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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

"Sport verenigt elementen in zich die belangrijk
zijn voor de samenleving. Sport is goed voor de
gezondheid, draagt bij tot zelfontplooiing,
doorzettingsvermogen, vriendschappen en sociale contacten. Sport
inspireert, ontroert, vormt mensen en leert ze omgaan met winnen
en verliezen. Sport bevordert integratie van minderheden en
participatie van burgers"

Deze bloemlezing over sport is te lezen op de internetsite van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Sportstimulering staat blijkbaar hoog in het vaandel van de
overheid! De overheid geeft daarmee aan dat sport een positieve
bijdrage kan leveren aan de sociaal-maatschappelijke ont-
wikkelingen binnen de samenleving. De overheid signaleert tal van
problemen in de samenleving zoals; ouderen die vereenzamen,
allochtonen die niet of nauwelijks integreren en jongeren die in
hun vrije tijd liever hangen dan sporten! Mogelijk kunnen deze
problemen mede aangepakt worden door daar de georganiseerde
sport bij te betrekken. Het toverwoord daarbij is "integraal
sportbeleid" door de plaatselijke overheid aangestuurd. Met sport
en bewegen als uitgangspunt wordt met integraal bedoeld een
beleid dat zich uitstrekt over meerdere beleidsterreinen, waarbij
bijvoorbeeld scholen, jongerencentra, dienstencentra voor ouderen
en organisaties voor allochtonen en gehandicapten intensief met de
georganiseerde sport samenwerken. Het algemeen welzijn van
samenleving en individu in een leefbaarder omgeving lijkt er mee
gebaat te zijn!
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Nu al stelt de gemeente Haarlem de zogenaamde minima via de
Haarlem Pas in de gelegenheid om tegen een gereduceerd tarief
zich aan te sluiten bij een sportvereniging en worden er naschoolse
opvang projecten ontwikkeld waarin de sport een nadrukkelijke rol
toebedeeld krijgt en worden jongeren gehoord om hun ideeën over
sport en bewegen uitgevoerd te krijgen.
Als sportvereniging kun je dus niet blijven teren op verworven
rechten en zekerheden, maar zul je de uitdaging moeten aangaan
om aan dat geïntegreerd beleid mede gestalte te geven. Je zult
moeten concurreren en samenwerken met al die andere organisa-
ties die sport en bewegen als uitgangspunt van beleid nemen.

De grootste uitdaging zit niet in het aanbieden van nieuwe diensten
en het samenwerken met andere organisaties, maar in het
doorbreken van de verenigingscultuur met behoud van de
identiteit. Ook voor DWT geldt deze uitdaging. Eigentijds denken
betekent in deze een begin te maken met beleidsontwikkeling die
gelijke tred houdt met maatschappelijke ontwikkelingen en waarbij
de leden zich kunnen blijven herkennen in hun club. De
doelstellingen uit het beleidsplan 1998 - 2000 geven duidelijk
ruimte om bijna naadloos de overgang naar een geïntegreerde
sportbeleids aanpak te maken. De ontwikkeling van een nieuw
beleidsplan zal dan ook nadrukkelijk in die richting vorm moeten
krijgen. Een uitdaging dus voor het bestuur en de leden van DWT.
Een toekomstvisie een 70-jarige zwemvereniging waardig.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Jubileumlogo.
DWT viert
dit jaar
haar 70-
jarig
bestaan. Ons
verenigingslogo krijgt voor
de rest van dit jaar
concurrentie van het
jubileum  logo. Tijdens de
jaarvergadering is dit logo
ten doop gehouden. 

- Slotfeest jubileumjaar.
Het slotfeest in dit jubileumjaar zal gehouden worden op zaterdag
30 december a.s. in Het Schalkererf. Het beloofd een daverend
feest te worden met voor elk wat wils. In Het Schalkererf hebben
we de beschikking over een grote feestzaal voor een ieder die zich
jong en dynamisch voelt en een aparte knusse ruimte voor de
(oude)re glorie van DWT.
De jubileumcommissie gaat ervan uit dat zeker 200 DWT-getrou-
wen dit daverend feest zullen bijwonen. Noteer dus in alle agenda's
het DWT-jubileumslotfeest op zaterdag 30 december in Het
Schalkererf, van 19.00 tot 24.00 uur!!

- Haarlem-Pas.
Inwoners van de gemeente Haarlem die in het bezit zijn van een
'Haarlem-Pas' kunnen vanaf heden bij zwemvereniging De Water-
trappers (onder de voorwaarden van de Haarlem-Pas) lid worden
tegen een gereduceerd tarief.
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Met bronvermelding.

Hans Blankert was jarenlang voorzitter van de werkgeversclub
VNO. Op dit moment zwaait hij de scepter bij het
NOC*NSF.Daarnaast was hij samen met een miljoen andere
Nederlanders als vrijwilliger in de sport actief. Al deze professies
deed en doet hij met veel plezier. Besturen zit blijkbaar in de genen
van Hans Blankert en de voorzittersstoel zit hem als gegoten, zodat
de overgang van een bedrijfseconomisch bolwerk naar een ideëel
bolwerk een vanzelfsprekende aangelegenheid is.
Als belangrijkste bobo van het NOC*NSF ziet hij zich samen met
zijn mede-bestuursleden geplaatst in een werkgeversachtige rol van
onder meer het vrijwilligersleger dat in de sport actief is. Hij vindt
het volstrekt normaal dat bij betaald werk de baas van het spul zich
gedraagt als 'goed werkgever'. Een goed werkgever is zich terdege
bewust van zijn positie, dus maakt deze zich ook sterk voor een
goed personeelsbeleid.

Eigenlijk maakt Hans Blankert geen onderscheid tussen betaald- en
vrijwilligerswerk. Sterker nog, hij vindt het van groot be- lang dat
op een zorgvuldig manier met vrijwilligers in de sport wordt
omgegaan, juist omdat zij dat werk vrijwilliger doen! In het
bedrijfsleven functioneren de vakbonden als waakhond over goed
werkgeversschap. Voor sportvrijwilligers zijn het onafhankelijke
bureau's die de verrichtingen van de besturen van alle sportbonden
en organisaties als het NOC*NSF nauwkeurig in de gaten houden.
Er is dus een belangrijke taak weggelegd voor onbezoldigde en
ongekroonde werkgevers in de sport om het vrijwilligerscorps op
een professionele wijze te ondersteunen en begeleiden. Hans
Blankert vindt dat alle be- sturen van sportvereningen tot taak
hebben een goed werkgever te zijn voor allen die, betaald of
vrijwillig, in de vereniging werkzaam zijn.
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Goede sportbestuurders hebben 'hart voor de sport en oog voor de
sportvrijwilligers' en er is Hans Blankert veel aan gelegen dat dit
motto ingang vindt binnen elke organisatie die zich met sport bezig
houdt. Zelf geeft hij de sportvrijwilligers de verzekering dat hij
zich samen met zijn mede-bestuurleden zal opstellen als 'goed
werkgever'in de sport/voor de sport, wat hij keer op keer blijft
benadrukken. Als onbezoldigd doch ge- dreven sportvrijwilliger
houdt ik hem aan die verzekering, zodat ook de buurtsuper onder
de Haarlemse zwemverenigingen, ons eigen onvolprezen DWT,
daar ten volle van kan meeprofiteren!!

Bron: Sport en vrijwilligerskrant.

Dèja vu.

De zwemvereniging NVA-HHC viert dit jaar haar honderdjarig
bestaan. Voor een zwemvereniging is dit waarachtig een respec-
tabele leeftijd. Die 100-jaar is echter niet geheel op eigen kracht
gehaald. Daar zijn een aantal fusies met andere zwemverenigingen
voor nodig geweest. De vereniging heeft ondanks die fusies een
duidelijke eigen plek verworven binnen zwemmend Haarlem.
Rapido 82 is ook een fusieclub en timmert mogelijk mede
daardoor behoorlijk aan de weg richting nationale polo- en
zwemtop. Twee fusieverenigingen, beide met een eigen gezicht dat
zich aan de hand van de beoogde doelstellingen manifesteert in een
verenigingscultuur waar veel mensen zich bij thuisvoelen. 

Bijna was DWT ook opgegaan in een fusievereniging. Naar verluid
heeft onder meer Ruud Muijlaert zich daar heftig tegen verzet.
DWT bleef dus de naam 'watertrappers' trouw en houdt daarmee
tot op de dag van vandaag een groot aantal hondstrouwe leden
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binnen haar gelederen. Toch heeft DWT in de loop van haar
geschiedenis een aantal opmerkelijke veranderingen ondergaan. De
evolutie van een niet gefuseerde vereniging heeft wat haar naam
betreft van St Bavo naar VOZ tot DWT echter de vol- tooiing
bereikt, want de naam DWT is in het zwemmersjargon in- middels
een begrip. Opgericht als zwemvereniging voor Rooms Katholiek
Haarlem, waar andersdenkenden alleen met de nadrukkelijke
toestemming van het bestuur als lid konden binnendringen, mag
het opheffen van de RK-status een ware revolutie worden
genoemd.

Mogen de wijzigingen in naam en status het meest tot de ver-
beelding spreken, daar wordt je immers door de leden op afge-
rekend, het clubblad en het logo hebben in de tijd ook een ware
gedaanteverwisseling ondergaan.
Al vanaf de beginjaren is door de vereniging het clubblad 'De
Waterdroppels' in omloop gebracht. Een eenvoudige opmaak en de
hoogst noodzakelijke informatieverstrekking waren kenmerkend
voor de eerste 20 jaar van het clubblad. In de jaren 50 leek het
clubblad zich te ontpoppen door een aantal keren haar uiterlijke
verschijningsvorm als een waar visitekaartje voor de vereniging
aan te prijzen. Het prachtige voorblad van de door een grote 'D'
duikende zwemster mag gezien worden als het eerste echte logo
van DWT! Het clubblad als spreekbuis voor de leden onderging in
het afgelopen decennium een ware professionele face-lift. Het
huidige eigentijdse Logo en clubblad zijn niet meer weg te denken
in het promoten van de vereniging.

De laatste opmerkelijke verandering lijkt zich ongemerkt af te
spelen. In het verleden was een rechtgeaarde DWT’er trots op de
clubkleuren rood, geel en blauw. Als team trad je daarin uniform
naar buiten toe. De zwemoutfit is nu van menigeen een bonte
verzameling geworden. Hoewel men gelukkig ook uniform naar
buiten treedt, Dames 1 en Synchroonzwemmers, lijken de DWT-
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kleuren aan uitsterving onderhevig te zijn. Misschien dat een rijke
sponsor DWT genadig wil zijn die een nieuwe kledinglijn met
clubkleuren en al wil financieren. Want aan verzakelijking zal ook
DWT niet ontkomen. Verzakelijking met oog voor de
clubidentiteit zal mij en vele andere DWT-getrouwen echter zeer
welgevallig zijn.

Guus Niehot.

Mag ik u voorstellen aan
DWT-coryfee:

Naam : Theo van Giezen
Leeftijd : 67 jaar
Woonplaats : Haarlem
DWT'er sinds : 1965

Waarom viel de keus op DWT?
Eigenlijk gewoon via de aloude mond op mond reklame aldus
Theo. DWT heette een gezellige vereniging te zijn en dat stond mij
wel aan. Ik ben daar vanaf het begin niet in teleurgesteld.

Voor welk onderdeel van de zwemsport gold de aanmelding en
welke indruk maakte dat?
In eerste instantie meldde ik mijn kinderen aan voor het les
zwemmen. Ik ben zelf pas in een later stadium actief geworden
voor DWT. Ik vond zwemles belangrijk voor mijn kinderen.
In mijn kindertijd ging dat totaal anders. In Heemskerk waar ik
woonde was een soort openluchtzwembad midden in het weiland.
Mijn moeder kocht een jaarabonnement. Ik toog bijna dagelijks
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richting weiland en ik heb me daar zelf zwemmen geleerd, een
zogenaamde autodidact dus.

Op welk gebied was je nog meer actief voor DWT?
Zoals ik al zei was dat pas in een later stadium. Het leszwemmen
trok mij wel aan. Je weet wel hoe dat gaat, je zit aan de kant en je
wordt gevraagd. Zo rol je er dus in. Ik ben begonnen met zwemles
geven in het heerlijk verwarmde instructiebad van het
Sportfondsenbad aan het Frederikspark. De familie Kleinhout was
in die tijd zwaar vertegenwoordigt bij het leszwemmen. Het
enthousiasme van Hans Kleinhout en zijn neef met dezelfde voor-
en achternaam werkte aanstekelijk. Mijn kinderen stopte na de
beoogde diploma's behaald te hebben en ik ging ermee door.

Dat is opvallend, waarom bleef jezelf actief voor de zwemclub?
Ik bleef voor de sfeer en voor de sociale contacten die ik inmiddels
ruimschoots had gelegd. In 1973 deed ik een cursus als
zwemonderwijzer samen met Hans Kleinhout, de familie Bleeker
en Hans Hommes. Met z'n vijven waren we de pioniers van het
leszwemmen voor DWT in De Planeet, dat in die tijd net geopend
was. In de periode met Ko Zwaneveld heb ik ook een fantastische
tijd gehad. Daarvoor was ik als hulpzwemonderwijzer al betrokken
bij Het Late Uur in het Sportfondsenbad. Ik zou dat tijdelijk
overnemen van (neef) H Kleinhout. Je ziet wat ervan gekomen is,
ik zit er nog aan vast.

Wat was voor jou een absoluut DWT-hoogtepunt?
Dat was voor mij het 50-jarig jubileum. In dat jubileumjaar ben ik
gestart met de organisatie van de trimloop. Ruud van Galen was
daar onder meer bij betrokken. De trimloop zou een traditie
worden van 13-jaar. Ik vond het erg jammer dat erop het laatst
geen animo meer voor was. Overigens had Njord in die tijd op 1
januari de traditionele Noordzeeduik en DWT had z'n traditionele
nieuwjaarsduinloop bij Kraantje Lek.
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Welke betekenis geef je DWT als Haarlemse sportclub?
DWT heeft voor mij duidelijk een sociale functie. Het begint al bij
het leszwemmen, waarop een kindvriendelijke manier de
zwemvaardigheid wordt aangeleerd. Ik denk dat dit een positieve
invloed heeft op de vorming van het kind. Vanaf de vaardig-
heidsdiploma's probeer je de kinderen door te laten stromen naar
de sportsector. Dit lukt vaak mede door de positieve indruk die
men bij het leszwemmen heeft opgedaan.

Wat schiet je te binnen bij de volgende steekwoorden?
- Sportfondsenbad Frederikspark?
Daar is het voor mij begonnen in het lekkere warme instructiebad.

- Boerhaavebad Schalkwijk?
Een hoop lawaai! Geen wonder met het recreatiebad pal naast het
wedstrijdbad. De Planeet is wat dat betreft een prettiger bad. Ik
noem ook nog het eigen moderne clubhuis. Dat vind ik belangrijk
voor de zelfwerkzaamheid van de vereniging.

- Haarlem sportstad?
Theo, we hebben deze vraag overgeslagen. Foutje, bedankt!

- Topsport bij DWT?
Geen absolute top, maar DWT draait toch aardig mee, getuige het
recente succes van Dames 1. Nu de Heren nog. Teambuilding staat
daarbij voor mij voorop. Een type trainer als Hans Koning zou
samen met Ben Willemze een ideaal trainersduo kunnen vormen.
Overigens is het synchroonzwemmen voor Kringbegrippen ook
absolute top.

- Recreatiesport bij DWT?
Meer mensen warm maken voor Het Late Uur. Ouders van de les-
kinderen daarvoor warm maken. Ik vind de scheiding van prestatie
gerichte en ontspanningsgerichte sportactiviteiten bij de sportsector
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ook een goede zaak. De oudjes poloën nog best en zullen nog
fanatiek genoeg zijn om te willen winnen.

- Sendenbeker?
Ik heb het niet zo mooie origineel moeten delen met Corine, ook
weer voor dat Late Uur.

- Betrokkenheid vrijwillig kader?
Een vrijwilligerscorps dat heel goed met elkaar kan samenwerken
vind ik heel belangrijk. Met vrijwilligers blijft sportbeoefening
betaalbaar. De animo wordt minder en dat vind ik zorgwekkend!

- DWT 70-jaar?
Ik vind het een hele prestatie om al die tijd een zelfstandige
vereniging te kunnen zijn! Blijkbaar voldoet dat aan een behoefte
en doet DWT het gewoon goed.

- Toekomst DWT?
Gewoon doorgaan als zelfstandige vereniging. Met een eigen
nestgeur, het ons kent ons gevoel en de niemand maakt ons stuk
mentaliteit, moet dat toch lukken. Bovendien blijft er ook in de
toekomst een schreeuwend tekort aan plaatsen bij het leszwemmen
voor watertrappertjes in spè.

- Het laatste woord?
Ik hoop nog geruime tijd op een gezellige wijze en met veel plezier
actief te zijn voor DWT. Eigenlijk zoals het vroeger was, zoals het
nu nog is en het hopelijk nog lange tijd zal blijven. Mijn periode
bij DWT vond ik een prachtige tijd, waarin ik veel vrienden heb
gemaakt. Wat dat betreft mis ik nog altijd mijn oude maatjes in het
veld, Hans Kleinhout en Co Zwaneveld!



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

Pinkstertoernooi 2000
Boerhaavebad Haarlem.

zondag 11 juni van 10.00 uur tot 21.00 uur
maandag 12 juni van 10.00 uur tot 15.00 uur
Wedstrijden dames, Heren en Heren-Jeugd

Een taart voor ieder 25  doelpunt!e

   Voetbal op groot scherm.

spetterende seventies party!

Dit mag je niet missen!!!
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Nieuws van de Wedstrijdploeg

Districtscompetitie deel IV

Voor de tweede keer tijdens deze
competitie zwommen we in de omgebouwde
caravanstalling in Assendelft. Via de toeristische route, dwars door
de weilanden, reden we in het langgerekte dorp in. Ook deze keer
lukte het de scheidsrechter niet op tijd te beginnen. Ca. 10 minuten
later dan gepland startte de wedstrijd. Ondertussen hadden de
DWT’ers zich vermaakt met de bijzondere namen die zij in het
programma hadden gekregen. Renée was een jongetje geworden en
heette ineens Rene, Nachim was Machim geworden, Kim Bouman,
die overigens niet zwom, had als achternaam ineens Bonman, Leon
kreeg als achternaam Bonatsis, zijn zus werd van adel en heette
‘van Boviatsis’ en Mariska ter Horst werd Mariska Eerhorst.

Anouk Rossel was op dreef en raffelde de 100 meter vrijeslag twee
seconden sneller af dan ooit. Bovendien werd ze daarmee derde.
Sander en Richard haalde op dezelfde afstand ieder meer dan 8
seconden van hun oude p.r. af. Nan schoot uit haar slof op de 50
meter rugslag en haalde 5 seconden van haar tijd af. Sam en
Mohammed gingen ieder 3 seconden sneller op deze afstand.
Laurence won deze afstand bij de jongens. Klasse!!

Frank verraste op de schoolslag door vanuit de één na snelste serie
naar de tweede plaats te zwemmen. Hij zwom dan ook bijna 6
seconden onder zijn oude toptijd. Leon Knape was meer verrast,
dan dat hij verraste. Op de 100 meter wissel zwom hij 5 seconden
boven zijn p.r.. Hij werd daarmee wel eerste, hoewel hij niet als
eerste aantikte. Degene die als eerste aantikte werd
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gediskwalificeerd. Daarvoor had Martin zichzelf al uitgeschakeld,
door na 50 meter met zijn hoofd tegen de muur te zwemmen. Een
beetje dizzy moest hij het water verlaten.

In de tweede helft van het programma sloeg Guney toe. Hij haalde
op de 50 meter vrijeslag 6 seconden van zijn tijd af en werd
tweede. DJ Sam snelde ook naar een tweede plaats. Op de 200
meter wisselslag hakte hij 13 seconden van zijn oude p.r. af. Viki
zwom een goede vrijeslag en snelde op de 200 meter naar een
fraaie tijd, net boven het NK-limiet. Broer Leon was op dezelfde
afstand minder snel , maar haalde wel meer seconden van zijn p.r.
af: veertien seconden !!

Uitslagen 12 maart 2000

4 x 100 m wissel dames
Viki Boviatsis 1.17.21
Renée Bosse
Fleur van Dusseldorp
Dénise Fokker dis VRA

4 x 50 m vrij j. 84 e.l.
Dennis de Graaf 31.62  pr
Herman Ouwerkerk
Michael de Feber
Leon Boviatsis 2.07.00  2e

25 m school m/j 90 e.l.
Guney Yerden 26.22  pr 3e

Richard Chong 24.88  pr 2e

100 m vrij m/j 88 e.l.
Marieke Fokkema 2.06.64  pr
Tessa Wijckmans 1.52.48  pr
Jody Kokkelkoren 1.45.33
Stephanie v.Meurs 1.43.86
Anouk v.d. Weijden 1.41.71
Roxsanna Kock 1.32.54  4e

Anouk Rossel 1.27.14  pr 3e

Dave Jansen 2.01.33
Sander Huysmans 1.42.42  pr

Nachim Abdeli 1.38.13  pr
Michael Chong 1.31.59  pr 5e

Richard van Eis 1.28.89  pr 3e

Nick de Lange 1.19.42  pr 2e

50 m rug m/j. 86 e.l.
Nan Donoghue 46.63  pr 6e

Dénise Fokker 44.84  4e

Diana Niehot 44.03  3e

Mohammed Abdeli 48.28  pr
Maurice Knape 42.19  pr
Sam Wutschke 39.97  pr 4e

Tim Kuyt 39.29  pr 3e

Laurence Smit 38.63  pr 1e

100 m school m/j 84 e.l.
Diana Niehot 1.57.61
Nan Donoghue 1.47.68  dis
Patricia ter Horst 1.44.15  2e

Michiel v. Dussel 1.40.75  pr
Michael de Feber 1.34.48
Tom Gilein 1.33.55  pr
Leon Boviatsis 1.30.24  pr 4e

Herman Ouwerkerk 1.29.66  pr 3e

Frank de Jong 1.29.05  pr 2e

Dennis de Graaf 1.25.91  pr 1e
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100 m wissel m/j 82 e.l.
leur v.Dusseldorp 1.35.87
Martin Niehot dis AF
Leon Knape 1.20.70  1e

100 m vlinder dames/heren
Mariska ter Horst 1.35.65  pr
Renée Bosse 1.34.13  6e

Viki Boviatsis 1.20.27  4e

Chris Visser 1.24.54
Bart Elenga 1.12.19
Roland v.d. Enden 1.10.82  pr 6e

Eric Veen 1.10.40  5e

Michiel Veen 1.07.81  2e

50 m vrij m/j 90 e.l.
Richard Chong 54.77  pr 4e
Guney Yerden 50.09  pr 2e

100 m school m/j 88 e.l.
Marieke Fokkema 2.26.14  pr
Stephanie v.Meurs 2.08.16  pr
Anouk v.d. Weijden 2.05.35
Tessa Wijckmans 2.01.59  pr
Jody Kokkelkoren 1.58.72  dis
Anouk Rossel 1.58.13  6e

Roxsanna Kock 1.50.84  4e

Dave Jansen 2.21.41
Sander Huysmans 2.11.44
Richard van Eis 2.05.25
Nachim Abdeli 2.01.02  6e

Michael Chong 1.49.32  pr 4e

Nick de Lange 1.36.66  2e

200 m wissel m/j 86 e.l.
Nan Donoghue 3.38.18  dis
Dénise Fokker 3.26.77  3e 

Diana Niehot 3.25.68  pr 2e

Renée Bosse 3.10.20  pr 1e

Mohammed Abdeli 3.54.50  dis

Maurice Knape 3.20.20  pr 5e

Laurence Smit 3.15.76  4  e

Sam Wutschke 3.14.04  pr 3e

Tom Kuyt 3.05.82  pr 2e

Dennis de Graaf 2.56.75  pr 1e

200 m vrij m/j 84 e.l.
Patricia ter Horst 3.03.50
Viki Boviatsis 2.25.23  pr 1e

Herman Ouwerkerk 3.03.28  pr
Tom Gilein 2.54.14  pr
Michael de Feber 2.48.65  5e

Frank de Jong 2.48.24  pr 4e

Michiel v. Dussel 2.42.69  pr 3e

Leon Boviatsis 2.35.59  pr 2e

200 m school m/j 82 e.l.
Renée Bosse 3.35.67  1e

Martin Niehot 3.20.66  3e

Leon Knape 3.03.07  2e

100 m rug dames/heren
Mariska ter Horst 1.31.82  pr
Dana Ungureanu 1.29.89  pr 6e

Fleur van Dussel 1.25.75  5e

Viki Boviatsis 1.15.40  2e

Chris Visser dis RD/RE
Dennis de Graaf 1.26.97  pr
Tim Kuyt 1.26.72  pr
Leon Boviatsis 1.24.92  dis
Eric Veen 1.13.30  6e

Roland v.d. Enden 1.11.56  4e

Bart Elenga 1.10.86  2e

Michiel Veen 1.10.59  1e

4 x 50 m wissel m 86 e.l.
Dénise Fokker 44.38
Renée Bosse
Viki Boviatsis
Diana Niehot 2.45.25  1e
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Meerkamp II  deel IV

Van onze tegenstanders Rapido’82, ZWV-Nereus en Y-mere was
de laatste deze keer gastheer. Dus togen de DWT’ers naar Almere,
om daar een wagonlading persoonlijke records te zwemmen.
Alleen al de 50 meter vrije slag leverde 20 (!!!) persoonlijke
records op. Anouk , die in het programma de achternaam Roesel
had gekregen, haalde maar liefst 5 seconden van haar tijd af en
Roxsanna meer dan 4. Bij de heren zwom Tom vijf seconden
sneller dan ooit en dook voor het eerst onder de 30 seconden:
29.62 !! Klasse !!
Leon, Michael en Dennis zwommen ook beste tijden, maar bleven
net boven de 30 seconden steken. Volgende keer eronder, heren!

Op de 100 meter schoolslag zwom Stephanie 10 seconden van haar
tijd af. Sander haalde er 14 seconden vanaf, maar baas boven baas
was  Mohammed: hij dook 24 seconden onder zijn oude p.r. op de
schoolslag. Ook Diana zwemt de laatste tijd regelmatig p.r.’s: op
de 100 meter rugslag ging deze keer 1,5 sec. van haar oude toptijd
af. 

Viki bleef op de 100 meter rugslag net boven het NK-limiet steken,
maar maakte het ruimschoots goed op de zware 800 meter
vrijeslag.
JAWEL, VIKI HAALDE MET VLAG EN WIMPEL HAAR NK-
LIMIET OP DE 800 METER VRIJE SLAG. GEFELICITEERD!!
Haar tijd was zelfs een harde dobber voor de heren. Eric was
ternauwernood 3 seconden sneller dan Viki, maar Roland moest
aan de eindstreep 7 seconden toegeven. 

Als excuus voor Roland kunnen we aangeven, dat hij zijn 800
meter met nog een andere zwemmer in de baan moest afleggen. En
als je last hebt van bindingsangst is dat best moeilijk. Dat bleek
ook wel toen Viki na afloop van Rolands 800 meter in zijn buurt
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bleef hangen: “Als je nou niet opsodemietert, dan ros ik je het
zwembad door!’. Tja, het is natuurlijk niet leuk om met z’n tweeën
in 1 baan 800 meter te moeten zwemmen, en al helemaal niet als
aan het eind blijkt dat een 12-jarig meisje sneller is. Aan de andere
kant, het overgrote deel van het contingent heren bij DWT durfde
de 800 meter niet eens aan, en zouden waarschijnlijk langzamer
dan Roland (en dus ook Viki!!) zijn.

Wie namens de heren wel het water in dook op de 800 meter, was
Michiel van Dusseldorp. Dat hij zijn bijnaam ‘Diesel’ verdient,
bleek maar weer eens. De tweede 400 meter legde hij bijna exact
even snel af als de eerste 400 meter.

Uitslagen 26 maart 2000

50 m vrij dames/heren
Marieke Fokkema 54.11  pr
Jody Kokkelkoren 43.55  pr
Anouk Rossel 40.64  pr
Roxsanna Kock 39.56  pr
Renée Bosse 35.86  pr
Diana Niehot 34.97  pr
Fleur v. Dusseldorp 33.06  pr
Sander Huysmans 44.05  pr
Mohammed Abdeli 41.54  pr
Richard van Eis 39.00  pr
Nick de Lange 36.54  pr
Laurence Smit 34.52  pr
Tim Kuyt 34.40  pr
Michiel van Dussel 34.06  pr
Sam Wutschke 31.72  pr
Michael de Feber 30.91  pr
Dennis de Graaf 30.64  pr
Leon Boviatsis 30.29  pr
Tom Gilein 29.62  pr
Roland v.d. Enden 28.53  pr
Chris Visser 27.98

100 m school m/j ‘89 e.l.
Anne Kuyt 2.06.11  
Stephanie v. Meurs 2.02.12  pr
Tessa Wijckmans 2.01.07  pr
Anouk v.d. Weijden 1.58.07
Richard Chong 2.10.36  dis

Dave Jansen 2.05.48  pr
Michael Chong 1.47.28  pr

100 m rug dames
Marieke Fokkema 2.20.72  pr
Jody Kokkelkoren 2.01.59
Anouk Rossel 1.47.89
Roxsanna Kock 1.46.83  dis
Diana Niehot 1.29.59  pr
Viki Boviatsis 1.14.35  pr
Mohammed Abdeli 1.55.24  pr
Sander Huysmans 1.53.70  pr
Richard van Eis 1.46.40  pr
Nick de Lange 1.35.00  pr

Tom Gilein 1.28.83  pr
Michael de Feber 1.28.81  pr
Sam Wutschke 1.28.55  pr
Laurence Smit 1.25.14  pr
Leon Boviatsis 1.24.24

100 m rug m/j ’89 e.l.
Tessa Wijckmans 2.14.06
Stephanie v. Meurs 2.09.99  dis
Anne Kuyt 1.54.59
Anouk v.d. Weijden 1.52.52  pr
Richard Chong 2.05.1    pr
Dave Jansen 2.05.1    pr
Michael Chong 1.43.5
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800 m vrij dames/heren na 200 m na 400 m na 800 m
Renée Bosse 2.53.52 6.09.95 12.40.47  pr
Fleur van Dusseldorp2.50.235.57.56 12.17.97  pr
Viki Boviatsis 2.25.87 5.00.56 10.08.75  pr   NK-limiet !!!
Tim Kuyt 2.59.00 6.13.01 12.38.90  pr
Dennis de Graaf 2.50.29 5.52.20 11.54.68  pr
Michiel van Dusseldorp 2.50.15 5.54.77 11.49.72  pr
Chris Visser 2.32.06 5.18.75 10.45.53  pr
Roland v.d. Enden 2.23.55 5.01.24 10.15.73
Eric Veen 2.23.73 4.59.44 10.05.38

Langebaanwedstrijden

Nog even en het langebaan seizoen begint weer. Lekker de hele
dag buiten, met zwemmers van allerlei verenigingen en je conditie
tijdens de zomerstop op peil houden.
Op de volgende internetsite staat allerlei informatie over alle
langebaanwedstrijden:
http://members.xoom.com/_XMCM/NOWW/

Nadere informatie over adressen en telefoonnummers van
organisaties, afstanden voor de jaargangen, prestatietochten en
inschrijfkosten wordt gepubliceerd in het jaarlijkse open water
boek en op de eerder genoemde internetsite. Het open water boek
is aan te vragen bij het KNZB bondsbureau: (030) 6067575. Het
open water boek zal medio april 2000 verschijnen.
Hieronder staat alvast een paar data van langebanen (voor een
compleet overzicht, zie de internetsite en het open water boek(zie
ook pagina 31 van dit clubblad.red)):
18 juni Rapido’82, Spaarwoude
25 juni De Kwakel, Bruekelen
1 juli Langebaan ZV ‘t Vrije, Sluis
8 juli Harense Smid, Arethusa, Oss
23 juli Speedo Langebaan, De Dolfijn, Slotervaart,
Amsterdam
5 aug. ZV Strijen, Strijen
13 aug. Tiamat, Eersel



  De Waterdroppels 19  

Wil je weten hoe het is om langebanen te zwemmen? Vraag het
dan aan Chris. Hij heeft de laatste jaren de naam van DWT hoog
gehouden bij het langebaan zwemmen, natuurlijk onder de
bezielende leiding van Ok van Batenburg. Dus aan hem kan je ook
vragen stellen.  Doe mee!!!!!

Moppen

Een moeder die pas een baby heeft gekregen ligt met een zak ijs op
haar borst. De dokter vraagt verbaasd: ‘Waarvoor is dat?’ 
Waarop de moeder zegt: ‘Ik wil de melk vers houden…’

Meisje en jongen zitten in het wandelbos Groenendaal op een
bank, hand in hand. Ze zijn 19 jaar. Na twee uur zegt het meisje:
‘Je doet me denken aan Don Juan’. ‘Maar die is dood’, zegt de
jongen verbaasd. ‘Dat bedoel ik ook’, zegt het meisje met een
zucht.

Kaatje en haar vriendin zijn in het Louvre in Parijs en staan voor
de Venus van Milo. Kaatje kijkt naar het beeld, schudt
medelijdend haar hoofd en zegt: ‘ Verschrikkelijk, zo’n mooi
figuur en dan geen handen om je te verdedigen!’.

Verjaardagskalender

We zijn alweer toe aan de jarigen van mei. Het zijn:
07-05 Jody Kokkelkoren  (12 jr.)
10-05 Tessa Wijckmans  (11 jr.)
10-05 Eric Veen  (20 jr.)
15-05 Nachim Abdeli  (12 jr.)
17-05 Patricia ter Horst  (16 jr.)
24-05 Dénise Fokker  (14 jr.)
26-05 Tim Kuyt  (13 jr.)
Allemaal van harte !!!



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

Zaterdag 6 mei 2000 vanaf 18.00 uur de wedstrijden:
Adspiranten DWT - Alliance
Heren-Jeugd DWT - WZ&PC

en natuurlijk de Kampioenswedstrijd:
DWT Heren 2 - De Otters/’t Gooi

en daarna in het clubhuis de

WaterPoloSeizoensAfsluitAvond
 Waarin opgenomen: Kampioensfeest Heren 2,

hapjes en drankjes
en heel veel gezelligheid

Komt Allen ! ! !
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Van de polocommissie.

Van de (polo)voorzitter.

Het seizoen zit erop. We kunnen terugkijken.
Wat is er allemaal gebeurd?
We hadden afgelopen seizoen 10 teams in de competitie. De
resultaten waren zeer wisselend. Heren 2 werd overtuigend
kampioen en promoveert naar de bond. Ook dames 1 promoveerde,
en wel naar de eerste klasse district. Helaas was er ook minder
goed nieuws: dames 2 kon door personele bezettingsproblemen de
laatste 6 wedstrijden niet spelen en werd teruggetrokken uit de
competitie. 
Nu de competitie is afgelopen wordt het voor ons pas echt druk.
Eerst de afsluitavond op 6 mei, een gezellige avond waarop we
heren 2 en dames 1 huldigen en het seizoen gepast afsluiten. Alle
waterpoloërs van DWT zijn natuurlijk welkom! Het begint om
18.00 uur, dan zijn er eerst 3 wedstrijden (adspiranten, heren-jeugd
en heren 2) en daarna volgt een gezellig samenzijn in het clubhuis.
Komt allen!
Daarna op 11 en 12 juni natuurlijk het Pinkstertoernooi. Dit
evenement mag eigenlijk niemand van DWT missen! We
verwachten zo’n 16 bezoekende teams, we kijken voetbal
(Nederland – Tsjechië) en er is een spetterende seventies party!
Iedereen is welkom, het festijn begint zondag om 10.00 uur. 
Vervolgens volgt op 30 juni en 1 en 2 juli natuurlijk het
zomerkamp. Net als voorgaande jaren gaan we weer naar
Heemskerk. Ben je tussen 8 en 13 jaar? Dan ga je natuurlijk mee!
Meer informatie in het volgende clubblad.
Ook is de toernooien-tijd weer aangebroken. Op 24 en 25 juni gaan
we naar Den Helder, 19 en 20 augustus naar ter Apel, 26 en 27
augustus naar Hasselt en 2 en 3 september naar Alkmaar. Als je
mee wil kan je je opgeven bij mij of Eddy, tel 5314120. 
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Vanaf 4 september beginnen we weer met trainen, maar meer info
daarover in het volgende clubblad. De competitie begint
gewoontegetrouw rond half september.

Marjolijn.

Verslagen uit het Haarlems Dagblad

20 maart’T Y – DWT 9–4
De ballen wilden er niet in bij DWT, terwijl de Amsterdamse
tegenstander er lustig op los scoorde. Chris Visser pikte wel zijn
doelpuntje mee. Naast het kampioenschap van het tweede team,
met sterspeler Wilfred Zwart, is de kans groot dat ook het eerste
team in de bondscompetitie  blijft uitkomen.

27 maartDWT – OCEANUS 2–10 
Het probleem van DWT is al weken de eerste periode, waarin de
mannen niet op scherp staan. Tegen de mannen uit Aalsmeer was
het al niet anders. Na een 0–5 achterstand werd er de rest van de
wedstrijd goed gespeeld. Coach Marjolijn Verbruggen vond
Oceanus beter, maar drie doelpunten verschil had de verhouding
beter weergegeven. Ed Roosen maakte beide doelpunten. 

1 april NVA/HHC – DWT 7–4 
DWT kwam met slechts zeven spelers naar De Planeet. Lodewijk
van de Heuvel bracht DWT nog wel op een 1–2  voorsprong.
Maar al snel in het begin van de derde periode kreeg Pieter-Paul
van Oerle zijn derde persoonlijk fout zodat de gastheren de rest
van de wedstrijd met een man meer in het water lagen. Dennis
Kappert, Justin van der Bruggen, Jeroen Ineke en Serge Schoberer
(2x) scoorden namens NVA/HHC. Hayo Stam deed dit twee keer
voor DWT. Ondanks het goede spel van Michael Woolthuis kon
DWT het tij niet keren.
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* Een actiefoto uit het Haarlems Dagblad van Chris Visser (Heren
Jeugd) van de wedstrijd tegen NVA/HHC vormt een mooie
afsluiting van een seizoen waarin Heren 1 er wederom in slaagde
in de derde klasse Bond te blijven.

Dwt’er Chris Visser en Frank Reimert (3) van NVA/HHC jagen samen op de bal.

7 april DWT – NVA/HHC 11–3
8 april AZ&PC – DWT4–7

 
Kop: Promotie DWT-vrouwen
Promotie was de aanleiding voor een feestje bij de vrouwen van
DWT. De ploeg van coach Ben Willemze, DWT, promoveert na de
zeges op respectievelijk NVA/HHC 2 en AZ&PC naar de eerste
klasse district.

Polocommissiedwt@hotmail.com

Ja mensen, niet alleen heeft DWT zijn eigen website (of eigenlijk
meer een wet-site) maar nu kun je ook de polocommissie e-mailen
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over dat ene briljante polo-idee waar wij net even niet aan gedacht
hadden of als je ons gewoon aardig vindt en toch achter je
computer zit dan stuur je toch gewoon een mailtje naar
polocommissiedwt@hotmail.com onder het motto ‘Ja ik denk mee
en mail de polocommissie van DWT’?

Het team 

Tja, het einde van het seizoen. het eerste seizoen van een nieuw
millennium. Wat zullen we hier eens over zeggen? Ik denk dat we
maar het beste niks kunnen zeggen aangezien er eigenlijk al veel te
veel is gezegd over dit gebeuren…
Het is wel zo dat dit de allerlaatste editie van Het Team is. Dit niet
omdat het razende reporterteam de vreselijke werkdruk niet meer
aankon, maar simpelweg omdat we alle teams van DWT al een
keer aan de tand hebben gevoeld! Dus dit is de laatste Het Team,
de afsluiter van een periode en een seizoen. 
Omdat Heren 5 een beetje een speciaal team is, is de ondervraging
ook een beetje op een speciale manier gebeurd. Want wij vroegen
een aantal spelers van Heren 5 naar hun drijfveren, de teamspirit,
het verleden en het verloop van dit seizoen, telefonisch, op
vrijdagavond én in het gezelligste vertrek van het zwembad,
namelijk: de keuken van het clubhuis… Het woord is aan Heren 5.

‘We hebben heel lang gespeeld onder de naam Heren 6, en ook nog
een aantal jaar als Heren 4. Dat heeft in totaal zo’n tien jaar
geduurd. Daarvóór hebben we heel lang gespeeld in de
veteranencompetitie, maar die is helaas opgeheven.’

Hoe is dit jaar verlopen?
We spelen nu niet hoog in de competitie, we zitten ongeveer in de
middenmoot. Dat is prima, ook al is het dit jaar niet zo goed
gegaan. We willen ook niet promoveren, dat zou echt te gek
worden. Degraderen is echter ook niet mogelijk. 
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De reden dat het dit jaar niet zo goed gaat is waarschijnlijk de
prestatie van vorig jaar. Toen hebben we best goed gespeeld. Er
zijn dit jaar twee poules, in plaats van drie. Wij zijn in de hoogste
terechtgekomen. Volgend jaar hopen we weer in de andere poule te
mogen spelen.

Heeft Heren 5 een speciale tactiek?
Meestal laten we een man van ons voor liggen, deze moet dan
scoren. Als dat niet lukt moet hij terug zwemmen, en als-ie
gewoon een doelpunt maakt kan hij wisselen en via de kant terug
lopen…
Daarnaast ‘spelen we altijd een beetje met de scheids’. We doen
niet onaardig tegen hem maar we weten ‘m wel uit z’n evenwicht
te halen. Voor een onervaren scheidrechter is het ook best lastig
om een ervaren team als het onze te fluiten…

Hoe zit het met het aantal wisselspelers? We krijgen de indruk
dat er wel eens halverwege de wedstrijd nog een speler
arriveert…
Het aantal wissels varieert van –1 tot +5. Het komt ook voor dat
we een speler lenen aan de tegenpartij. We spelen namelijk liever
gewoon zeven tegen zeven. Het gaat ons ook niet om het winnen,
maar meer om gewoon een leuke wedstrijd te spelen.

Gemiddelde leeftijd?
Die neemt elk jaar met bijna een jaar toe. Dat merken we ook
steeds meer; er begint steeds meer wrevel op te treden tijdens de
wedstrijd. We roepen dan ook al jaren dat we meer moeten trainen,
maar dat komt er nooit van.
Teamspirit?
We zijn redelijk op elkaar ingespeeld wat betreft techniek, tactiek.
Dat komt natuurlijk doordat we al jaren samen spelen.
De leeftijd houdt ons bij elkaar.
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Hebben jullie nog teamuitjes en seizoensafsluitingen?
Als we een uitwedstrijd moeten spelen in de buurt van
Wormerveer dan gaan we daarna altijd een afzakkertje halen in een
kroeg die nét buiten Wormerveer ligt. Die kroeg noemen we De
Portugees maar waarom dat zo is  weet eigenlijk niemand. Het
heet er namelijk gewoon De Krokodil. We komen er al jaren en het
personeel kent ons inmiddels ook al. Het leuke is dat we dit jaar
onze laatste uitwedstrijd in Zaandam spelen, dus we hebben een
mooie afsluiting van het seizoen in De Portugees!

Verjaardagen

3 mei Jasper Molenaar Heren 4
5 mei Ted Meijer Heren 1

Leon van der Peet Heren 5
Raymond Velthuis Heren Jeugd

7 mei Ton van der Graaf Heren 5
10 mei Paul Thoolen Heren 1
17 mei Patricia ter Horst Dames 3
21 mei Robbert Jongejan Heren 4
26 mei Paul Stricker Heren 2

Franklin van der Velde Adspiranten
28 mei Niels Rohling Heren 2
29 mei Ingrid Lommerse Dames 3

ALLEMAAL GEFELICITEERD!

Uitslagen 

zondag 26 maart

Heren 1 DWT – OCEANUS 2–9 
Doelpunten: Eddy

zaterdag 1 april

Dames 1 DWT – DE HAM 13–2
Doelpunten: Sabine 4, Sandra 3, Roselijn
2; Antonette, Ebelien, Dana en Martine 1

Heren 4 DWT – NOORDKOP 9–3 
Doelpunten: Arthur en Jasper ; Richard,
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Jan en Remon 1

Dames 3 DWT – AQUARIUS 12–1 
Doelpunten: Linda 3; Merel, Mariska,
Joyce, Franciska 2; Lisette 1

Heren Jeugd DWT – PROFACE/DAW
3–13 
Doelpunten: Chris, Marcel V. en Raymond 

Heren 2 DWT – AQUARIJN 10–5
Doelpunten: Paul 6, Marcel 2, Stefan en
Frank 1

vrijdag 7 april 

Dames 1 DWT – NVA/HHC11–3 
Doelpunten: Carola en Sandra 3, Ebelien 2;
Ingrid, Martine en Sabine 1

zaterdag 8 april

Dames 1 AZ&PC – DWT 4–7 
Doelpunten: Ebelien en Martine 2; Carola,
Ingrid en Sabine 1

Heren 2 AZ&PC – DWT 5–7 

Heren 5 DWT – HOORN 8–12 
Doelpunten: Lex S. 4, Lex v. G. 2; Piet en
Leon 1

Heren 4 DWT – PROFACE/DAW 6–9 
Doelpunten: Arthur.

Dames 3 DWT – DE HAM 4–4 
Doelpunten: Daisy 2; Merel en Jessica 1

Heren 3 NVA/HHC –DWT 5–6
Doelpunten: Luc en Peter 2; Richard 1

zaterdag 15 april

Adspiranten DWT – Z&WF 1–25
Doelpunt: Freek

Heren Jeugd DWT – KZC 4 – 13 
Doelpunten: Chris 2, Robbert en Josse 1

Heren 3 DWT – ZWV/NEREUS
7–15 
Doelpunten: Johan 4, Pim 2, Herman 1

Heren 2 WATERVLO – DWT 4–4 
Doelpunten: Paul, Niels, Marco en… Wit 0
(volgens form.)

Namens de polocommissie
Thijs Weustink

Waterpolotrainingen in de
zomerperiode.

In de zomerperiode wordt er geen competitie-waterpolo gespeeld.
Daarom wordt er ook wat minder getraind. Hieronder volgt een
overzicht wanneer en hoe laat de trainingen zijn.

Tot en met 7 mei trainen we op de normale tijden.
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Van 8 mei tot en met 30 juni:
Dinsdag: 19.00 – 20.00 Minipolo en adspiranten

20.00 – 21.00 Dames en heren (-jeugd)
Vrijdag: 19.30 – 21.00 Dames en heren (-jeugd)
Zondag: 16.30 – 17.30 Minipolo en adspiranten

In juli en augustus is er geen training.

Vanaf 3 september trainen we weer op de normale tijden:
Maandag: 21.45 – 23.00 Herenselectie
Dinsdag: 18.30 – 19.30 Minipolo / pupillen

19.00 – 20.00 Jongens onder de 16
19.30 – 21.00 Damesselectie

Woensdag 22.00 – 23.00 Heren 3, 4 & 5
Vrijdag 18.30 – 20.00 Jongens onder de 16*

19.30 – 21.00 Damesselectie
21.45 – 23.00 Herenselectie**

Zondag 16.30 – 17.30 Minipolo / pupillen

* Van 18.30 tot 19.30 conditie- en techniektraining in één baan,
van 19.30 tot 20.00 waterpolo op een half bad.

** Eerste kwartier één baan.

***Oproep aan heren 3, 4 & 5 !!!***

Het trainingsuur op woensdag wordt weer zeer slecht bezocht. Wij
weten dat het laat is en dat er geen trainer is, maar we hebben niks
anders! Bij de herentrainingen op maandag en vrijdag staat immers
ook geen trainer op de kant en die zijn even laat. Probeer toch om
af en toe te komen (spreek bijvoorbeeld met z’n allen af) anders
raken we dit uur ook kwijt!
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Afzwemmen

Hoera er zijn 17 en 18 maart weer heel veel kinderen geslaagd
voor hun zwemdiploma. Allemaal van harte gefeliciteerd en op
naar jullie volgende diploma.

de volgende kinderen zijn geslaagd:

A-diploma
Wessel van Geldorp
Elroy van der Bijl
Maria Vollaers
Guido van der Kroft
Jasmijn Joosten
Dakut Ozer
Arnaud van der 

Gaarden
Boaz Lopuhaa
Aliriza Klauz
Esra Karakas
Ebru Bilman
Maaik Gankema
Sharon Vergers
Judith Bouwknegt

B-diploma
Gokay Yigit
Stefan Huiskens

Fredie Haver
Floris-Jan van der
Veen
Joeke Smeenk
Yasmin Verwey
Mike Ruigrok
Milou van Meurs
Ramon van Roon
Merel Visser

C-diploma
Pinar Yildirim
Esma Yildirim
Michiel de Jong
Samatha Joren
Yunus Karaca
Zeliha Aktas
Hediye Eryilmaz
Ismael Oulhadj
Hamza Ardic

Ramon Mengerink
Kader Budak
Lisanne Reynders
Delijah Deen
Veronica van 

Hattum-Kentie
Remco Vink
Marieke Bruggeman

Zwemdiploma 1
Stefan van Rumpt

Zwemdiploma 2
Aykut Bicer
anouk Ylstra

Zwemdiploma 3
Joyce Chong

De volgende keer zwemmen we af op 9 juli, dus voor de
zomervakantie. Dit wordt een heel groot feest, maar hoe groot dat
verklappen we nog niet.

Groetjes van de J-Rez.
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Masternieuws

Zuyderzee Mastercircuit te Lelystad.

Op zaterdag 25 maart vond de vierde ontmoeting plaats van het
bovenvermelde circuit. Eerder waren wij in Almere, Zwolle en
Heerenveen. Even voor twaalf uur haalde Ok mij af en met
JanKees Boer en Donald Uijtenbogaart kwamen wij mooi op tijd
in Lelystad aan. De wedstrijden werden gehouden in het zwembad
'De Schoener' (25m bad) en de organisatie was in handen van de
Houtrib. Het inzwemmen was van 13.45 uur tot 14.15 uur en
daarna gingen de wedstrijden van start.

Jankees en Donald zijn in hun categorie 1  geworden en mijne

resultaten waren als volgt (D 45+):

- 50m vrijeslagin 0.37  min 2  plaats4 e

- 100mvlinderslag in 2.06  min 1  plaats9 e

- 400mvrijeslagin 6.40  min 2  plaats + PR6 e

Er werd veel en hard gezwommen. Donald (50+) heeft op de 400m
vrijeslag een Nederlands Master record gezwommen. Mijn tijd op
de 100m vlinderslag was niet echtsnel, maar ik wilde mijn
krachten bewaren voor de 400m vrijeslag die ik vlak na de
vlinderslag moest zwemmen. Ik heb mijn tijd op de 400m vrije
slag met 12 seconden verbeterd. Met deze uitslagen heb ik weer
punten binnengehaald die meetellen voor het klassement van het
Zuyderzee circuit. Om half acht stapte ik mijn flat binnen.

Corine Kalbfleisch
maart 2000
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Langebaan kalender 2000

Het zomerseizoen nadert en dat betekent : Open Water Zwemmen.

Zin om ook eens in een grote sloot te spartelen?

Denk er dan vandaag even aan en ga morgen alvast 500m
zwemmen. eindig je deze afstand in het Boerhaavebad met een
rode kop, dan ben je uitermate geschikt voor een kilometer
zwemmen in het schone en heerlijk koele buitenwater . . ! ! !

wedstrijdzwemmers en poloers van 16 jaar en ouder kunnen ook
aan een twee kilometer wedstrijd meedoen: schoolslag en/of
vrijeslag. Hun tijd wordt opgenomen en een uurtje later ergens
opgeplakt. De masters, verdeeld in dames en heren, mogen slechts
één kilometer zwemmen: ook bij hen is er een schoolslag nummer
en een nummer vrijeslag.

datum

zaterdag

plaats datum

zondag

plaats

17 juni Spaarnwoude

24 juni 25 juni Breukelen

1 juli Sluis 2 juli Terneuzen

8 juli Oss 9 juli Culemborg

15 juli Scheerwolde 16 juli Leiderdorp

22 juli Vriezenveen 23 juli Slotervaart

29 juli Langedijk 30 juli Anna Paulowna

5 aug. Strijen 6 aug. Bodegraven

12 aug. Wijk en Aalburg 13 aug. Eersel
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19 aug. Bussloo 20 aug. Bleiswijk

26 aug. Hoek 27 aug. Oosterhout

2 sept. Wilhelminadorp 3 sept Vlissingen

10 sept. Roermond

Misschien wel aardig om te weten is dat:

- een langebaan wedstrijd ongeveer 16 nummer heeft

- op het programma minstens twee prestatie tochten staan: één
van 250m, één van 500m en één van 1000m

- vorig jaar bij de 1000m prestatie tochten de meeste deelnemers
in het water lagen.

Inlichtingen over langebaan zwemmen bij Chris Visser, Ok
Batenburg en Gé Luttikhuizen.

Bloed goed ? Geef het dan.

Novembervorig jaar was een bijzondere dag, want ik was, samen
met veel andere donoren, door de bloedbank uitgenodigd. De
bloedbankcomputer had berekend dat ik 100 maal bloed had
gegeven en dus voor een onderscheiding in aanmerking kwam. Een
certificaat en een mooie verzilverde standaard. Het was een
gezellige avond met een drankje en een hapje en informatie over
het werk van de bloedbank.

Maar daar doe je het natuurlijk niet voor. Je geeft vele jaren
regelmatig een ½ liter bloed, die je gemakkelijk kunt missen, voor
anderen die het hard nodig hebben.

Eind maart was er weer een oproep voor bloedgeven en het viel me
op dat het in tegenstelling tot andere keren deze kee nogal rustig
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was. Misschien toeval?

Het bracht mij wel op het idee om eens wat reclame te maken voor
dit goede doel.

Bij DWT tref je een flink aantal jonge, gezonde sporters maar ook
ouders van kinderen, die mogelijk donor zouden willen worden.

Vanaf 18 jaar tot 70 jaar kan men bloed geven, vrouwen 3 maal per
jaar.

Inlichtingen en
aanmelden bij de
bloedbank in de
Velserstraat (bij de
DEO), tel 023-5411666.

Word donor! Geef voor
leven! Geef bloed!

Theo van Giezen

Het verhaal van dames 1 
(verkorte versie)

Een nieuw jaar, nieuwe trainer en een nieuw seizoen. Dit was hoe
het seizoen 99 – 00 begon voor Dames 1. Vanaf half augustus
bikkelen in De Houtvaart en vanaf september fanatiek beginnen
aan de eerste helft van het seizoen. De opkomst was elke training
goed, net zoals de opkomst van de supporters tijdens onze
wedstrijden. Bijna elke wedstrijd hadden we onze eigen fanclub op
de tribune, aleen ontbrak helaas het spandoek. Maar dat is
misschien iets voor het komende seizoen…
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Het harde trainen werd wel beloond want de eerste helft van het
seizoen leek als een zonnetje te verlopen: bijna alles wonnen we en
de toekomst zag er rooskleurig uit. We bleven er dan ook allemaal
zin in hebben en gingen met z’n allen voor het kampioenschap.

Het ging zelfs zo goed dat we op een gegeven moment allemaal
iets té zenuwachtig te water gingen. Waar dat precies door kwam
was zelfs voor Ben een raadsel. Het was wel zo dat die zenuwen
niet bepaald bevordelijk waren voor onze prestaties. Van een
tweede – en zelfs een tijdje een eerste plaats! – gingen we terug
naar een vierde positie in onze poule, de tweede klasse District.
Dat was niet zo fraai omdat promoveren in deze klasse alleen
weggelegd is voor de nummers 1 en 2.
Op een gegeven moment zag iedereen het licht. Hoe dat is gebeurd
is ook nog steeds onduidelijk (misschien waren het de
lentekriebels??).Maar die ommekeer was wel net op tijd: we
wonnen van De Ham en dat bracht ons, mede dankzij het verlies
van ZWV/Nereus van De Snippen, weer op de tweede plaats. Nu
was het voor promotie alleen nog een vereiste dat we de laatste
wedstrijd tegen AZ&PC ook gingen winnen…
Bijna iedereen wist dat we weer tweede stonden, maar niemand
wist dat iedereen dat wist. Iedereen hield dan ook wijselijk haar
mond, vooral tegen Ben. We waren namelijk allemaal een beetje
bang dat als iedereen het wist, dat we dan weer gingen zenuwen en
dus slecht gingen spelen…
Die laatste wedstrijd in Amersfoort hebben we dan ook lekker
spannend gehouden: 2–0 achter in het eerste partje… Uiteindelijk
hebben we de wedstrijd met 7–4 weten te winnen en was het tijd
voor champagne en taart. Dames 1 speelt nu volgend jaar officieel
in de eerste klasse District!

We willen hierbij nog even al onze fans bedanken en we
verwachten dat ze volgend jaar net zo fanatiek aanwezig zullen
zijn…!

Groetjes van Dames 1
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Heren Jeugd

Hoi ik ben Tim Peekstok van heren jeugd!!!!

Ik zit al vijf en een half jaar op waterpolo ik vind heel leuk!!!

Ik zal eerst is wat vertellen van mij, ik ben 14 jaar en zit heren
jeugd ik lees het polo boekje altijd, maar ik wou  wat leuks
vertellen over Heren jeugd en de spelers ik hoop dat het in het
waterpolo boekje komt omdat er haast nooit wat in staat van Heren
jeugd behalve als ze verliezen!!!

Komt het: 

Heren jeugd zit dit jaar voor het eerst bij elkaar we een keer
gewonnen en de rest verloren maar daar gaat het niet om maar om
de gezelligheid!!!

Ik zal wat vertellen over het aanstormend talent van DWT

Chris Visser - een en al snelheid!!!

Marcel Jansen - op het land een punker, in het water ook. Peace
man!!!

Richard Molenaar - zelden gezien!!!

Raymond Velthuis - soms een beetje geluk met keepen!!!

Josse Heijmen - hij ziet de dames als een bal vangen en
weggooien!!!

Emiel Koortens - de man met de gevaarlijke boogjes!!!

Marcel Velthuis - doet niet wat de coach zegt maar scoort wel!!!

Tim Peekstok - het aanstormend talent van het Nederlands
waterpolo team!!!

Robbert Henrichs - verdedigen kan die maar verder NIKS!!!

Bart Wever - de oudste van het stel onze vader eigenlijk!!!

Randy Mieremet - tijd niet gezien maar daar was die en HOE!!!

Dat is ons team super goed

de Tim Peekstok van Heren Jeugd!!!
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Het Pinkstertoernooi.

Op zondag 11 en maandag 12 juni is het weer zover! Ons jaarlijkse
pinkstertoernooi vindt dan plaats. Hier alvast wat informatie over
dit evenement.

We beginnen zondag om 10.00 uur met de wedstrijden. Er wordt
dit jaar gespeeld in 5 poule’s: Heren 1 (bondsniveau), heren 2
(kringniveau), dames 1 (districtsniveau), dames 2 (kringniveau) en
heren-jeugd. Elke poule bestaat uit 5 teams. De wedstrijden zullen
ongeveer 2x8 minuten bruto duren.

We spelen zondag tot 20.30 uur, want dan begint de EK-
voetbalwedstrijd  Nederland – Tsjechië, die we op een groot
scherm in het clubhuis gaan bekijken. In de tussentijd zijn er aan
de bar in het clubhuis natuurlijk diverse versnaperingen te krijgen,
bovendien komt er buiten een tent te staan waar een nasi- of
bamimaaltijd compleet met kippenpoot en kroepoek verkrijgbaar
zal zijn voor slechts ƒ 7,50.

Na het voetbal barst de seventies-party los! Compleet met
glitterbol en disco-classics vieren we een feestje.

Maandag wordt er weer gespeeld vanaf 10.00 uur, om 15.00 uur is
de prijsuitreiking. Natuurlijk is er ook weer een slagroomtaart voor
elk 25  doelpunt. Kortom: dit mag je niet missen! e

Iedereen is welkom, ook als je niet aan waterpolo doet.

Tot ziens dus op 11 en 12 juni!

Marjolijn.
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De oude doos

Ook deze maand weer achter
de pc gekropen en in de oude
doos gedoken. Dit keer
volgens mij geen actieve
poloërs erbij maar wel heel
bekende. De eerste speelde
al veteranen toen ik nog
adspirant was, kan je nagaan
hoelang dat geleden is. De
beste man verzorgde
looptrainingen bij Kraantje
Lek met krentenbol toe. Hij
was ook legendarisch om
zijn fameuse slingerworp en
bij het wisselen van
speelhelft ging hij het liefst
lopend over dekant.

De volgende foto laat een
speler van hetzelfde
veteranen zevental zien . Die
er minstens net zolang in
gezeten heeft. Zijn broer is
nog steeds zeer actief met
polo en ook zijn zoon is het
bekijken waard. Bijna zou ik
hier een oproep doen voor
een reuni van  het veterane
zevental van begin jaren
tachtig, maar zoiets is meer
iets voor de
jubleumcommissie, om
tijdens het
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Oplossing vorige maand: Frans Huyzer, Frank Lanfermeijer, Hayo Stam, Joke Kroft-Klumper

zeventigjarigeindfeest te
organiseren. Wie weet is er
belangstelling,

De volgende foto laat ook een
bekende en altijd vrolijke
DWT-ster zien die bij mijn
weten ooit een pupillen team
opgezet heeft wat zo succesvol
is/was dat er nog steeds twee
van die pupillen in heren èèn
zwemmen. Dat is een prestatie
die nog door weinigen
geëvenaard is. Ik weet niet of
ze zelf ook het hoogste bij
DWT behaald heeft maar
zeker wel het gezelligste team.

Dan ben ik al weer toe aan de laatste foto en die is echt weer uit
mijn tijd. Toen ik nog jong, knap en goed was. (tegenwoordig ben
ik alleen nog maar knap en
goed) Hij kwam dacht ik bij
DWT vanwege een knie
blessure opgelopen bij judo.
Hoewel deze jongen de goed-
heid zelf is had hij het profiel
van een uitsmijter en er moet
gezegd dat hij in en om het
water nooit met iemand ruzie
had of kreeg. Tijdens de jaren
van het jeugdteam was hij een
van de eersten met een eigen
auto en een eigen rijstijl.

Een basisspeler. 
PS:6mei herentweebierfeest
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Piramide 5

Deze eerste puzzel staat in het aprilnummer van het clubblad en
bevat daar zeven rijen, terwijl er acht moeten zijn. Een fout van het
computer-schijfje-afdrukker-bediener-systeem.

Hieronder volgt tevens piramide 6, de laatste voorlopig. Oplossen
volgens het bekende recept: bovenaan met één letter beginnen, elke
volgende regel één letter erbij. het woord dat gevormd wordt moet
voldoen aan de omschrijving die erachter staat.

1-neusklank

2-breit zinnen aan elkaar

3-daar wordt mee geschreven

4-bevat caroteen

5-stukken

6-gebeurt vanaf de kansel

7-maker van inkt lijnen

8-hoort bij een zwemwedstrijd

Piramide 6

1-meest bekende letter

2-dwarshout op een zeilschip

3-eenvoudig voortuig

4-zijwaarts lopend dier

5-stijlperiode

6-handig onder het bed

7-ploegen sport met ronde doelen

G. Luttikhuizen.



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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