot op heden met een negatief resultaat.
Het is heel plezierig om te melden dat er binnen de zwemploeg van
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DWT  een aantal ‘’heren’’ zijn opgestaan, die een trainers-cursus
hebben gevolgd, om vervolgens de zwemploeg van DWT op sleeptouw
te nemen.
Deze ‘’heren’’ staan in wisseldiensten gedurende de tweede helft van het
jaar 1999, de eerste helft van het nieuwe wedstrijdseizoen, als trainer
voor de zwemploeg, met name voor de ‘’groteren’’.
Ok van Batenburg is nog steeds zeer enthousiast met de ‘’kleineren’’ aan
het werk.
Gedurende de eerste helft van het nieuwe seizoen, september t/m.
december, hebben Michiel Veen, Eric Veen, Martin Niehot en Dennis
van Weel, in nauw overleg met de Heer Bert v.d. Meij, de training van
de “groteren’’ verzorgd. Ok van Batenburg hield zich uiteraard met de
opkomende jeugd binnen DWT bezig, iets wat op zijn lijf geschreven is.
De assistentie van Jos Rooks als begeleider bij de training is per begin
nieuwe seizoen beëindigd. Wij zijn Jos voor zijn taken binnen DWT
veel dank verschuldigd.
Wij hebben ook na een half jaar afscheid genomen van Henk en Elly
Koning. Zij hebben ons in de eerste helft van 1999 zeer goed geholpen
en de zwemploeg nieuwe impulsen gegeven. Jammer dat zij voor DWT
niet wat 
langer aan de slag konden. Je weet overigens maar nooit.
De naam Bert v.d. Meij is al gevallen. Wij zijn als zwemcommissie heel
blij dat hij als technisch adviseur de vier nieuwe trainers binnen DWT
wil begeleiden, voornamelijk tijdens de training op dinsdag en tijdens de
competitie-wedstrijden. In het verleden heeft Bert al veel voor DWT
betekend.

In de samenstelling van de zwemcommissie is gedurende 1999 ook het
een en ander gewijzigd.
In het begin van het jaar heeft Marjon Rooks te kennen gegeven haar
werkzaamheden als wedstrijdsecretaris te beëindigen. Zij had deze taak
overgenomen van Anneke Veen, helaas hebben wij er te kort gebruik
van mogen maken.
E.e.a. heeft tot gevolg gehad dat wij op het gebied van het
wedstrijdsecretariaat al onmiddellijk met een probleem werden
geconfronteerd. 
Bart de Graaf deed al het Speedo-gebeuren en had derhalve wat ervaring
met wedstrijden. Het lag voor de hand dat wij hem hebben gevraagd om
ook de overige wedstrijden voor zijn rekening te nemen.
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Als zwemcommissie moesten wij op zoek naar versterking, met name
omdat Yvonne van Weel en ondergetekende aan het begin van het
nieuwe seizoen te kennen hebben gegeven in juni 2000 te zullen
stoppen.
Ook Jos Rooks heeft halverwege 1999, aan het einde van het vorige
wedstrijd-seizoen, zijn activiteiten als lid van de zwemcommissie
beëindigd.
Wij prijzen ons gelukkig dat we een viertal nieuwe commissieleden
hebben kunnen introduceren, t.w. Gerda Huysmans, moeder van
zwemmende Sander, Hetty van Eis, moeder van zwemmer Richard, Erik
Kokkelkoren, vader van zwemster Jody en Ronald de Lange, vader van
zwemmer Nick.
Hetgeen betekent dat de zwemcommissie tweede helft 1999 bestond uit:
Hetty van Eis-Gerda Huysmans-Yvonne van Weel-Ronald de Lange-
Bart de Graaf-Erik Kokkelkoren-Wim Roozen.

Gedurende het seizoen 1998-1999 is deelgenomen aan de competitie met
K.Z.C.(Beverwijk)- West-Friesland (Grootebroek)en de Dolfijn
(Amsterdam). Tevens was de deelname aan diverse Speedo-wedstrijden
voor met name de ‘kleineren’ een sportieve happening. Als uitschieter
mag toch zeker de naam van Viki Boviatsis in dit verhaal niet ontbreken.
Zij heeft de naam van DWT wederom landsbekendheid gegeven. Naast
de competitie en de Speedo is er ook deelgenomen aan een Meerkamp.

Bij de diverse kringkampioenschappen hebben veel DWT’ers
deelgenomen, met wisselend resultaat.
In het nu lopende seizoen zwemmen we de competitie met de Dolfijn
(Amsterdam), A.Z.V.D. uit Assendelft, en de Spetters/Aquafit
combinatie (Alkmaar/Castricum-Uitgeest).
Er worden 2 meerkampen gezwommen, meerkamp 1 met de Koninklijke
A.Z (Amsterdam), Z.P.C.H (Hoofddorp), de Meeuwen (Diemen), en
meerkamp 2 met Rapido ’82 (Haarlem), Nereus (Zaandam) en Ymere
(Almere).
Hoogtepunten in 1999 waren uiteraard weer ons internationale
Paastournooi, dat voor de 13  keer door ons werd georganiseerd, mete

deelname van een 9-tal verenigingen, waaronder S.S.C.Dodesheide uit
Osnabrück en S.S.C. Greifswald, eveneens uit Duitsland.
Ook onze deelname aan het Schwimm-Gala in Osnabrück, gebruikelijk
omstreeks juni, was weer een groot succes, niet alleen uit sportief
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oogpunt, maar ook omdat het met elkaar altijd heel gezellig is.
Ook de meereizende ouders vermaken zich altijd zeer goed.

De zwemploeg is in aantal redelijk stabiel, ca. 50 zwemmers/sters. De
verhouding jongens-meisjes  met name in de wat oudere categorie valt
uit in het voordeel van de jongens. Bij de meisjes/dames kunnen we best
wat versterking gebruiken.

Doelstelling voor het jaar 2000 is in ieder geval het vinden van een
nieuwe trainer, ter ondersteuning van de huidige trainersstaf, de huidige
trainersstaf meer ervaring te laten opdoen en zelfstandiger te laten
werken, het niveau van de zwemmers/sters op te krikken en met name in
competitieverband meer uitdagingen aan te gaan.
Mede onder begeleiding van de gewijzigde zwemcommissie, met veel
nieuwe gezichten, zou dit  voor de zwemploeg van DWT een behoorlijke
uitdaging  mogen zijn.

Namens de zwemcommissie wil ik mijn dank overbrengen aan een ieder,
die in een of ander opzicht zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het
welslagen van het jaar 1999. Niet alleen dus aan ouders, begeleiders,
commissieleden. Uiteraard ook aan de overige geledingen binnen DWT,
zoals clubhuiswerkgroep, die ons tijdens wedstrijden regelmatig hebben
geholpen om tot een goede organisatie te komen.
Alle overige actieve leden van de sportsector, die ons indien nodig
tijdens wedstrijden hebben bijgestaan, wil ik hartelijk danken.
Wij zullen graag weer een beroep op jullie doen.

Al met al, ondanks onverwachte wijzigingen in zwemcommissie en
trainersstaf, een goed jaar voor de zwemploeg met voldoende potentie
om de toekomst met een goed gevoel tegemoet te kunnen zien.

Dit was mijn eerste en enige jaarverslag als tijdelijk secretaris van de
zwemcommissie van DWT

Namens de zwemcommissie, 
Wim Roozen, secretaris ad interim.



Altijd prijs met een Sportkas lot

Koop snel een SPORTKAS-LOT, de voorraad is slechts be-
perkt 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.

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 polocommissie.

Hallo!

Met de paashaas in zicht en de pinksterbloem
daar iets verder achter nadert het einde van het
seizoen toch aardig snel en ik zag laatst toch echt
stiekem een lentezonnetje vanachter de wolken het zwembad in
loeren.
De meeste teams hoeven dan ook nog maar een paar wedstrijden te
spelen. Dan is het gebeurd met de competitie van dit seizoen en is
het tijd om de winst-verliesrekening op te maken. Over de winst-
verliesrekening gesproken: ik heb nieuws uit de polocommissie!
De materiaalman en secretaris woont namelijk niet meer samen
met de voorzitter en penningmeester maar alleen nog maar met de
voorzitter. Om het pologeld toch binnen de familie te houden ben
ik vanaf heden de nieuwe penningmeester. Maar er zijn nog meer
ontwikkelingen want de huidige technologische ontwikkelingen
hebben het ook bij DWT mogelijk gemaakt om de poloroosters on
line te bezichtigen, uiteraard op de enige echte DWT-site die te
vinden is op www.halloo.demon.nl. 
Verder zijn de voorbereidingen voor het Pinkstertoernooi in volle
gang. Suggesties, hulp, aanbevelingen en sponsorgelden zijn van
harte welkom en we hopen natuurlijk ook iedereen te mogen
begroeten op de waterpoloseizoensafsluitingsavond op 6 mei!

Groetjes Sandra

Verslagen uit het haarlems dagblad

21 februari 
DWT – ORKANO ’75 10 – 4 
Dankzij vijf doelpunten van Paul Stricker boekte DWT de tweede
zege van het seizoen. De gasten kwamen nog terug tot 3–3, maar
mede door de routine van Marc van Gaale werden de Haarlemmers
op tijd wakker. Michael Woolthuis pikte weer zijn doelpuntje mee. 
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28 februari
KZC – DWT 13 – 8
Bij de Haarlemmers ontbraken Marc van Gaale, Ted Meyer, Pieter-
Paul van Oerle en Lodewijk van de Heuvel vanwege vakantie.  Bij
een 5 – 3 achterstand zat DWT nog aardig in de wedstrijd. Via 7 –
5 bleef de marge twee doelpunten tot 10 – 8. Een actie waarbij een
DWT-speler alleen voor keeper kwam werd niet benut. Kort
daarop lag een KZC-speler oog in oog met DWT-goalie Teun
Weustink. Hij tekende voor de 11 – 8 wat een breekpunt in de
wedstrijd bleek te zijn.
Met één man minder in het water had Roosen een aardige techniek
uitgedacht. Omdat de Beverwijkers via een 4 – 2 opstelling naar
een 3 – 3 opstelling draaiden, werd één van de kopmensen
uitgedekt. Enige creativiteit is hiervoor nodig, maar die ontbrak in
eerste instantie bij KZC, waardoor de verwachte score uitbleef.
Veertien seconden voor tijd tekende Ed Roosen via een
ingestudeerde actie samen met Michael Woolthuis voor het laatste
doelpunt. Thijs Weustink en Chris Visser maakten beiden twee
doelpunten. 

13 maart
DWT – DE OTTERS/HET GOOI 12 – 5 
De eerste twee perioden ging de wedstrijd gelijk op. Om
onverklaarbare redenen ging het kaarsje bij DWT in de derde
periode langzaam uit. De Otters/Het Gooi vergrootten de
voorsprong van 5 – 4 naar 8 – 4 , en kon zich in de laatste periode
helemaal vrij uitleven. Op de 12 – 5 eindstand viel dan ook niet af
te dingen. Lodewijk van de Heuvel en Ed Roosen maakten ieder
twee doelpunten. 

!!! ER ZIJN GEEN TRAININGEN OP:

Goede Vrijdag 21 april 
Tweede paasdag 24 april 
Bevrijdingsdag 5 mei
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Wedstrijden zaterdag 29 april 

De wedstrijden van Koninginnedag worden op een andere datum
gespeeld. Hieronder staat wanneer:
Adspiranten, Heren Jeugd en Heren 2: zaterdag 6 mei:

OVERIGE WEDSTRIJDWIJZIGINGEN

Heren 4: de wedstrijd van 15 april, uit tegen VZV, begint om
18.15 uur i.p.v. 20.30 uur.
Dames 2: teruggetrokken uit de competitie

Wie zitten er achter het tafeltje in april?

Zaterdag 1 april  Baddienst: Sabine Roozen
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

D3.JB2 DWT A Proface/DAW A 18.00 Sabine, Sandra, Dana
D3.HR1 DWT 2 Aquarijn 2 18.45 Bart, Marcel J., Richard
D3.D2 DWT 1 De Ham 3 19.30 Paul S., Stefan, Frank
NH.D2 DWT 3 Aquarius 2 20.15 Roselijn, Ingrid, Mariska
NH.H1 DWT 4 Noordkop 2 21.00 Roselijn, Ingrid, Mariska.

Zaterdag 8 april Baddienst: Teun Weustink
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

NH.H3B DWT 5 Hoorn 3 18.00 Merel, Teun
NH.H1 DWT 4 Proface/DAW 4 18.45 Merel, Tera, Teun
NH.D1 DWT 2 Rapido ’82 4 19.30 Ton, Jaco, Johan
NH.D2 DWT 3 De Ham 4 20.15 Anita, Ton
D3.HR2B DWT 3 NVA/HHC 2 21.00 Merel, Tera, Joyce

Zaterdag 15 april Baddienst: Sandra Roosen
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

NH.J2D DWT B* Z&WF C 18.00 Sandra, Sabine
D3.JB2 DWT A KZC A 18.45 Sandra, Sabine, Dana
D3.HR2B DWT 3 ZWV-Nereus 6 19.30 Bart, Marcel, Chris
NH.D1 DWT 2 RAPIDO ’82 3 20.15 Chris, Marcel, Raymond

*Scheidsrechter bij deze wedstrijd is Eddy
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NB ! Let er bij deze roosters op dat de wedstrijden van Dames 2 komen te

vervallen en dat de wedstrijden die daarna komen dus eerder gespeeld worden.

ZATERDAG 6 MEI 2000
 

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.

 Hapjes en drankjes

Gezelligheid

TOT ZIENS OP ZES MEI !

KOMT ALLEN!

(Ps. ik heb horen fluisteren dat er een

 aardige kans is dat heren 2 op 6 mei

 kampioen wordt! Komt die kampioenswedstrijd

  dus allen in groten getale aanschouwen!)
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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:

v v v (023) 531 41 20 v v v

Verjaardagen in april

1 april Jessica Groenendijk Dames 3

2 april Robin Groenendijk Heren 2

5 april Jolande Gerritsen Dames 2

Luc Zandvliet Heren 3

6 april Marius Bakker Heren 5

7 april Hayo Stam Heren 1

10 april Freek Strootman Adspiranten

11 april Pieter-Paul van Oerle Heren 1

18 april Thijs Weustink Heren 2

19 april Ruud Muylaert Heren 5

20 april Roselijn Verbruggen Dames 1

Anje Wattel Dames 2

26 april Marjo Nijssen Dames 2

Paul Roozekrans Heren 3

28 april Yvette Roozen Dames 1

29 april Katja Botman Dames 2

Gefeliciteerd allemaal!



  36 De Waterdroppels  

Minipolotoernooien

�  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.

Het team 

Vorige maand is het door omstandigheden helaas niet gelukt een
interview met een van onze teams te houden. Maar nu is het
razende reporter team weer helemaal terug! We vonden namelijk
niet dat we konden achterblijven bij bij die andere interviews
welke ons clubblad de laatste tijd rijk is....(beetje opvallend
trouwens).

Deze maand zijn we de uitdaging aangegaan een kijkje te nemen
bij de aspiranten onder de zestien. Dit was niet bepaald een
makkelijke opgave, met ongeveer 10 door elkaar heen
schreeuwende poloërtjes in de bestuurskamer proberen iets zinnigs
op papier te krijgen.

Vandaar dat dit verslagje ook iets anders is dan de overige.

Hoeveel wedstrijden hebben jullie tot nu toe gewonnen?
3

Hoe lang zitten jullie al op waterpolo, wat vinden jullie ervan, en
hoe zijn jullie erbij gekomen?
Bruno : Ik doe het al ongeveer 3 jaar, en met de bal smijten is erg

leuk.
Franklin : Ik doe het nog maar pas, ik ben via mijn broertje (julian)

erbij gekomen. Ik vind het waterpolo wel grappig.
Freek : Ik doe het al een paar jaar. Het verzuipen van mensen is
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erg leuk.
Kim :  Ik speel al langer waterpolo, maar niet bij DWT.

Waterpolo is erg leuk. Hier bij DWT is het ook leuk
omdat er verschillende spelers aanwezig zijn.

Stefan : Ik speelde eerst ook bij NVA, het is een leuke sport
omdat het een teamsport is.

Tom : Het aller leukste is het DWT kamp.
Julian : Het is gewoon leuk.
Camilla : De sport is leuk.
Marlin : " " Het is echt iets voor mij.

Hebben jullie een zogenaamde teamspirit?
Ja, we maken de hele tijd ruzie, verzuipen elkaar, en zingen
Britney Spears liedjes tijdens het omkleden.

Doen jullie wel eens iets leuks met het team?
Behalve het samen douchen niet. We zouden het wel leuk vinden
als er eens iets door de trainers georganiseerd zou worden. Een
dagje naar Artis of zo.

Vinden dat jullie vooruit gegaan zijn de laatste tijd?
Ja, en we gaan door !

Vinden jullie het stom dat je niet zoveel wedstrijden winnen?
Het zou wel leuk zijn als we iets meer zouden winnen. Want
winnen is belangrijker dan meedoen. Volgend jaar gaan we dat dan
ook doen.

En wat vinden jullie van de trainers?
Bart is aardiger, maar heeft minder te zeggen. Stefan is wat
strenger, maar dat is ook wel goed.

Wat zouden jullie in de training willen doen ?
Meer zwemmen, zelf kiezen wat voor slag, meer oefenen met ver
gooien, vlinderslag leren, heel veel meer zwemmen, harder
schieten, minder zwemmen, meer trainen.
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Tenslotte
Het is heel gezellig, we zijn een goed team, maar het kan nog
beter.

Ja, dat zit wel goed met die aspiranten, maar we hebben besloten
dat ze harder mogen trainen. Volgens ons hebben ze namelijk iets
teveel energie over na de training....

Uitslagen

19 februari
Adspiranten DWT–RAPIDO’827 – 8 
Doelpunten: S. Vermeer en Marjolein 2, A.
Bouwman, Marjolein, Franklin en Camilla
1

Dames 1 DWT – HET Y7 – 3
Doelpunten: Carola 3, Roselijn, Sandra,
Sabine en Martine 1

Heren 1 DWT – ORKANO’75 10 – 4 
Doelpunten: Paul S. 5,  Paul T., Hayo, Ted,
Eddy en Michael 1

Heren 5 DWT  – KZC 8 – 8 
Doelpunten: Leon 4, Lex v. G. 3, Ton V. 1

Heren 2 DWT – HET Y10 – 7 
Doelpunten: Paul en Marcel 3, Frank,
Jeroen, André en Thijs 1

Heren Jeugd ZWV/NEREUS–DWT 23– 3
Doelpunten: Chris 2 en Raymond

26 februari
Heren Jeugd DWT A – MEERKOETEN
9– 13
Doelpunten: Raymond 4, Chris 3, Marcel
V. 2

Heren 5 DWT – AZVD 2 – 12 
Doelpunten: Ton vd G. en Lex v G.

Dames 3 DWT – WZ&PC 3 – 10
Doelpunten: Joyce 2; Franciska 1

Dames 1 ZWV/NEREUS 4–DWT 3– 5 
Doelpunten: Roselijn 2; Sandra, Sabine en
Carola 1

Heren 1 KZC – DWT 13 – 8 
Doelpunten: Eddy 3, Thijs 2; Chris,
Michael  en Paul 1

Heren 2 ZWV/NEREUS–DWT 8 – 8 
Doelpunten: Paul 3, Andre 2; Marcel,
Stefan en Marco 1

11 maart
Dames 1 DE KWAKEL – DWT 1 – 3 
Doelpunten: Sandra, Antonette en Ebelien

Heren 1 DWT – OTTERS/HET GOOI
5 – 12 
Doelpunten: Eddy 2, Marc, Lodewijk en
Hayo 1

Heren 3 DWT – AQUAFIT  3 – 8 
Doelpunten: Pim, Johan en Jan 
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Adspiranten DWT–AQUARIUS 8 –
8 
Doelpunten: Camilla, S. Vermeer en Freek
2: Bruno en Marlin 1

Heren 4 DWT – AQUARIUS 4 – 8 

Doelpunten: Arthur.

Heren Jeugd DWT – DE HAM 2 – 19
Doelpunten: Chris en Marcel V.

Namens de polocommissie,

Thijs Weustink

DWT’S PINKSTERTOERNOOI !!!
Voor heren-, dames- en heren jeugdteams

 op

zondag 11 juni van 10.00 uur tot 21.00 uur

maandag 12 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur

met sowieso

een taart voor ieder 25e doelpunt

en ook 

voetbal op tv (Nederland – Tsjechië)

en daarna uiteraard

een wervelend seventiesfeest!

…dat wordt dus minstens

weer zo leuk als vorig jaar…

 – komen dus! –
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Nieuws van de wedstrijdploeg

Speedo jaargangwedstrijd III

Tijdens deze wedstrijd zwom Nick weer een beetje sneller op zijn
favoriete slag, de schoolslag: drie seconden gingen er deze keer
van zijn p.r. af. Michael zwom twee indrukwekkende tijden. Op
zowel de rugslag als vrijeslag zette hij snelle tijden op de klok.

Uitslagen 6 februari 2000

100 m rugslag j/m. 89 e.l.

Dave Jansen 2.14.36

Michael Chong 1.41.12  pr

Marlie van Maris 2.08.72  dis

Stephanie v.Meurs 2.03.86  pr

100 m schoolslag j/m. 88 e.l.

Sander Huysmans 2.06.37  pr

Richard van Eis 2.03.63  pr

Nachim Abdeli 1.54.67  pr

Nick de Lange 1.35.18  pr

Marieke Fokkema 2.30.30  pr

Jody Kokkelkoren 1.54.00

Anouk Rossel 1.53.46  pr

Roxsanna Kock 1.50.68  pr

50 m vlinderslag j/m. 90 e.l.

Richard Chong 1.20.14  dis

Anne Kuyt    57.29  dis

100 m vlinderslag j/m. 88 e.l.

Nachim Abdeli 2.17.87  pr

Sander Huysmans 2.14.81  pr

Richard van Eis 2.08.25 

Nick de Lange 1.53.12  pr

Jody Kokkelkoren 2.24.09

Anouk Rossel 2.14.09

Roxsanna Kock 2.10.74  dis

100 m rugslag j/m. 90 e.l.

Richard Chong 2.10.22  pr

Anne Kuyt 1.52.32  pr

100 m vrijeslag j/m. 89 e.l.

Dave Jansen 1.56.71  pr

Michael Chong 1.39.12  pr

Marlie van Maris 1.50.21  pr

Stephanie v.Meurs 1.43.06  pr

4x50 m wisselslag m. 88 e.l.

Roxsanna Kock

Marieke Fokkema

Jody Kokkelkoren

Anouk Rossel 3.41.37  dis

4x50 m wisselslag j. 88 e.l.

Nachim Abdeli

Sander Huysmans

Richard van Eis

Nick de Lange 3.22.37
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Meerkamp II

Deze keer werd er in Almere gezwommen. Uw verslaggever was
niet ter plaatse en zijn commentaar is dan ook op basis van de
uitslagenlijst.  Opvallend in deze lijst zijn de twee p.r.’s van Chris.
Na zijn langebaanzwemmen van afgelopen zomer is hij weer
helemaal op snelheid gekomen. Michael de Feber is nog steeds in
vorm en haalde weer veel van zijn p.r.’s af. Ook Roxsanna was
goed op dreef : op zowel de rugslag als de wisselslag zwom ze
sneller dan ooit.

Voor de 200 meter vlinderslag verschenen geen dames van DWT
aan de start. Uiteraard waren er wel twee herentrainingsbeesten die
deze afstand zwommen: Tim en Roland. Beide zwommen een p.r.
en beide hadden ervoor al 200 meter vrijeslag gezwommen.
Gewoon goed dus!

Uitslagen 13 februari 2000
50 m schoolslag m/j 89 e.l.

Anne Kuyt 60.57

Stephanie v.Meurs 60.26  dis

Tessa Wijckmans 54.45  pr

Marlie van Maris 53.95

Richard Chong 58.32  pr

Tim de Vries 48.57  pr

Michael Chong 46.33  pr

200 m vrijeslag dames/heren

Fleur v.Dusseldorp 2.51.32  

Debbie v. Maris 2.43.28  pr

Nick de Lange 3.00.69  pr

Laurence Smit 2.50.56  pr

Michael de Feber 2.46.90  pr

Tim Kuyt 2.46.52  pr

Michiel v. Dussel 2.44.38  pr

Gerben Willemse 2.33.55

Chris Visser 2.20.93  pr

Roland v.d Enden 2.13.55  pr

50 m rugslag dames/heren

Marieke Fokkema 64.77  pr

Anouk Rossel 53.86  dis

Jody Kokkelkoren 52.91

Roxsanna Kock 48.09  pr

Patricia ter Horst 41.47  pr

Diana Niehot 41.46  pr

Mohammed Abdeli dis RE

Nachim Abdeli 54.91  dis

Sander Huysmans 52.23

Richard van Eis 48.58  pr

Otto Versteeg 43.08  dis

Tom Gilein 40.98  dis

Martin Niehot 34.35  pr

100 m wisselslag m/j 89 e.l.

Tessa Wijckmans 2.04.81  pr
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Anne Kuyt 2.02.65

Stephanie v. Meurs2.00.53  dis

Marlie v. Maris 1.57.96  dis

Richard Chong 2.14.60  dis

Tim de Vries 1.49.25  dis

Michael Chong 1.41.58  pr

200 m vlinderslag heren

Tim Kuyt 3.38.58  dis

Roland v.d. Enden 2.43.22  pr

100 m wisselslag dames/heren

Marieke Fokkema 2.23.41  dis

Jody Kokkelkoren 1.54.79  pr

Anouk Rossel 1.51.95

Roxsanna Kock 1.43.14  pr

Diana Niehot 1.31.91

Patricia ter Horst 1.29.11  pr

Fleur v.Dusseldorp 1.28.48

Debbie van Maris 1.21.41

Nachim Abdeli 1.57.29  dis

Mohammed Abdeli1.52.00  dis

Sander Huysmans 1.51.34  pr

Richard van Eis 1.48.29  pr

Otto Versteeg 1.35.79

Laurence Smit 1.34.90

Nick de Lange 1.34.17

Tom Gilein 1.27.80  pr

Michiel v. Dussel 1.27.73  pr

Michael de Feber 1.26.43  pr

Gerben Willemse 1.15.50  pr

Martin Niehot 1.13.74

Chris Visser 1.11.76  pr

4x50 m wisselslag m/j 89 e.l.

Anne Kuyt 53.53

Michael Chong

Tim de Vries

Tessa Wijckmans 3.30.88

4x50 m vrijeslag heren

Gerben Willemse 29.93

Chris Visser

Roland v.d. Enden

Martin Niehot 1.58.24

Meerkamp 

In ons thuisbad zwommen we tegen onder meer Rapido’82 en
Nereus. Dat het organiseren van een wedstrijd veel met zich mee
brengt en dat je ondanks alle voorbereidingen toch niet alles in de
hand kan hebben, bleek maar weer eens. Tijdens de wedstrijd viel
eerste aan de ene kant van het zwembad het licht gedurende korte
tijd uit en even later aan de andere kant. Hilariteit onder de
zwemmers. De wedstrijd ging gewoon door.

De wedstrijd ging ook gewoon door toen Herman niet aan de start
verscheen. Vraagt de trainer aan de ander zwemmers: ‘Waar is
Herman?’. Antwoord: ‘In Zwitserland, op vakantie’.
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DJ Sam legde al zijn frustraties in de wedstrijd en zwom drie
p.r.’s,  Misschien dat de vriendinnen van zijn ‘bijna verkering’-
meisje hem nu wel cool vinden. Michiel van D. had hele andere
dingen aan zijn hoofd. Hij was ziek, kwam wel kijken naar de
wedstrijd, maar moest zich in de volgende week op de ziekte van
Pfeiffer laten testen.
Een andere ontbrekende zwemmer was Ferry. Helaas wordt dit
ontbreken permanent, aangezien Ferry zijn lidmaatschap bij DWT
heeft opgezegd. We zullen geen muizenverhalen meer horen.
En dan trainer Eric. Wat is het toch dat vrouwen zo aantrekt in
trainers? Kijk naar ski- of surfleraren. Is het de status? In het geval
van Eric kan het toch niet het uiterlijk zijn ?! In ieder geval kreeg
uw verslaggever uit betrouwbare bron (Roland) te horen, dat deze
betrouwbare bron uit betrouwbare bronnen (Michiel, Gerben) had
vernomen dat Eric en Fleur iets hebben. De vraag is alleen wat,
want Eric ontkende (maar niet erg heftig, zou het toch waar zijn?)
In ieder geval doet het ‘iets’  Fleur goed. Ze zwom op de 200 m
rugslag 7 seconden van haar tijd en op de 100 m vrij eindelijk
onder de 1.15. Op de rugslag zwom Debbie een mooie tijd, terwijl
ook Diana 7 seconden van haar oude p.r. afhaalde. 
Bij de heren haalde Chris op de rugslag 8 seconden van zijn tijd,
Roland 7 en Leon 9. Mooie rapportcijfers!
Bij de kleine dames lagen Anouk en Roxsanna op de vrijeslag
naast elkaar. Het werd een felle strijd, waarin beide dametjes meer
dan vijf seconden van hun tijd haalden. Klasse! Viki zwom voor
het eerst officieel (net) onder de 1.07 (maar het kan nog sneller).
Ze voelt inmiddels de adem van de evenoude Dennis in haar nek.
Hij verbeterde zich 4 seconden tot 1.08. Ook Tom gaat met forse
stappen vooruit en kwam op 1.13. uit.
Aan het einde van de wedstrijd stond de loodzware 400 meter
wisselslag op het programma. Duidelijk was dat de snelle starters
(Eric met 1.10.8, Leon 1.23.5 en Dennis 1.34.8 na de vlinder) het
moeilijker hadden aan het eind dan de ‘slow’ starters (Roland
1.14.0, Chris 1.28.1 en Tim 1.41.6 na de vlinderslag). Bij de dames
kwam Viki tot een schitterende 5.41.05, na een opening van
1.22.2.
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Uitslagen 27 februari 2000
200 m wisselslag m/j 89 e.l.

Anouk v.d.Weijden3.53.60  pr

Michael Chong 3.48.47  pr

200 m rugslag dames/heren

Diana Niehot 3.16.10  pr

Fleur v.Dusseldorp 3.03.77  pr

Debbie van Maris 2.56.80  pr

Laurence Smit 2.57.38  pr

Leon Knape 2.47.45  pr

Chris Visser 2.41.99  pr

Roland v.d. Enden 2.34.39  pr

50 m schoolslag dames/heren

Marieke Fokkema 65.63  pr

Jody Kokkelkoren 53.28  pr

Anouk Rossel 52.18

Roxsanna Kock 49.87  pr

Renée Bosse 45.64  pr

Richard van Eis 56.69  pr

Nachim Abdeli 54.34  pr

Mohammed Abdeli49.32  pr

Sam Wutschke 43.20  pr

Tom Gilein 42.26  pr

Bart Elenga 36.43  dis

Michiel Veen 35.12  

Eric Veen 34.45  pr

100 m vrijeslag m/j 89 e.l.

Tessa Wijckmans 1.55.72  pr

Marlie van Maris 1.51.87  pr

Anne Kuyt 1.47.77

Stephanie v.Meurs 1.42.25  pr

Anouk v.d.Weijden1.41.06  pr

Richard Chong 2.08.58  pr

Dave Jansen 2.01.56

Michael Chong 1.35.71  pr

100 m vrijeslag dames/heren

Marieke Fokkema dis VR

Jody Kokkelkoren 1.47.96

Roxsanna Kock 1.31.05  pr

Anouk Rossel 1.29.44  pr

Renée Bosse 1.20.59

Fleur v.Dusseldorp 1.14.34  pr

Viki Boviatsis 1.06.94  pr

Nachim Abdeli 1.40.41  pr

Mohammed Abdeli1.38.67  pr

Richard van Eis 1.26.56  pr

Erik Rooks 1.17.93

Laurence Smit 1.17.66  pr

Tim Kuyt 1.16.80  pr

Sam Wutschke 1.14.57  pr

Tom Gilein 1.13.43  pr

Dennis de Graaf 1.08.62  pr

Bart Elenga 1.02.28

Martin Niehot 1.00.50

Michiel Veen    58.33

50 m rugslag m/j 89 e.l.

Stephanie v.Meurs 62.44

Tessa Wijckmans 61.96  pr

Marlie van Maris 57.85

Anouk v.d.Weijden53.81  dis

Anne Kuyt 51.98

Dave Jansen 59.42  pr

Richard Chong 55.72  pr

Michael Chong 46.18  pr

50 m vlinderslag dames/heren

Marieke Fokkema 84.96  dis

Roxsanna Kock 57.40  pr

Jody Kokkelkoren 57.01  pr

Diana Niehot 39.54

Debbie v. Maris 37.12  pr

Nachim Abdeli 63.86  dis

Mohammed Abdeli61.61  dis

Richard van Eis 56.57

Laurence Smit 47.12  pr

Sam Wutschke 40.32  pr

Tom Gilein 40.13  pr

Erik Rooks 38.69  pr

Martin Niehot 34.81

Bart Elenga 31.41
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Michiel Veen 29.37

400 m wisselslag dames/heren

Renée Bosse 6.44.55  pr

Viki Boviatsis 5.41.05  pr

Tim Kuyt 6.31.81  pr

Dennis de Graaf 6.29.69  pr

Leon Knape 5.59.14  pr

Chris Visser 5.57.67  pr

Eric Veen 5.27.10

Roland v.d. Enden 5.20.12

4x50 m vrijeslag m/j 89 e.l.

Anne Kuyt

Richard Chong

Anouk v.d. Weijden

Michael Chong 3.02.87

MOP

Een blondine zet zich op de vlucht naar Mallorca in de eerste klas,
ondanks het feit dat ze een economy ticket heeft. De hostess vraagt
haar om zich te verplaatsen, maar de blondine weigert. De purser
vraagt haar op zijn beurt hetzelfde, maar de blondine blijft zitten.
De purser vraagt een tweede hostess, toevallig een blondine, een
laatste poging te wagen. De hostess fluistert de blondine iets in het
oor, waarop ze naar de economy klas spurt.

‘Wat heb je gedaan, wat heb je haar verteld?’ vraagt de purser.

‘Oh’, zegt de hostess, ’ik zei haar dat de eerste klas niet tot
Mallorca vliegt’.

Verjaardagskalender

We zijn alweer toe aan de jarigen van april. Het zijn:

16-04Martin Niehot (18 jr.)

17-04Erik Rooks (15 jr.)

23-04Sander Huysmans (12 jr.)

28-04Yvette Roozen (20 jr.)

Allemaal van harte !!!
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Masternieuws

Zuijderzee mastercircuit te Heerenveen.

Op zaterdag 19 februari 2000 vond de derde ontmoeting plaats van
het bovenvermelde circuit. Eerder waren wij in Almere en Zwolle.
Na een autorit van ongeveer twee uur kwamen Ok van Batenburg,
Donald Uijtenboogaart en ik om vier uur aan in Heerenveen. De
wedstrijden werden gehouden in het zwembad ‘De Telle’ (25m
bad). In dit bad vonden in 1998 de NMK korte afstanden plaats.
Dus ik was hier al eerder geweest. De organisatie was in handen
van de Heerenveense Zwem- en Poloclub. Het inzwemmen begon
om kwart voor vijf. De wedstrijden vingen aan om kwart voor vijf.
Vooral op de korte afstanden waren veel series, soms wel 19 stuks.
Jankees Boer was deze keer niet mee, hij was voor zijn werk in
Berlijn. Vele bekenden heb ik weer mogen ontmoeten waar onder
Mathilde Vink en Tilly Beekmans. Donald heeft in zijn categorie
(H50+) drie maal een eerste plaats behaald. Alleen was het jammer
dat hij op de 100m wisselslag werd gediskwalificeerd.

Mijn resultaten waren als volgt (D45+):

100m wisselslag in 1.35,  min 2 plaats + pr37 e 

50m rugslag in 0.42,  min 2  plaats81 e

200m vrijeslag in 3.07,  min 2e plaats + pr78

Met deze resultaten heb ik verschillende punten binnen gehaald die
meetellen voor het klassement van het Zuijderzee Circuit. Ik sta er
nu heel goed voor en met een heel voldaan gevoel zette Ok mij om
23.10 uur thuis af.

Corine Kalbfleisch.
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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

Piramide 5

1 - neusklank

2 - breit zinnen aan elkaar

3 - daarmee wordt geschreven

4 - bevat caroteen

5 - stukken

6 - maker van inktlijnen

7 - hoort bij een zwemwedstrijd

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 4 :
s - si - wis - wies - wisse - wissel - wissels - wisselas - wisselglas -
wisselslag
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Het feestjaar is begonnen.

De kop is er af. Zaterdag
4 maart was er naar
aanleiding van het 70
jarig bestaan van onze
club de carnavals kien
avond.

Om 20.00 uur liepen de
eerste mensen binnen, de
één verkleed, de ander
niet (o ja toch, het
zondagse pak). De
stemming zat er meteen
goed in. De
feestcommissie had voor
prachtige prijzen gezorgd: 3 tafels vol , 2 voor de kienronden en 1
voor de loterij.

De kaartverkoop verliep boven verwachting en om 20.15 uur kon
er met de 1  kienronde begonnen worden.e

De spanning was te snijden zeker toen de 1  kien uitbleef. Daarnae

liep het storm richting de prijzentafel.

Na 2 kienronden kwam de zit/sta ronde. Iedereen mocht 1
kienkaart kopen en moest gaan staan. Hierna werd er een nummer
getrokken, stond dit nummer op je kaart dan moest je gaan zitten
en was je helaas af. Uiteindelijk stond alleen de winnaar nog.

De topper van de avond was de loterij. er werden niet 100 lootjes
verkocht maar bijna 500! Weer was de spanning te snijden, je zag
de mensen denken :”is het mijn nummer, nee, jammer”. Na afloop
gingen er erg veel mensen tevreden naar huis. De achterblijvers
namen nog een drankje en een enkeling haalde de voetjes van de
vloer.
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De start van een jaar met feesten in verband met ons 70 jarig
jubileum is zeer feestelijk en goed begonnen.

Deze goede start werd mede mogelijk gemaakt door de volgende
bedrijven, gevestigd in winkelcentrum Schalkwijk, welke één of
meerdere prijzen beschikbaar hebben gesteld:

Cor Mazereeuw

Reisbureau Succes BV

Haverkort Juwelier

Jordan Carwash BV

Bloemsierkunst ‘t Zonnetje

Federman Opticiens

PRO Sport

Boekenvoordeel BV

Helderman

Bloemsierkunst Freeke

Florida Flowers

Holland International

Intertoys

Pearle Opticiens

Helena BV Drogisterij

Verder waren er prijzen beschikbaar gesteld door:

Home Parts uit Heemstede

Het Boerhaavebad

Jumbo

Firma J Th Groenendijk uit Haarlem zw

ps.

Blijf het clubblad volgen zodat je meer te weten komt over de
activiteiten welke er dit jaar georganiseerd gaan worden. Houd in
ieder geval de volgende dagen vrij: 28 oktober voor de dag van
DWT en 30 december voor het Eindfeest.

Namens de feestcommissie,

Ebelien Brander.



  50 De Waterdroppels  

De doos

Op veler verzoek ook deze
maand weer een aantal nieuwe
foto’s uit oude doos. Er moet
worden gezegd dat het aantal
positieve reactie’s
overweldigend is. Waar de
redactie van dit blad ook blij
mee is, is het groeiende aantal
DWT-ers die met oude foto’s
aan komen dragen, zodat deze
ingescand kunnen worden. Het
archief wordt steeds maar
groter en het plan is deze foto’s
op het internet te zetten. De
internet versie van het clubblad
wordt ook zeer goed bekeken
en we ontvangen dan ook
reactie vanuit de hele wereld.  
De eerste foto is van voor
mijn tijd en ik heb dan ook
geen idee wat ik over deze
jongen zou moeten schrijven,
behalve dan: Mooie bril.
De volgende foto is van een
ex heren èèn speler wiens
broer nog steeds aan polo
doet. Ook zijn zus heeft op
dwt gezeten was zeer geliefd.
Ik geloof dat deze foto niet
moeilijk te raden is maar dat
maakt de eerste foto dan weer
goed.
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Oplossingen :
september '99 George Westerman,
Monique vd Heide, Niels Rohling,
Ronald Stricker ; oktober '99 Eric
Thoolen, Inge Faber, Siem Keizer,
Jeroen Muylaert ; november '99
Piet Meijer, Sieb Visser, Willem vd
Peet, Anja Rooiers ; december '99
Aart Walter, Luc Zandvliet, Marco
Heemskerk, Pieter Paul van Oerle ;
februari ‘00 Dick Vink, H Verver,
Kees Kokkelkoren, Peter  Rienstra ;
maart ‘00 , Bert Loerakker, Alfred
Thoolen, Carola Wigman, Marcel
Reichert

Deze foto is heel recent en
van een schatje van een
jochie. Ik zal er maar niet bij
zeggen in welk team hij
 speelt want dan raadt
iedereen het onmiddellijk.
Volgens mij is hij wekelijks
in het clubhuis te bewonderen
en hoewel hij op deze foto erg
jong lijkt drinkt hij bier en
rookt hij sigaren alsof hij in
heren èèn zit. 
De volgende foto is van een
ex dames èèn poloster die op
deze foto sprekend op haar
dochter lijkt ( of is het nou
andersom) Op verzoek van de redactie stop ik nu om ruimte
te laten voor de oplossingen
van alle vorige foto’s.

Een basis fotograaf.



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.:023-5840567

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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