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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De BV-Nederland verkeert heden ten dage in
een economische droomwereld dat zelfs het
superfantastische brein van scenarioschrijvers
van de wonderenmachinerie van pretparkproducenten als
Disneyworld en Efteling verre te boven gaat. In deze hausse van
vrije markt, superwinst en groei deelt de consument met gulzig
genoegen mee in de dolle feestvreugde van hebben, hou- den en
krampachtig bezitten. Beursgang en opties bevestigen onze
dwangmatige gang naar meer hebzucht. Het lijkt wel of het ons zo
in de schoot wordt geworpen. We gaan gemakshalve voorbij aan
de keerzijde van deze economische markt van welzijn en geluk
zoals uit de hand lopende stressfactoren, vertroebelde sociale
biotopen en een buitenproportionele maatschappelijke
verloedering. We verworden tot een onzijdig gedrocht van mee-
loper en slachtoffer.

Ook voor de sport is er geen ontkomen meer aan. Mochten we nog
de illusie hebben dat sport de ideale tegenhanger is van de
economische Apocalyps dan verwijs ik slechts naar de excessen in
de sport met z'n vele slachtoffers die in feite direct afgeleid zijn
van de huidige sociaal-economische orde.
De drang naar het onaantastbare in de sport lijkt bijvoorbeeld fatale
gevolgen te hebben voor de voormalige godenzonenclub uit de
Watergraafsmeer. Supporters van het eerste uur herkennen zich
niet meer in hun door de Arenavirus uitgemergelde Amsterdamse
trots van weleer. De gloeilampenclub uit Eindhoven heeft
ogenschijnlijk definitief het vaandel overgenomen.
De ongebreidelde hebzucht heeft echter ook daar al in een vroeg-
tijdig stadium visioenen over glorierijke successen getrans-
formeerd in angstaanjagende nachtmerries. In de haast om het
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schip met vijfenzestig-miljoen binnen te halen heeft een niet
voorziene knieblessure flink wat roet in het eten gegooid. Arm
PSV, maar bovenal arme Ruud van Nistelrooi wiens sportieve
ambitie in de kiem gesmoord is.

Sport in de ban van hebzucht en macht is blijkbaar een onom-
keerbaar gegeven, waar we met z'n allen vrolijk aan meedoen.
Wie echter z'n oren goed ter luisteren legt merkt ook dat er
eigenlijk een massale heimwee is naar de tijden van weleer waarin
sport het toetje van de maatschappelijke ordening was.
Hij die kleur bekent merkt dat het gewoon fijn is om trots te mogen
zijn op de sportieve successen van kindlief bij de plaatselijke
zwemclub, want daar ligt per slot van rekening ook de basis van de
successen van onze nationale sporttoppers die ons tot voorbeeld
zijn. Als sport de rol krijgt om in deze samenleving het juiste
evenwicht te herstellen in de sociaal-economische verhoudingen,
dan zie het er zonnig uit voor de beleving van welzijn en geluk van
het volkje aan de lage landen, dat zo graag ziet dat komende zomer
onze nationale voetbaltrots de hoogste Europese voetbal eer in de
wacht weet te slepen!
Geniet ervan deze zomer beste sportvrienden en geniet ook van die
welverdiende vakantie die ons allen ten deel valt.

Met sportieve groeten'
Guus Niehot.

Informatief..

- De dag van DWT.
Op zaterdag 28 oktober wordt overgoten met een
jubileumsausje de ouderwets gezellige "dag van
DWT" gehouden. Vanaf 's middags 13.00 uur tot
het middernachtelijke uur staat deze dag bol van
activiteiten met voor elk wat wils!!
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- De Grote Clubactie (GCA)
Begin september gaat de Grote Clubactie weer van start. Evenals in
het afgelopen jaar is door de zomervakantie de voorbereidingstijd
krap bemeten. Het is dus zaak voor de diverse werkgroepen om nu
al te beginnen met de selectie van lotenverkopers. Het secretariaat
van de werkgroepen zal tijdig bericht krijgen over de voortgang
van de actie.

- Nieuwe opzet GCA.
In grote lijnen zal de Grote Clubactie hetzelfde verlopen als in
voorgaande jaren. De opvallendste wijziging is de verhoging van
de prijs voor een lot. Daar staat tegenover dat er netto meer
overblijft voor de clubkas en dat het prijzengeld ook wordt
uitgebreid!  in het clubblad van september zal uitgebreid over de
GCA geïnformeerd worden.

- Vanuit de jaarvergadering.
Beleidsplan 1998 - 2000
 
EEN TERUGBLIK.
Op de algemene ledenvergadering van 2 april 1997 heeft een groep
verontruste leden het bestuur verzocht de beleidsdoelstellingen voor de
langere termijn in een meerjarenplanning onder te brengen. In datzelfde
jaar heeft het bestuur het beleidsplan 1998 - 2000 ontwikkeld.

KERNPUNTEN.
De kernpunten van dit beleidsplan, waarbij een nadrukkelijke rol is
weggelegd voor de afdeling "elementair zwemmen" en voor de
"sportsector", zijn vastgelegd in 2 pijlers onderverdeeld in 8
aandachtsgebieden.
De 2 pijlers zijn:
a. Ontwikkelen breedtesport (wedstrijdsport) met de nadruk op

presteren.
b. Ontwikkelen recreatiesport met een combinatie van presteren en

ontspanning.

DE 8 AANDACHTSGEBIEDEN ZIJN:
1. Positionering DWT als Haarlemse zwemvereniging.
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2. Kwaliteitsontwikkeling elementair zwemmen.
3. Scholing & opleiding.
4. Vaststellen financiële doelstellingen.
5. Kwaliteitsontwikkeling PR beleid.
6. Vaststellen gedragscode.
7. Positionering sportsector.
8. Structurering ontspanningsactiviteiten.

RESULTATEN BELEIDSDOELSTELLINGEN.
1. POSITIONERING DWT ALS HAARLEMSE

(ZWEM)SPORTVERENIGING.
A. Binnen alle geledingen wordt nu gewerkt vanuit de pijlers presteren

& recreëren. DWT geeft daarmee sportief en sociaal bezien een
duidelijke keuze voor (aspirant)leden in de regio.

B. T.a.v de sociale geografie richt DWT zich op heel Haarlem  met de
nadruk voor het leszwemmen op Haarlem Noord (De Planeet en
Schalkwijk (Boerhaavebad, met zichtbaar resultaat) en voor de
sportsector geleidelijk aan op Schalk- wijk (Boerhaavebad = thuis-
bad), met wisselend resultaat.

2. KWALITEITSONTWIKKELING ELEMENTAIR ZWEMMEN.
A. Leszwemmen is zowel prestatief als recreatief duidelijk in

ontwikkeling. Het nieuwe ABC-plan heeft daar in hoge mate toe
bijgedragen.(Doelstelling gehaald).

B. Het Late Uur is onderverdeeld in een aantal doelgroepen van
leszwemmen naar trimzwemmen tot baantjes zwemmen met een mix
van recreatie en prestatie. Een vaste kern maakt daar gebruik van. Het
aantrekken van nieuwe leden blijft een aandachtspunt.(Doelstelling
voor 80% gehaald).

7. POSITIONERING SPORTSECTOR.
A. Het wedstrijdzwemmen is aan een inhaalrace bezig. De scheiding

tussen recreatief en prestatief is nog niet zichtbaar. Niet voorziene
wijzigingen in het trainingskader en een rigoureuze wijziging in de
werkgroep leverden aanvankelijk (ook in sportief opzicht) een
stagnatie op. De weg omhoog wordt met vereende krachten ingezet.
(Doelstelling nog niet gehaald).

B. Het waterpolo heeft zich duidelijk gehouden aan de be-
leidsdoelstellingen en lijkt daar ook het meest geschikt voor. Een
aantal teams vallen onder de noemer recreatief.
T.a.v. het selectiebeleid is duidelijk de stap in de richting van
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presteren gezet. Dames & Heren selectie.
Het werven, trainen en inpassen van jeugd heeft daarbij
nadrukkelijke aandacht. De opbouw van onder af blijft een constant
aandachtspunt. (Doelstelling gehaald).

C. Bij het synchroonzwemmen is moeilijk een scheiding tussen recreatie
en prestatie aan te brengen. Het wedstrijdprogramma leent zich
moeilijk voor een dergelijke onderverdeling. Synchroonzwemmen is
echter ook ontspanning en heeft een magnetische aantrekkingskracht
onder jonge meisjes. Sportief bezien een duidelijke topper binnen
DWT. De voorwaardenscheppende mogelijkheden zijn te begrenst
om nationaal een rol van betekenis te kunnen spelen (Doelstelling
voor 80% gehaald). 

3. SCHOLING EN OPLEIDING.
Binnen alle sectoren heeft scholing en opleiding duidelijk
(noodgedwongen) prioriteit gekregen.

A. Sector J & REZ: onder meer kwalificeren lesgeven conform het
ABC-plan, ROAK en zwemleider a/b cursus.

B. Sector wedstrijdzwemmen: onder meer zwemtrainer A en
tijdwaarnemerscursus.

C. Sector waterpolo: onder meer polotrainer A en W-official.

* Scholing en opleiding blijft een duidelijk aandachtspunt, maar ook
een punt van zorg omdat er onvoldoende aanwas en belangstelling is
om de noodzakelijke functies binnen alle sectoren op te vullen.

4. VASTSTELLEN FINANCIËLE DOELSTELLING.
DWT wil de zwemsport betaalbaar houden voor alle maat-
schappelijke geledingen. Tarieven en contributies vormen in principe
de basis voor de financiering van de activiteiten in het lopende
boekjaar. Inkomsten uit fondsenwerving en sponsoring zijn
activiteiten ondersteunend. Een positief batig saldo wordt aangewend
voor activiteiten in het komende boekjaar. Tarieven en contributies
worden periodiek aan de hand van de index verhoogd.

5. KWALITEITSONTWIKKELING PR-BELEID.
Binnen alle sectoren is men ervan doordrongen dat men duidelijk
zelfstandig initiatief moet nemen om de zwemsport bij DWT naar
buiten te promoten. Het bestuur geeft hiervoor richtlijnen aan. Het
resultaat is wisselend en vaak afhankelijk van de sportieve prestaties.
PR-beleid blijft derhalve doorlopend aandachtspunt.
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6. VASTSTELLEN GEDRAGSCODE.
A. De gedragscode die DWT hanteert is onder meer zichtbaar geworden

in 'de 10 geboden van DWT'. Het spreekt voor zich dat alle leden hier
aan zijn gehouden. 

B. De gedragscode wordt ondergebracht in het huishoudelijk reglement.

8. STRUCTURERING ONTSPANNINGSACTIVITEITEN.
Het voorstel om de coördinatie van ontspanningsactiviteiten bij de J
& REZ onder te brengen heeft het met name om praktische redenen
niet gehaald. De polosector  en de J & REZ, die beiden een reputatie
op te houden hebben, bedienen ieder een eigen doelgroep. Dit geldt
eigenlijk ook voor het synchroon- en wedstrijdzwemmen. Waar het
doelgroep overstijgend is, wordt gebruik gemaakt van elkaars
expertise. Uiteraard speelt de clubhuiswerkgroep daarin ook een
voorname rol.

NAWOORD.
Het bestuur vindt dat in grote lijnen duidelijk aan de invulling van de
beoogde doelen voldaan wordt. Het elementair zwemmen is mede door
de lange wachtlijsten een onmisbare factor van betekenis geworden. De
wijze van lesgeven spreekt blijkbaar bij ouders aan. De instroom in de
sportsector moet  nog steeds voor een groot deel vanuit de J & REZ
gevoed worden. Andere bronnen zijn de sportieve naamsbekendheid van
DWT door de media aangegeven. Een gerichte (doorlopende) promotie-
campagne moet nog duidelijk van de grond komen.

Voor de toekomst is het gezien de maatschappelijke ontwikkelingen,
noodzakelijk om het traditionele aanbod in te passen in vernieuwd
aanbod voor bestaande en nieuwe doelgroepen.
Met name moet worden ingespeeld op de ontwikkelingen die op diverse
terreinen binnen Haarlem en zeker in Schalkwijk gaan plaatsvinden.
Daarbij moet vergaande samenwerking met andere aanbieders van sport
en beweging niet worden uitgesloten, doch nadrukkelijk voorbereid
worden.

Het beleidsplan 1998 - 2000 wordt hiermee voltooid verklaard en de
basis voor een vervolgbeleidsplan lijkt reeds gelegd te zijn.

Namens het bestuur van DWT;
Guus Niehot, voorzitter.
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Met bronvermelding.

Topsport is net als het leven zelf onderhevig aan vaste patronen.
Een absolute topatleet is jarenlang verzekerd van de nodige
olympische- en mondiale titels, omdat hij domweg de allerbeste is.
Zijn tegenstanders krijgen er een kunstkop van en leggen alle
middelen in de strijd om de hoogste eer te kunnen bemachtigen.
Met allerlei trucs en handigheidjes proberen zij de lastige
concurrent de loef af te steken.
Zo dacht de Noorse schaatser Andre Sundraal de concurrentie te
slim af te zijn door tijdens de WK-allround de vijf kilometer inter
vallend (een rondje snel afgewisseld met een rondje langzaam) af
te leggen. Het hielp niet veel, want deze afstand blijft voor hem
3500 meter te lang.

Handigheidjes in de sport worden vaak bedacht rond trainingen en
wedstrijden. Het zijn niet-wetenschappelijke hersenspinsels van de
sporter zelf, die praktische en kant en klare oplossingen en/of
uitvluchten opleveren voor willekeurige problemen en dat allemaal
zonder de regels van het spel te overtreden. De beroemde
alternatieve strafschop in drieën ooit bedacht door Johan Cruijff en
daarna nooit meer vertoond, is daar een prachtig voorbeeld van. Er
bestaat ook een categorie 'treurigheidjes'. Een tennisser die de
tegenstander uit z'n evenwicht wil brengen door plotseling
onderhands te serveren, heeft iets treurigs over zich. Ik zit nog te
wachten op de eerste zwemmer die de 100 meter vrije slag volledig
onder water aflegt. Treurig voor de toeschouwers want die ziet
niks, maar een knappe prestatie van de zwemmer die het
kunststukje flikt.

Gemenigheidjes kunnen ook leuk zijn, zolang ze maar door de
beugel kunnen. Wat niet kan is een bokser die een stuk lood in zijn
handschoen stopt, of die tijdens het gevecht de tegenstander een
stuk van zijn oor afbijt. De marathonatleet die de eerste 20
kilometer zijn eeneiige tweelingbroer inzet en vervolgens de
wedstrijd wint doet iets heel gemeen, maar leuk is het wel als
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niemand dat opmerkt.
De minder begaafde sporter kan zijn toevlucht nemen tot
rigoureuze maatregelen. Stel, je doet aan biatlon (langlaufen en
schieten), maar als langlaufer moet je het vooral hebben van de
sprint. Dan heb je een probleem. Tenzij je in de wedstrijd-
reglementen geen beperkingen aanlegt omtrent het gebruik van het
geweer. Dan kun je je dus in relatief korte tijd van al je
tegenstanders ontdoen en tenminste èèn keer in je leven een
wedstrijd winnen! Het vijf minuten onder water houden van de
polotegenstanders heeft ook z'n benauwde maar o zo effectvolle
resultaat. Ze blijven wel lastige obstakels in het water en het geeft
achteraf zo'n hoop gedoe!

Bron: Haarlems Dagblad. Maart 00

Dèja vu.

In het zomerseizoen wordt per definitie flink wat gas terugge-
nomen. Sterker nog, gedurende de schoolvakantie zijn de acti-
viteiten bij DWT tot bijna nul gereduceerd. Een driedaags zo-
merkamp in juli in de duinen bij Heemskerk en de polotrainingen
in augustus in De Houtvaart ter voorbereiding op het nieuwe
seizoen en een polotoernooitje hier en daar is het enige
vermeldingswaardige. Nog in een redelijk recent verleden mocht
het langebaan zwemmen in open water ook behoren tot de
zomerfavorieten bij meerdere DWT-zwemmers. Het blijkt moeilijk
om daar flink wat nieuw leven in te blazen. Ik hoop echter dat
Chris Visser z'n kilometertjes in de plomp blijft zwemmen en dat
anderen, zij het mogelijk schoorvoetend, zijn voorbeeld zullen
volgen.

Tot halverwege de vorige eeuw was augustus de vakantiemaand bij
uitstek. In Nederland ging men nog massaal op vakantie binnen de
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landsgrenzen, waar naast de bekende dagjes aan het strand
veelvuldig gebruik werd gemaakt van open zwemgelegenheden.
Het was de tijd waarin jeugd- en sportverenigingen kampeerweken
organiseerden voor de bleke kindertjes uit de stadse gewesten.
DWT zal ongetwijfeld ook aan deze rage hebben meegedaan. De
Kring Haarlem van De Nederlandse Katholieke Sportbond (NKS)
organiseerde jaarlijks heuse zomerkampioenschappen, die in de
maanden juni en juli plaatsvonden. In de zomer van 1951 deed een
speciale reporter verslag van de wedstrijden die over deze maanden
verspreid plaatsvonden bij VZV in de Heerenduinen, bij HPC in
Groenendaal, in Stoops bad, waarschijnlijk door DWT georgani-
seerd en bij plaatsgenoot DWR in De Houtvaart. 
Het was de tijd van Fons Roozenkrans die het clubrecord op de
100 meter vrijeslag op Jan Lablans terug veroverde. En er werd
voor het eerst sinds jaren weer een heuse 400 meter vrij
gezwommen. Joop Rohling verraste door Rob (welke Rob?) met
een halve seconde verschil te kloppen.

De zomer stond toen nog bol van activiteiten waar het kader het
maar al te druk mee had. Bovendien was men druk doende met de
voorbereidingen van het winterseizoen. In dat licht bekeken is het
thans toch wel prettig dat er pas op de plaats wordt gemaakt. Je
moet er toch niet aan denken dat je 12 maanden van het jaar
intensief voor de vereniging actief bent. Maar toch, een beetje
heimwee naar die periode is wel op z'n plaats. Een zomerkamp met
veel deelnemers is voor de organisatie een fantastische
genoegdoening en een grote deelname aan de langebaan
wedstrijden in open water zet DWT weer nadrukkelijk op de
zwemkaart. De poloërs zullen ongetwijfeld deze zomer het voor-
touw nemen door massaal aan de zomertraining en de toernooien
deel te nemen. Hopelijk is dit het begin van een nieuwe traditie
waarbij veel DWT’ers sportief gezien zomerkleur bekennen!!

Guus Niehot.



Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Grill Bar

Geopend:

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

vrijdag van 17:00 tot 02:00

zaterdag van 11:30 tot 02:00

De keuken is tot een half uur 

voor sluitingstijd 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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Mag ik u voorstellen aan DWT
coryfee:
Naam :Wim Roozen
Leeftijd :56 jaar
Woonplaats :Haarlem
DWT’er sinds :1983, actief vanaf 1987

Waarom viel de keus op DWT?
DWT is nooit een bewuste keus geweest. We zochten een
zwemlesplek voor de kinderen. Het liefst dichtbij, dus werd het De
Planeet, bij DWT en op zaterdagmorgen. Een betere keus konden
we ons niet wensen. Bovendien was leszwemmen in De Planeet
destijds gewoon DWT. Overigens ging Doke vaker met de
kinderen naar zwemles dan ikzelf.

Voor welk zwemonderdeel heb je je aangemeld en wat was je
eerste indruk?
Ik heb me nergens voor aangemeld. Doke en ik houden helemaal
niet van zwemmen. Het zwemles voor Sabine en Yvette was de
enige reden voor aanmelding. Dat ze daarna de zwemsport leuker
vonden dan welke andere sport, komt niet door ons. Tennis was
ons om het even geweest. Overigens werkte de enthousiaste en
deskundige manier van lesgeven, met gevoel voor het kind door
het leskader, aanstekelijk. Hans Kleinhout en consorten waren op
dat gebied kanjers!

Op welk gebied was jezelf actief voor DWT?
Vanaf begin 88 ben ik in de zwemwerkgroep terecht gekomen.
Binnen het jaar nam ik de voorzittershamer van die club van Cor
Belles over. Ik werkte samen met een prima stel mensen zoals,
Mirjam Samson, Gerard Haack en Fie Wigman als penning-
meester. En wat dacht je van Jan Nijemanting, de latere
klaverjasvoorganger en Ineke Visser. O ja, ik heb me ook wel in
een sinterklaaspak gehesen. En je was Jumbo-sponsor, vult Doke
aan. Je ziet, Wim houdt niet van zwemmen, maar wel van mensen.
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Wat was voor jou het DWT hoogtepunt bij uitstek?
Er waren meerdere hoogtepunten. Ten eerste staat het kampioen-
schap van de zwemploeg in 91, wat een tijd geleden alweer, me
nog helder voor de geest. Bert van der Meij was apetrots.
Het bezoek aan Berlijn in 88 met meer begeleiding dan zwemmers
(5 om 4) was ook een unieke gebeurtenis. Van het Olympisch
zwembad, dat omgeven was met grote tribunes, droop aan alle
kanten de sporthistorie af. Berlijn met de Spelen van 36 en wat
daar later op volgde, zou de wereld voor altijd veranderen. We
hebben toen ook de muur bezocht. Het passeren van de grens van
West- naar Oost-Duitsland, een afstand van amper 100 meter,
duurde twee uur. We duwden de auto de grens over.
Ja en wat dacht je van twee keer Greifswald (91\92) en die legio
keren Osnabrück. Dat heb ik allemaal fantastisch gevonden.

Welke betekenis heeft DWT voor jou als Haarlemse sportclub?
DWT is één van de oudste zwemverenigingen in de stad. Sport-
minnend Haarlem kon derhalve de afgelopen decennia niet om
DWT heen. DWT als sociaal ontmoetingspunt voor vele generaties
zwemmers. Sportprestaties en sociaal contact zie ik als de ideale
twee-eenheid en dat is een combinatie wat DWT op het lijf
geschreven is.

Waaruit blijkt dat onder meer?
Dat blijkt met name uit het groot aantal hondstrouwe leden, die
eertijds als kind bij DWT binnen kwamen en er voor altijd zijn
gebleven.

Wat schiet je te binnen bij de volgende steekwoorden?
- Sportfondsenbad Frederikspark?
Dat was een hartstikke gezellig bad en lekker oubollig. De
bestuurskamer van DWT met die ouwe meubels had iets bijzon-
ders.

- Boerhaavebad Schalkwijk?
Dat zegt me niet zoveel. Ik heb er niets mee. Het is gewoon je
eigen bad niet. Alles is zo zakelijk geworden. Met het sluiten van
het bad in het Frederikspark is een tijdperk afgesloten dat nooit
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meer terugkomt. Subtropisch zwembad; ... waar blijft de liefde
voor de zwemsport.

- Haarlem sportstad?
Haarlem is ongetwijfeld een leuke sportstad. Er is veel te beleven
met veel variëteit. Van Cocacolacup tot de Haarlemse Honkbal-
Softbal en Handbalweek. Ondanks de soms terechte kritiek
timmert Haarlem sportief best wel aan de weg.

- Topsport bij DWT?
Echte topsport bij DWT is een utopie, want een sporttalent die echt
de absolute top wil bereiken, is elders vaak beter af. Op de weg
daarnaar toe kan DWT best een belangrijk aandeel leveren. Er is
echter wel ruimte voor topsport naar DWT begrippen. Kijk maar
naar Dames 1. We hebben ze niet voor niets gesupport in het
afgelopen seizoen.

- Recreatiesport bij DWT?
Dat is DWT eigen op alle zwemonderdelen. Daarom zijn en blij-
ven er zoveel mensen bij de vereniging betrokken.

- Sendenbeker?
Dat ding zegt me absoluut niks!! Waardering voor hetgeen wat je
doet voor de vereniging krijg je niet door een beker, maar door het
contact met andere mensen binnen de club die veel waardering
uiten voor datgene wat je voor DWT presteert.
Zo'n beker accentueert dat misschien.

- Betrokkenheid vrijwillig kader?
De betrokkenheid van vrijwilligers is binnen DWT zeer accep-
tabel. Het kan misschien beter zegt Willem, zichzelf een klein
spiegeltje voorhoudend. We hebben een rijk arsenaal aan vrij-
willigers. Soms is het moeilijk om kritische noten te plaatsen. Je
doet het tenslotte voor je lol, maar ook vrijwilligheid schept
verplichtingen!

- DWT 70 jaar?
Grandioos! Nu op naar de 100. Wil ik dat nog meemaken, dan
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moet ik nu stoppen met roken.

- Toekomst DWT?
Dat zie ik vol vertrouwen tegemoet, zeker met dit potentieel aan
vrijwilligers. Ik ben er van overtuigd dat de terugloop van
jeugdleden bij sportclubs tijdelijk is. De jeugd komt wel terug.
Sport en zeker ook zwemmen zien ze wel zitten!

_ Het laatste woord?
Ik ben nog lang niet uitgesproken. Ik stop bij de zwemwerkgroep
die nu uit een fantastische nieuwe ploeg bestaat. Waar mogelijk
wil ik ze in raad en daad blijven ondersteunen. Met name
Osnabrück zie ik wel zitten.
Het volgende zal ik me blijven herinneren:
* De aanstekelijke lach van Guus, symbolisch voor het

plezier binnen DWT.
* Het terras van Osnabrück. Maak een foto en dan zie je Rob

Belles, Guus en ondergetekende met een groot glas bier.
* De klaverjasclub. Oergezellig!!
* Bert en An van der Meij. Een prima stel. Zeer betrokken bij het

wedstrijdzwemmen!
* De samenwerking met Anneke Veen. Een betere collega kon ik

me niet wensen. Zonder Anneke was ik bij wijze van spreken
allang vertrokken. Zonder Anneke stond de organisatie van het
wedstrijdzwemmen op een lager niveau!

* November 88 leidde ik m'n allereerste werkgroepvergadering
als voorzitter.

* De haring van Rob Belles bestemd voor die Deutsche vrienden
aus Osnabrück. Bij de eerste stop bij de grensovergang konden
we dat idee meestal overboord zetten, omdat wijzelf de
voorraad al genuttigd hadden!

* Het lidmaatschap van de Duitse jeugdherberg centrale. Vooraf
noodzakelijk. Ten tijde van inschrijving had ik die nooit bij me
en het is altijd goed gegaan.

* Januari 92. "Als Wim stopt, dan stop ik ook", zei Bert van der
Meij. Wim stopt nu en Bert is na een afwezigheid van 5 jaar, zei
het in bescheiden mate, teruggekomen!

* Laatste verzuchting. Trainer, trainer, trainer! Een koninkrijk
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voor een trainer! Met alle respect voor het kwartet
(oud)zwemmers en Ok, maar wil de zwemploeg hogerop dan is
een ervaren gemotiveerde trainer onontbeerlijk!!

Nieuws van de Wedstrijdploeg

Speedojaargangwedstrijd IV

In het eerste programmanummer zwom Sander meteen bijna 6
seconden van zijn tijd op de 100 meter vrijeslag. 
Roxsanna en Anouk wisselen meestal stuivertje als het gaat om
wie de snelste is. Vandaag was Roxsanna de snelste. Op de 100 m
vrijeslag dook ze meer dan 3 seconden onder haar oude p.r. en op
de 200 m wisselslag maar liefst 17 (!!!) seconden.

Anne had de geest op de wisselslag en knabbelde bijna 5 seconden
van haar oude toptijd af. Michael zette sterke tijden neer op de
vlinderslag en schoolslag. Klasse!

Uitslagen 9 april 2000
100 m vrij m/j ’88
Anouk Rossel 1.28.07
Roxsanna Kock 1.27.62  pr
Nachim Abdeli 1.36.60  pr
Sander Huysmans 1.36.37  pr
Richard van Eis 1.29.71

100 m school m/j ’90 e.l.
Anne Kuyt 2.07.98
Guney Yerden 2.08.46  pr
Tim de Vries 1.48.27  pr

50 m vlinder m/j ’89
Stephanie v.Meurs 58.54  pr
Dave Jansen 69.55  pr
Michael Chong 48.34  pr

200 m wissel m/j ’88
Anouk Rossel 3.50.47  pr
Roxsanna Kock 3.41.35  pr
Nachim Abdeli 4.14.60  dis
Sander Huysmans 3.58.57  pr
Richard van Eis 3.46.89  dis

100 m wissel m/j ’90 e.l.
Anne Kuyt 1.50.84  pr
Guney Yerden 1.54.68  dis
Tim de Vries 1.49.68  dis

100 m school m/j ’89
Stephanie v. Meurs2.06.22
Dave Jansen 2.10.46
Michael Chong 1.45.77  pr
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100 m rug m/j ’88
Anouk Rossel 1.55.64
Roxsanna Kock 1.45.35  dis
Nachim Abdeli 2.02.94  pr
Sander Huysmans 1.50.04  pr
Richard van Eis 1.46.58

100 m vrij m/j ’90 e.l.
Guney Yerden 1.51.08
Tim de Vries 1.47.73

Districtscompetitie deel V

Voor de laatste ronde van de districtscompetitie was DWT op 16
april te gast bij de ploeg van de Dolfijn 2 in het Sportfondsenbad
Oost te Amsterdam.
De wedstrijd werd de sportieve wederopstanding van Annette.
Haar conditie en snelheid waren voor het eerst sinds de ziekte van
Pfeiffer weer top. Dit resulteerde in drie p.r.’s. Als startzwemster
in de estafette haalde ze drie sec. van haar tijd af op de 50 meter
vrijeslag. Vervolgens gingen er op de 100 meter wisselslag bijna 5
seconden vanaf en op de 200 meter rugslag 10 seconden. Op beide
afstanden werd Annette 1 . Klasse!!e

Viki werd op de 200 meter vrijeslag van het begin tot het einde
door een oorverdovend aanmoedigingskoor begeleid. Het had een
goed resultaat. VIKI ZWOM ER WEER EEN NK-LIMIET BIJ!!
Op hetzelfde nummer werd Renée achter Viki tweede en behaalde
Dénise de derde plaats. Dénise zwom daarbij 19 sec. van haar tijd.

Bij de jongens herhaalde DWT de 1,2,3-stunt op de 200 meter
vrijeslag. Dennis werd 1  (16 seconden van zijn tijd!!!), Tim 2  (2,5e e

sec eraf) en Laurence 3  (2 sec. eraf).e

Bij de kleine dames en heren werden er forse tijdverbeteringen
genoteerd op de 50 meter vlinderslag. Anouk zwom meer dan 7
seconden onder haar oude p.r., Roxsanna meer dan 4, Michael
ruim 2, Richard 5, Nick 3 en Nachim maar liefst 7 seconden.
Jawel, de toekomst van DWT ziet er goed uit.
Tot slot was er de terugkeer van Marianne in het wedstrijdwater.
Dat je zwemmen niet verleerd, bewees zij door op de 200 meter
wisselslag meteen onder de drie minuten te finishen en op de 50
meter vrijeslag in een goede 31.4 sec. naar de derde plaats te
reiken.
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Uitslagen 16 april 2000
4 x 50 m wissel j. 82 e.l.
Leon Knape 35.23
Dennis de Graaf
Leon Boviatsis
Martin Niehot 2.16.38  pr

4 x 50 m vrij m. 84 e.l.
Annette Knape 32.75  pr
Renée Bosse
Diana Niehot
Viki Boviatsis 2.12.59  pr

100 m wissel m/j 90 e.l.
Anne Kuyt 1.54.81  3e

Richard Chong 2.04.54  dis
Guney Yerden 1.56.47
Tim de Vries 1.47.73  pr 2e

50 m vlinder m/j 88 e.l.
Marieke Fokkema 82.88  dis
Ceijda Karaca 80.00  pr
Tessa Wijckmans62.38  pr
Roxsanna Kock 52.91  pr
Anouk Rossel 52.03  pr
Dave Jansen 69.53  pr
Nachim Abdeli 56.63  pr
Sander Huysmans54.83  pr
Richard van Eis 50.51  pr
Nick de Lange 48.32  pr 3e

Michael Chong 46.24  dis

200 m vrij m/j 86 e.l.
Diana Niehot 3.06.66
Dénise Fokker 3.00.32  pr 3e

Renée Bosse 2.54.39  2e

Viki Boviatsis 2.23.48  pr 1e

Mohammed Abdeli 3.46.66  pr
Kim Bouman 3.06.16  pr
Stefan Vermeer 2.54.96  pr
Laurence Smit 2.48.45  pr 3e

Tim Kuyt 2.43.04  pr 2e

Dennis de Graaf 2.34.64  pr 1e

100 m wissel m/j 84 e.l.

Annette Knape 1.21.39  pr 1e

Michiel vDusseldorp 1.25.48  pr
Tom Gilein 1.21.81  pr
Leon Boviatsis 1.20.50  pr

100 m rug m/j 82 e.l.
Fleur vDusseldorp 1.22.58pr 3e

Leon Knape 1.15.57  pr 3e

Martin Niehot 1.13.86  2e

200 m wissel dames/heren
Marianne de Jong 2.58.24  pr
Yvette Roozen 2.51.22 
Viki Boviatsis 2.44.64  2e

Dennis van Weel 2.50.93
Gerben Willemse 2.48.62
Bart Elenga 2.37.76
Michiel Veen 2.35.45
Eric Veen 2.32.14
Roland v.d. Enden 2.29.78pr3e

25 m school m/j 90 e.l.
Anne Kuyt 25.77  pr 2e

Guney Yerden 25.57  pr 3e

Richard Chong 24.23  pr 2e

Tim de Vries 21.33  pr 1e

100 m vrij m/j 88 e.l.
Marieke Fokkema 2.21.05
Ceijda Karaca 2.01.87  pr
Tessa Wijckmans1.49.13  pr
Roxsanna Kock 1.33.32
Anouk Rossel 1.28.92  2e

Dave Jansen 1.53.64  pr
Nachim Abdeli 1.39.56
Sander Huysmans 1.36.37  pr
Michael Chong 1.32.25  3e

Richard van Eis 1.23.65  pr 2e

Nick de Lange 1.18.06  pr 1e

50 m school m/j 86 e.l.
Diana Niehot 50.69  pr
Dénise Fokker 49.10  dis
Mohammed Abdeli 51.09  dis
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Tim Kuyt 43.65  pr 2e

Dennis de Graaf 37.85  pr 1e

200 m rug m/j 84 e.l.
Renée Bosse 3.06.84  pr 2e

Annette Knape 2.59.91  pr 1e

Tom Gilein 3.14.75  pr
Laurence Smit 3.05.84  3e

Michiel v. Dussel 3.03.59  pr 2e

Leon Boviatsis 3.01.19  pr 1e

100 m vrij m/j 82 e.l.
Fleur v. Dusseldorp 1.13.75  pr
Leon Knape 1.05.63  pr
Martin Niehot 1.00.57  2e

50 m vrij dames/heren
Marianne de Jong 31.48  pr 3e

Yvette Roozen 30.41  1e

Bart Elenga 29.58
Gerben Willemse 29.28  pr
Dennis van Weel 28.56
Roland v.d. Enden 28.46  pr
Eric Veen 27.85

Michiel Veen 26.89  2e

4 x 50 vrij j. 86 e.l.
Tim Kuyt 35.19
Nick de Lange
Laurence Smit
Dennis de Graaf 2.16.90

4 x 25 m school m/j 90 e.l.
Richard Chong
Anne Kuyt
Tim de Vries
Guney Yerden 1.36.46  dis

8 x 50 m vrij m/j
Viki Boviatsis 30.62  pr
Tim Kuyt
Diana Niehot
Tom Gilein
Fleur van Dusseldorp
Martin Niehot
Yvette Roozen
Michiel Veen 4.07.41

Paastoernooi

Op eerste en tweede Paasdag vond het paastoernooi van DWT
plaats. Op paaszaterdag waren de Duitse gasten aangekomen en
ondergebracht bij DWT’ers.
Traditiegetrouw werd het toernooi geopend met de opmars der
deelnemende verenigingen. Toen eenmaal de zwemmers van alle
verenigingen rond het zwembad stonden opgesteld en de wave
uitvoerden, had de speaker nog een verrassing in petto. Op de
melodie van ‘in een groen-groen knollen-knollenveld’ kwam
Casper verkleed als paashaas uit de coulissen gehuppeld met een
mand met paaseieren aan zijn arm. De actie werd zeer
gewaardeerd.

Eenmaal in de water gingen de zwemmers er fel tegenaan. Helaas
leverde een in het water gevallen vlaggenlijn voor Mariska en
Fleur enige tegenslag op. Beide raakte na 75 van de 100 meter
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vrijeslag verstrikt in de vlaggenlijn en zwommen ruim boven hun
tijd. Op last van de scheidsrechter mocht de serie van Fleur en
Mariska het nummer overzwemmen. Het beste was er toen wel
vanaf.

Koen en Dennis zwommen voor het laatste wedstrijden, maar dat
kon hun niet meer tot grote daden inspireren. Als trainer maakt
Dennis dat echter weer meer dan goed. Martin daarentegen greep
de kans waar om nog eenmaal te vlammen op de 100 meter
vrijeslag. En jawel: EINDELIJK ONDER DE MINUUT!! En hoe,
met een tijd van 58.47 (!!!)werd Martin gewoon vierde.
Roland en Chris zwommen eveneens een p.r. op de vrijeslag, maar
bleven net boven de minuut steken.

Tessa en Roxsanna zwommen snel op de schoolslag en haalde
allebei vijf seconden van hun tijd af. Viki zwom net boven haar
tijd, maar bezorgde DWT wel de eerste medaille: een bronzen.
Dennis haalde op het volgende nummer de eerste gouden plak voor
DWT in een fraaie p.r.-tijd op de schoolslag. Nicolette vlinderde
lekker door en stelde zo een bronzen medaille veilig.

Midden in het programma had DWT een 8x25 meter wisselslag
estafette opgenomen. De eerste ploeg van DWT tikte ook als eerste
aan. Maar…al snel na de estafette bleek dat DWT zich niet aan
haar eigen regels had gehouden. Naast Viki had er nog een jongere
in de estafette mee moeten zwemmen. Daarop werd de ploeg
gediskwalificeerd en ging ZPCH met de eerste prijs aan de haal.

Op de 100 meter vrijeslag deed Anne voor aan Viki hoe het moest.
Anne zwom 7 seconden onder haar tijd en Viki snelde vervolgens
naar een NK-limiet in een scherpe 1.05.5. Deze tijd was uiteraard
goed voor een gouden medaille. Dennis bleef in het spoor van
Viki. Hij zwom 1.07.8 en werd tweede bij de jongens.
Nicolette completeerde de medaille-oogst van DWT op de eerste
dag met een bronzen medaille op de rugslag.

Na het zwemmen stond er een uitgebreid koud en warm buffet
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voor de DWT’ers en haar Duitse gasten klaar in de hal van het
zwembad. Na een lekkere maaltijd, was het tijd voor de
Playbackshow en aansluitende disco in het clubhuis.  Viki en de
Weather girls kregen ieder een microfoon uitgereikt voor hun
eerste respectievelijk tweede plaats in de Playbackshow. 

Verder gingen er tijdens de eerste dag van het toernooi weer
genoeg roddels en halve waarheden rond. Daarom een kleine
greep:

WIST JE DAT…..
• Nick heel hard een zekere Britta aanmoedigde tijdens de

wedstrijd?
• wij ons niet konden herinneren een Britta in de ploeg te hebben?
• het de Duitse gast van de familie De Lange bleek te zijn?
• Nick niet verliefd op haar was?
• hij, 12 jaar, namelijk al lang een vriendinnetje heeft?
• Erik Rooks toen maar met Britta heeft staan zoenen?
• Eric en Fleur toch niet van elkaar af kunnen blijven?
• zij tijdens hun dansact (met andere leden van de dansschool) op

elkaars voeten stonden?
• Eric hiervan zo uit balans raakte dat hij vervolgens ook Eveline

op de voet trapte?
• Eric dus eigenlijk wel lomp is?
• de jury van de Playbackshow eigenlijk drie acts een prijs wilde

geven?
• er maar twee prijzen bleken te zijn gekocht?
• de Duitse Hermes House Band vervolgens geen prijs kreeg?
• Viki een zeer overtuigende Lou Bega neer zette?
• Casper een weergaloze act opvoerde a la Mini & Maxi?
• dit geen playback was en hij dus niet voor de prijzen in

aanmerking kwam?
• Koen en Mariska elkaar voor het eerst zagen nu het ‘uit’ was?
• Bianca binnenkort naar Noord-Brabant verhuisd en zich daarom

vast een Brabants accent had aangemeten?
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Uitslagen 23 april 2000
4 x 50 m wissel j. 85 e.l.
Laurence Smit 40.62
Tim Kuyt
Dennis de Graaf
Leon Boviatsis 2.27.72  pr 4e

100 m vrij dames/heren
Mariska ter Horst 1.18.94
Fleur v. Dusseldorp 1.14.03
Yvette Roozen 1.10.13
Marianne de Jong 1.08.18  pr
Koen Rooks 1.05.57
Gerben Willemse 1.03.33  pr
Dennis van Weel 1.03.22
Bart Elenga 1.01.68
Roland v.d. Enden 1.00.23  pr
Eric Veen 1.00.21
Chris Visser 1.00.09  pr
Michiel Veen    58.73  5e

Martin Niehot    58.47  pr 4e

100 m school m/j .89 e.l.
Anne Kuyt 2.00.50  pr
Tessa Wijckmans 1.56.24  pr
Tim de Vries 1.52.29

100 m school m/j ’87 e.l.
Marieke Fokkema 2.31.03
Anouk Rossel 1.51.63  pr
Jody Kokkelkoren 1.49.11  pr
Roxsanna Kock 1.45.29  pr
Renée Bosse 1.37.44
Viki Boviatsis 1.29.63  3e

Sander Huysmans 1.56.49  pr
Richard van Eis 1.56.38  pr
Nick de Lange 1.35.71
Tim Kuyt 1.33.10  pr 6e

Dennis de Graaf 1.24.44  pr 1e

100 m vlinder m/j ’85 e.l.
Diana Niehot 1.38.59  pr
Nicolette Knape 1.23.34  pr 3e

Mohammed Abdeli 2.01.35  dis
Laurence Smit 1.44.38  pr
Maurice Knape 1.42.51
Kim Bouman 1.39.03  pr
Stefan Vermeer 1.37.56  pr
Leon Boviatsis 1.32.17

100 m rug m/j ’83 e.l.
Patricia ter Horst 1.29.85  pr
Annette Knape 1.19.46  pr 5e

Michiel vDusseldorp 1.27.23
Michael de Feber 1.25.15  pr

8 x 25 m wisselslag m/j dames/heren
DWT II
Renée Bosse
Roxsanna Kock
Marianne de Jong
Fleur van Dusseldorp
Roland v.d. Enden
Tim Kuyt
Dennis de Graaf
Chris Visser 2.15.70 5e

DWT I
Yvette Roozen
Nicolette Knape
Diana Niehot
Viki Boviatsis
Bart Elenga
Eric Veen
Michiel Veen
Dennis van Weel dis AN

100 m vlinder dames/heren
Mariska ter Horst 1.35.61
Fleur v.Dusseldorp 1.32.40
Yvette Roozen 1.29.50
Marianne de Jong 1.28.87  pr
Chris Visser 1.27.06
Dennis van Weel 1.24.32
Koen Rooks 1.23.22
Gerben Willemse 1.18.55
Martin Niehot 1.14.46
Bart Elenga 1.13.20
Roland v.d. Enden 1.10.73  pr
Michiel Veen 1.09.72 5e

Eric Veen 1.09.51 4e

100 m vrij m/j ’89 e.l.
Tessa Wijckmans 1.45.42  pr
Anne Kuyt 1.37.32  pr
Tim de Vries 1.44.42

100 m vrij m/j ’87 e.l.
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Marieke Fokkema 2.13.78
Jody Kokkelkoren 1.44.98
Roxsanna Kock 1.30.88
Anouk Rossel 1.29.51
Renée Bosse 1.19.76
Viki Boviatsis 1.05.56  pr 1e

Sander Huysmans 1.36.77
Richard van Eis 1.22.18  pr
Nick de Lange 1.17.68  pr
Tim Kuyt 1.15.84  pr
Dennis de Graaf 1.07.89  pr 2e

100 m rug m/j ’85 e.l.
Diana Niehot 1.31.35
Nicolette Knape 1.21.60  pr 3e

Kim Bouman 1.38.52  pr

Maurice Knape 1.34.39  pr
Laurence Smit 1.31.46
Stefan Vermeer 1.30.91  pr
Leon Boviatsis 1.22.78

100 m school m/j ’83 e.l.
Patricia ter Horst 1.44.82
Annette Knape 1.37.48  pr
Michiel vDusseldorp 1.40.32  pr
Michael de Feber 1.30.97  pr

4 x 100 m wissel dames
Fleur v. Dusseldorp 1.23.96
Yvette Roozen
Viki Boviatsis
Nicolette Knape 5.25.90  5e

Op de tweede dag van het toernooi zette Chris zijn goede zwemen
van de eerste dag voort. Op de 100 meter rugslag zwom hij een p.r.
met bijna 2 seconden en op de schoolslag met 3,5 seconden. Viki
werd eerste op de 100 meter vlinderslag en kreeg daarvoor een
gouden medaille uitgereikt. Dennis behaalde op dezelfde afstand
een zilveren medaille en zwom ook nog eens bijna 6 seconden
onder zijn tijd. Overigens deden Sander en Richard het qua
tijdverbetering nog beter. Richard haalde 11 seconden af  van zijn
oude tijd op de vlinderslag en Sander meer dan 7.

Op de vrijeslag schoot Herman uit z’n slipper en zwom 6 seconden
onder zijn oude p.r. Annette was nog steeds op dreef en vlinderde
naar een tijdverbetering van 5 seconden. Michael en Tom waren
zwommen ook goed op de vlinderslag. Zij gingen respectievelijk 5
en 8 sec. sneller dan ooit.
Op de 100 meter schoolslag voor heren zorgde Roland voor een
verrassing. Als zevende geplaatst kwam hij met een bronzen
medaille het water uit. Zijn tijd van 1.13.7 deed hem aan vroegere
(top)tijden denken. De ontlading was dan ook groot.

De meisjes presteerden goed op de rugslag. Roxsanna haalde 7
seconden van haar tijd af en Renée vier. Spekkoper was Viki, die
zowel een NK-limiet zwom als wederom een gouden medaille
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kreeg uitgereikt. Dennis kon het Viki niet helemaal nadoen. Hij
haalde wel een zilveren medaille.

Net als Roland verraste Nicolette op de schoolslag. Als achtste
gestart, zwom zij een p.r. met twee seconden en dat was genoeg
voor de derde plaats.  Na de estafettes was het geslaagde
paastoernooi voorbij en werd het zwembad met verkrachte eenden
opgeruimd en schoon gemaakt. Vervolgens was het tijd om onze
Duitse gasten uit te zwaaien en zelf van het mooie weer te gaan
genieten.

Uitslagen 24 april 2000
4 x 50 m wissel m ’85 e.l.
Renée Bosse 40.20
Nicolette Knape
Diana Niehot
Viki Boviatsis 2.29.39 pr 2e

100 m rug dames/heren
Corine Kalbfleisch 1.34.20  pr
Mariska ter Horst 1.29.50  pr
Marianne de Jong 1.25.59  pr
Yvette Roozen 1.22.43
Gerben Willemse 1.17.53  pr
Dennis van Weel 1.15.11
Martin Niehot 1.14.39
Chris Visser 1.13.09  pr
Roland v.d. Enden 1.12.67
Bart Elenga 1.10.62
Eric Veen 1.10.22
Michiel Veen 1.10.13

100 m vlinder m/j ’89 e.l.
Tessa Wijckmans 2.30.76  pr
Anne Kuyt 2.08.04  pr
Tim de Vries 1.54.92  dis

100 m vlinder m/j ’87 e.l.
Jody Kokkelkoren 2.06.48  pr
Roxsanna Kock 2.00.44  dis
Anouk Rossel 1.56.38  pr
Renée Bosse 1.32.62
Viki Boviatsis 1.17.53  1e

Sander Huysmans 2.07.66  pr

Richard van Eis 1.53.80  pr
Nick de Lange 1.52.55  pr
Tim Kuyt 1.34.88  pr
Dennis de Graaf 1.18.59  pr 2e

100 m vrij m/j ’85 e.l.
Diana Niehot 1.20.56
Nicolette Knape 1.13.06  pr 6e

Mohammed Abdeli 1.38.86
Kim Bouman 1.26.66
Maurice Knape 1.21.88  pr
Stefan Vermeer 1.19.60  pr
Laurence Smit 1.16.42  pr
Herman Ouwerkerk 1.14.22  pr
Leon Boviatsis 1.08.09  pr 5e

100 m vlinder m/j ’83 e.l.
Patricia ter Horst 1.44.29
Annette Knape 1.23.29  pr 5e

Michiel vDusseldorp1.39.25
Tom Gilein 1.30.70  pr
Michael de Feber 1.27.53  pr

8 x 25 m vrij m/j/d/h
Dennis de Graaf
Roxsanna Kock
Leon Boviatsis
Anouk Rossel
Tom Gilein
Fleur van Dusseldorp
Gerben Willemse
Yvette Roozen 1.57.11  3e
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100 m school dames/heren
Corine Kalbfleisch 1.39.18
Mariska ter Horst 1.37.74
Marianne de Jong 1.29.31  pr
Yvette Roozen 1.26.42
Dennis van Weel 1.31.74
Gerben Willemse 1.23.94
Bart Elenga 1.20.07
Chris Visser 1.19.06  pr
Eric Veen 1.17.59  pr 6e

Roland v.d. Enden 1.13.74  pr 3e

100 m rug m/j ’89 e.l.
Tessa Wijckmans 2.08.38  dis
Anne Kuyt 1.51.03  pr
Tim de Vries 1.52.18  pr

100 m rug m/j ’87 e.l.
Jody Kokkelkoren 1.52.82  pr
Anouk Rossel 1.43.06  pr
Roxsanna Kock 1.39.65  pr
Renée Bosse 1.26.52  pr
Viki Boviatsis 1.13.65  pr 1e

Sander Huysmans 1.50.15  pr
Richard van Eis 1.39.41  dis
Nick de Lange 1.33.25  pr
Tim Kuyt 1.23.96  pr 4e

Dennis de Graaf 1.22.24  pr 2e

100 m school m/j ’85 e.l.
Diana Niehot 1.48.13  pr
Nicolette Knape 1.28.78  pr 3e

Mohammed Abdeli 1.52.22
Laurence Smit 1.44.56  pr
Kim Bouman 1.42.63  pr
Maurice Knape 1.39.49 
Stefan Vermeer 1.38.95  pr
Leon Boviatsis 1.28.78  pr 5e

Herman Ouwerkerk 1.28.25  pr 4e

100 m vrij m/j ’83 e.l.
Patricia ter Horst 1.23.19
Annette Knape 1.12.25  pr 6e

Michiel vDusseldorp 1.14.10  pr
Michael de Feber 1.09.01  pr
Tom Gilein 1.08.41  pr

4 x 100 m wissel heren
DWT II
Dennis van Weel 1.13.46
Gerben Willemse
Eric Veen
Chris Visser 4.46.74  5e

DWT I
Bart Elenga 1.10.73
Roland v.d. Enden
Michiel Veen
Martin Niehot 4.31.58  3e

10 x 50 m vrij dames/heren
DWT II
Dennis de Graaf
Annette Knape
Leon Boviatsis
Nicolette Knape
Martin Niehot
Renée Bosse
Tom Gilein
Roxsanna Kock
Chris Visser
Mariska ter Horst 5.23.60  pr

DWT I
Viki Boviatsis 30.27  pr
Roland v.d. Enden
Chris Visser
Diana Niehot
Eric Veen
Fleur van Dusseldorp
Bart Elenga
Marianne de Jong
Dennis van Weel
Yvette Roozen
Michiel Veen 4.59.62  3e
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Meerkamp

Op 7 mei was het zwembad ‘De Waterlelie’ in Almere toneel van
de meerkamp. Viki is nog steeds in vorm en bewees dat met twee
persoonlijke records. Bovendien werd ze op zowel de vrijeslag als
de wisselslag eerste. Op de wisselslag mist ze op een haar na de
NK-limiet, maar met zeven limieten op zak is dat niet zo erg.

Andere opvallende zwemmers waren Jody, Tim, Leon en Roland.
Jody, omdat ze twee afstanden zwom en drie persoonlijke records
haalde. Hoe dat kan? Op de 200 meter wisselslag was ze na de 50
meter vlinderslag sneller dan ooit en na 200 meter wisselslag ook.
Tim, Leon en Roland zijn nog steeds de mannen in vorm. Tim en
Leon zwommen ieder  twee p.r.’s, en Roland had dat kunnen doen
als hij op de vrijeslag niet was gediskwalificeerd. Nu haalde hij
alleen een p.r. en eerste plaats op de 200 m vlinderslag.

Anne, Tessa en Ceijda hielden de eer van DWT wel heel hoog toen
ze eerste, tweede en derde werden op de 50 meter schoolslag.
Cool!

Uitslagen 7 mei 2000
100 m vrij meisjes/dames
Jody Kokkelkoren 1.34.43  pr
Roxsanna Kock 1.31.87
Anouk Rossel 1.26.84  pr
Diana Niehot 1.22.21
Renée Bosse 1.18.28  pr
Yvette Roozen 1.08.12  2e

Viki Boviatsis 1.05.10  pr 1e

100 m school j 89 e.l.
Tim de Vries 1.45.74  dis

50 m school j. 89 e.l.
Guney Yerden 58.13  pr
Dave Jansen 54.77  pr 2e

100 m vrij jongens/heren
Laurence Smit 1.16.04  pr

Sam Wutschke 1.14.93
Tim Kuyt 1.14.78  pr
Michiel vDusseldorp 1.14.12
Tom Gilein 1.09.72
Michael de Feber 1.09.44
Leon Boviatsis 1.07.94  pr 2e

Dennis de Graaf 1.07.46  pr 1e

Leon Knape 1.05.53  pr
Gerben Willemse 1.04.38
Roland v.d. Enden dis AB
Chris Visser 1.01.46

50 m school m. 89 e.l.
Anne Kuyt 56.36  pr 3e

Tessa Wijckmans 55.64  2e

Ceijda Karaca 52.51  pr 1e

200 m vlinder jongens/heren
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Dennis de Graaf 3.19.50  pr 2e

Leon Knape 3.14.14  pr
Roland v.d. Enden 2.37.44  pr 1e

100 m wissel m/j ’89 e.l.
Ceijda Karaca 2.12.08  pr
Tessa Wijckmans 2.00.45  pr
Anne Kuyt 1.55.99
Dave Jansen 2.00.45  pr 3e

Guney Yerden 2.00.14  dis
Tim de Vries 1.42.87  dis

200 m wissel meisjes/dames
Jody Kokkelkoren 3.50.84  pr
Anouk Rossel 3.40.57  pr
Roxsanna Kock 3.38.68  dis
Diana Niehot 3.21.20  pr
Renée Bosse 3.07.77  pr 3e

Yvette Roozen 2.58.82
Viki Boviatsis 2.42.80  pr 1e

200 m wissel jongens/heren
Herman Ouwerkerk 3.20.23  dis
Laurence Smit 3.15.39
Tom Gilein 3.11.19  pr
Michiel vDusseldorp 3.09.97

Tim Kuyt 3.03.25  pr 3e

Michael de Feber 2.58.42  dis
Leon Boviatsis 2.52.48  pr 2e

Gerben Willemse 2.45.72  pr
Chris Visser 2.43.23

4x50 m school dames
Diana Niehot 50.56  pr
Renée Bosse
Viki Boviatsis
Yvette Roozen 2.59.03

4x50 m school heren
DWT II
Dennis de Graaf 37.50  pr
Leon Boviatsis
Michael de Feber
Gerben Willemse 2.38.24

DWT I
Leon Knape 38.70  pr
Chris Visser
Tom Gilein
Roland v.d. Enden 2.35.59

Verjaardagskalender

Tijd voor de volgende pagina op de verjaardagskalender. Voor juni
staan de verjaardagen genoteerd van:

18-06 Nicolette Knape (15 jr.)

Voor deze uitgebreide rij jarigen: allemaal van harte gefeliciteerd!!



  28 De Waterdroppels  

Van de polocommissie.

Eindstanden
De eindstanden van alle teams van DWT:

Adspiranten: 5e
Heren Jeugd:  10e
Dames 1:    2e
Dames 2:    teruggetrokken
Dames 3:    10e
Heren 1:    10e
Heren 2:    1e
Heren 3:    7e
Heren 4:    5e
Heren 5:    8e

Als je wilt zien hoe de andere teams in jouw competitie geëindigd
zijn, en je hebt of kent iemand met een internetaansluiting, surf dan
gauw naar:
http://www.sportuitslagen.net/waterpolo/9900/c472.htm

Het volgende seizoen
Eind augustus ontvang je het bekende boekje met alle
wedstrijdroosters. Het is overigens alweer het derde lustrum van
DWT’s enige echte waterpoloroosterboekje…! De trainingen voor
de komende competitie zullen dit jaar begin september weer van
start gaan terwijl de eerste wedstrijden rond 15 september gespeeld
worden. Eerst is het nog zomer en dat betekent…

Toernooien!
Zoals de meeste mensen die het clubhuis vaker bezoeken dan af en
toe wel gemerkt hebben, heeft een ‘ballotagecommissie’ een
rondgang gedaan om te kijken wie er mee mag op toernooi…
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Er zijn vier toernooien komende zomer waar we naar toe gaan:
- op 24 en 25 juni in Den Helder
- op 19 en 20 augustus in Ter Apel
- op 26 en 27 augustus in Hasselt (B.)
- op 2 en 3 september in Alkmaar

Wil je dolgraag mee, bel dan Eddy en Marjolijn op 023-5314120.

Zomerkamp
Het zomerkamp dat gepland was voor het weekend van 1 juli 2000
gaat wegens gebrek aan belangstelling niet door.

Polocommissiedwt@hotmail.com
De Sendenbeker 2000 winnende DWT-website (of eigenlijk meer
een wet-site) kent iedereen nu wel, maar nu kun je ook de
polocommissie e-mailen 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’?

WWW.SPORTUS.NL
En nog meer digitaal nieuws! Voor de internetters onder de
poloërs: de wetsite van DWT is gesponsord! (Wie kan er nog
zonder reclame?) De naam van de sponsor is Sportus.nl. Dit bedrijf
heeft een sportkleding en –accessoireswinkel op Internet! Klik op
de banner van Sportus.nl die je vindt op de website van DWT. 

Verjaardagen van nu tot en met augustus:

2 juni Julian van der Velde MP
5 juni Marlin Smink MP
9 juni Joyce Vollenga Ads. M
13 juniDaisy Mieremet Ads. M

19 juniLinda Roosen D3
21 juniTeun Weustink H1

2 juli Jeroen Muylaert H3
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7 juli Romana Prins MP
9 juli Eddy Roosen H1
11 juli Esther Niehot Ads. M
13 juli Peeter Voogel H4
14 juli Martijn Heemskerk H4
19 juli Antonette Wigman D1

Lex van Gaale H5 

25 juli Frank Muylaert H2

6 aug Patrick Buys Ads. o 14
11 aug Mariska ter Horst D3
13 aug Randy Mieremet HJ
18 aug Marcel van Gemert H2
30 aug Marco Hendriks H1

Pinkstertoernooi
OK, nog één keer dan:

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 16.00 uur

met sowieso

een taart voor ieder 25  doelpunte

en ook

voetbal op groot scherm (Nederland – Tsjechië)

en daarna uiteraard

een wervelend (seventies) feest!

…dat wordt dus minstens weer zo leuk als vorig jaar…

 – komen dus! –

Namens de polocommissie een even warme zomer toegewenst als
de dag waarop ik dit type en een fijne vakantie,

Thijs Weustink
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Masternieuws

Zuijderzee mastercircuit te Kampen.

Op zaterdag 8 april 2000 vond de 5  ontmoeting plaats vane

bovenvermeld circuit. ‘S middags om twee uur haalde Jan Kees
Boer mij af en daarna haalden we Donald Uijtenboogaart uit
Duivendrecht op. Tegen vieren kwamen wij in Kampen aan. Na
het aanmelden gingen we lekker inzwemmen. De wedstrijden
werden gehouden in ‘De Steur’, een groot zwembad van 50 meter.
De organisatie was in handen van DeltaSteur. De aanvang van de
wedstrijd was om kwart voor vijf en het geheel had een vlot
verloop. De tijden waren iets langzamer, omdat er in een 50m baan
gezwommen was. Heerlijk om in zo’n groot bad zoveel ruimte te
hebben, maar het was er wel erg warm. Langzamerhand begin ik al
veel mensen te kennen. Er werden enige N.M.R.’s gebroken, onder
andere door Henk Wisselo (H50+), Max van Gelder (H75+) en
Lidia van Bon (30+).
Jan Kees (H35+) en Donald (H50+) hebben beiden naar
verschillende 1  en 2  plaatsen gezwommen in hun categorie. Ooke e

vandaag waren er weer punten te verdienen voor het klassement.
Mijn resultaten waren als volgt:
50m vlinderslag in 0,52  min. 2  plaats5 e

100m vrije slag in 1,27  min. 3  plaats5 e

200m wisselslag in 3,47  min. 2  plaats + pr8 e

Op de 100m vrijeslag had ik bijna Gonnij Bak verslagen, het
verschil was maar 18/100 seconde en op de 200m wisselslag heb ik
mijn tijd met bijna 8 seconden verbeterd. Voor het all-round
klassement in mijn leeftijds categorie (D45+) sta ik er goed voor.
Om kwart over acht waren de wedstrijden ten einde. Vlot reden wij
huiswaarts en om kwart voor tien kwam ik thuis. Het waren weer
fijne en gezellige wedstrijden en ik zie naar het volgende
evenement uit.

Corine Kalbfleisch.
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Langebaan 2000 - 2

Het zal de oplettende clubblad doorkijker niet ontgaan zijn dat in
het mei-nummer twee langebaan kalenders met tekst aanwezig
waren. Dit gaat echt de goede kant op. Tijdens de ledenvergadering
van 7 april 1999 maakte Ok Batenburg bij de rondvraag de
opmerking: "het langebaan zwemmen zit bij DWT in het slop, kan
daar iets aan gedaan worden".: zie daarvoor de notulen in het april-
nummer van dit jaar. Het bestuur beloofde dit gegeven naar de
betreffende werkgroep door te sturen. Zo te zien is dat gebeurt. De
aandacht van de zwemcommissie is er. Nu nog afwachten welke
senior ze weten te strikken voor het regelen van inschrijvingen en
begeleiding*.

Vakantie-activiteit
De langebaan kalender in het mei-nummer van de Waterdroppels
bevat één foutje: zondag 17 juni bestaat niet in het jaar 2000, dat
moet zondag 18 juni zijn. De kalender was trouwens bijna
definitief. Inmiddels zijn er enkele ontwikkelingen / wijzigingen
opgetreden, die het vermelden waard zijn. 
A De langebaan van Anna Paulowna is op zaterdag 29 juli. De

senioren, boven de 17 jaar, moeten hier 3 kin zwemmen.
B Zondag 9 juli wordt in de Kring Groningen een

langebaanwedstrijd gehouden in het Wildervanksterkanaal te
Stadskanaal. Het bijzondere van deze langebaan zijn de drie
prestatietochten: de 1000 m, de 500 m en de 2000 m. Vooral
deze laatste lijkt me een aardige test voor diegenen die meer
willen dan 20 á 25 minuten in het water liggen. Spreekt het je
aan en wil je weten hoe lang je over de twee km doet, handel-
dan-als-volgt: zwem in het Boerhaavebad (of elders) 500 m in
een voor jezelf stevig en gelijkmatig tempo. Let erop datje aan
het eind van deze afstand niet harder gaat zwemmen. Neem de
tijd op van de laatste 100 m en vermenigvuldig die met 20. Tel
daar eventueel drie minuten bij op (10 sec. x 20) en je hebt jouw
tijd over de 2 km.
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AFGELAST
Vorig jaar heb ik twee langebanen bezocht om te zien of ze DWT-
ers aan te raden zijn voor deelname. Er is namelijk nogal verschil
in aangenaamheid tussen de verschillende startplaatsen 
C Leiderdorp is de ene en zou zondag 19 juli worden gehouden.

De baan is mooi te noemen, pad ernaast om mee te lopen,
gebouwtje met toiletten, gras genoeg om tenten te plaatsen en
P's voor de auto's. Gewoonlijk wordt deze langebaan tegelijk
met een triatlon gehouden. Beide zijn dit jaar echter op
verschillende data en aangezien de langebaan-organisatie over
te weinig mankracht beschikt gaat deze wedstrijd niet door.

D De andere langebaan is die van Geestmerambacht, vlak boven
Alkmaar in de recreatieplas van dat gebied. Deze langebaan
wedstrijd werd vorig jaar voor het eerst gehouden en
georganiseerd door de langebaan groep van Proface/DAW, de
enige zwemclub in Alkmaar. Het was mooi weer, kwaliteit
water uitstekend, organisatie goed en gezellig. Ook een echte
aanrader, maar..... de langebaan groep kreeg MOT met de
zwemcommissie, omdat twee trainers hun biezen konden
pakken, enz., enz., enz. Ze verlieten DAW en richtten een
nieuwe zwemvereniging op: Start '99. Deze groep heeft zich in
het najaar van 1999 aangemeld om de langebaan weer te
organiseren. De langebaan commissie van de KNZB vond dit
prima. Ongeveer een maand geleden protesteerde DAW plot-
seling hiertegen en kreeg zowaar het bondsbestuur mee. De
langebaan gaat nu niet door. DAW wordt bedankt.

E In Eindhoven was vorig jaar voor het eerst sinds lange tijd weer
een langebaan. Het gerucht gaat nu rond dat een belangrijke
sponsor het zwemfestijn te lawaaierig vond. De langebaan is
niet meer. Voor de aspirant-inschrijver/begeleider: de tijd die je
kwijt bent valt erg mee. Het is belangrijk datje het langebaan
zwemmen leuk vindt en als het prachtig weer is, kun je altijd
nog een prestatietochtje meepikken.

G. Luttikhuizen 
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     De kanobaan van Spaarnwoude

Zondag 18 juni wordt de eerste langebaanwedstrijd van het seizoen
gehouden in de kanobaan van Spaarnwoude. Voor DWT-ers is dat
vlak om de hoek en een reden om eens een kijkje te gaan nemen.
Ben je er vorig jaar al geweest, dan heb je kunnen zien dat
deelnemen niet altijd van een leien dakje gaat. Het was watje
noemt erg nat. Dit jaar is het weer uiteraard anders en verwachten
we:

veel zon, geen wind, lichtjes benauwd en 's avonds een ontlading,
maar dan zijn we thuis. Het programma ziet er als volgt uit:

nr
afstand in

meters
soort groep aanvang

klassemen
t

1 500 vrije slag jongens 11 jaar e. j. 11.00

2 500 vriie slag meisjes 11 jaar e. j. 11.15

3 1000 vrije slag jongens 13 jaar e. j. 11.30

4 1000 vrije slag meisjes 13 jaar e. j. 11.45

5 250 prestatietocht 12.00

6 1000 vrije slag jongens 15 jaar e. j. 12.15 ja

7 1000 vriie slag meisjes 15 jaar e. j. 12.45 ja

8 1000 schoolslag masters heren 13.00 ja

9 1000 schoolslag masters dames 13.00 ja

10 2000 vrije slag jongens 17 jaar e. j. + heren 13.30 ja

11 2000 vrije slag meisjes 17 jaar e. j. + dames 14.00 ja

12 2000 schoolslag jongens 17 jaar e. j. + heren 14.30 ja

13 2000 schoolslag meisjes 17 jaar e. j. + dames 15.00 ja

14 1000 vriie slaR masters heren 15.30 ja

15 1000 vrije slag masters dames 15.30 ja

16 1000 prestatietocht 16.00
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Wedstrijdzwemmers: tien dagen van te voren opgeven. Kosten fl.
8,-. Prestatietocht-deelnemers: opgeven aan één van de twee
kraampjes bij de start, minimaal één uur voor de tocht gehouden
wordt. Kosten fl. 5,-. De start is bij het restaurant "Buitenhuis".
Aan de andere zijde van de Kanobaan zijn de wedstrijden en
tochten goed te volgen of mee te lopen. Heb je een verrekijkertje,
neem die dan mee; erg handig

Opmerkingen 1 Een andere langebaan, die nog beter te volgen is:
23 juli aan de Slotervaart te Amsterdam. Langs de hele baan van
een kilometer lang kun je vanaf de start meelopen op een brede
grasstrook, die van de weg is afgeschermd met bomen en struiken.
Deze vaart ligt ten zuiden van de Sloterplas aan de Plesmanlaan..
11 Doe je mee aan een langebaan. Kijk bij het weggaan van huis
naar de lucht en zorg dat je het niet koud kan krijgen. Neem
voldoende eten, drinken en geld mee. Succes

G. Luttikhuizen

Help clubrecords!

Wegens het slop, verhuizingen, falende computers, openbare
verbrandingen, vunzige rituelen enz. zijn er wat gegevens
verdwenen. En wel de meeste namen en tijden van de oude club
record houders. Wie O Wie kan de wedstrijd commissie helpen aan
deze glorieuze namen en tijden. Als jij
iets weet of iemand kent die kennissen
heeft die misschien iets weten neem
dan alstublieft contact op met:

Bart de Graaf

Buitenrustlaan 28

2012BM Haarlem

tel: 023-5345131
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Onthouden :

Op 28 oktober is het er weer:

De Dag van DWT

Meer nieuws volgt in het volgende
clubblad.

Afscheid en verhuizing

De dagen boven de kroeg waren mooi,
De dagen van Niels, Matthijn, Borg waren dat ook,
De dagen met Jonathan, Marieke en Sanne waren ook mooi,
De dagen in het kloppende hartje van Haarlem waren mooi,
De dagen in de schaduw van de kerk waren dat ook,
De dagen op de RVM in mijn studententijd waren mooi!

Maar zoals dat met alle mooie dingen gaat; ooit gaan ze weg of
zijn gewoon voorbij. Zo ook de dagen op de Riviervischmarkt
(RVM) nummer 5, 2 hoog in de achterkamer. Met pijn in mijn hart
neem ik vanaf 1 juni afscheid van mijn studentenkamer aldaar. Ik
laat mijn mooie maar wel erg krappe hoogslaper (waarover
meerdere mensen kunnen meepraten) achter in de kamer met al die
herinneringen erbij. Van het opknappen van mijn 8 vierkante meter
effectief woonoppervlak (ook bedankt namens de buren), alweer
bijna drie jaar geleden, tot en met de zonnige dagen deze laatste
maand op mijn dakterras, blijven in mijn geheugen staan.
Alle feesten, alle bewoners, alle bezoekers en alle mensen, die er
op welke manier dan ook bij betrokken waren, laat ik achter.
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Waarom? Nou, omdat ik nu een 2 kamer appartement kan
betrekken aan de rand van het centrum met alles voor mezelf en de
mogelijkheid tot het plaatsen van een echt bed in de slaapkamer. Er
is zelfs een heus aanrecht in de keuken wat op zich al een heel
nieuw concept is voor mij.
Dit mailtje is eigenlijk veel te kort is om alle leuke gebeurtenissen
en anekdotes te noemen (en dat zijn er echt veel) of om mijn
nieuwe woonruimte te beschrijven. Dus spreken we het volgende
af; jullie zijn allen welkom om een keer langs te komen op mijn
nieuwe adres zodra ik een beetje gesetteld ben. Voor diegene die
toch meteen begin juni willen langskomen; graag, ik kan altijd
mensen gebruiken bij verhuizen en schilderen.

En dan nu het belangrijkste; het nieuwe adres:
Emmaplein 32 rood
2014 VA Haarlem
Tel.: 023-5310898
Fax: 020-8736277
Mob.: 06-51518508
E-mail: willemse_gerben@hotmail.com

Via deze weg wil ik ook graag de sponsoren van RVM bedanken
voor alle ter beschikking gestelde of zelf gekochte spullen om
zodoende de zware studietijd door te komen:
Heineken (geen toelichting nodig)
The London Bridge Pub (voor alle gezelligheid in die tweede
huiskamer)
Alle andere kroegen (voor het mogen besteden van de ouderlijke
bijdrage)
Liria (de huiswijn)
Douwe Egberts (voor de volgende ochtend)
Alle mogelijke afhaalcentra (soms heb zelfs ik geen zin in koken)
RTL-4 (hoef je niet na te denken bij programma’s)
Johnnie Walker (en al zijn vrienden van over de hele wereld)
Elsevier (zodat het leek dat we intellectueel waren)
IB-groep (voor de maandelijkse gift)
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Bo-rent (voor alle verhuizingen, vraag maar aan Niels)
Radio 538 (omdat we niet altijd de buren wilde horen)
Busy-Bees (het damesdispuut van Ingeborg en Sanne, voor alle
gezelligheid)
En alle andere betrokken partijen van wie ik helaas de naam
vergeten ben…

Veel van deze sponsoren neem ik ook mee naar mijn nieuwe adres
en natuurlijk stopt het naar de kroeg gaan niet, maar het leek me
leuk ze toch even te bedanken.
Iedereen een vriendelijke groet en een grote zwaai van je
zwemvriendje in Haarlem. Tot ziens, hoors, SMSs of e-mails,

Gerben Willemse

Ps.: ik ben hard aan het afstuderen en dat gaat in juni gebeuren.
Ook al zijn jullie nu misschien nieuwsgierig over wat er dan met
deze jongen gaat gebeuren; dat horen jullie pas tegen die tijd via
een mooi schrijven in dit clubblad!

Nieuws over het
pinkstertoernooi!

Het is al bijna zover! Het pinkstertoernooi komt eraan!
Dit jaar verwelkomen we de volgende verenigingen: De Dolfijn,
De Futen, Proface DAW, VZV, GSA, WZ&PC, ZV Hoorn,
BZ&PC, De Snippen, De Fuut en onze Engelse vrienden van RTW
Monson. Speciale gasten zijn dit jaar een aantal zwemmers van
DWT die spelen in de heren-jeugd poule.
Er wordt gespeeld in 5 poules. Alle poules bestaan uit 5 teams,
behalve de dames 1 poule die uit 4 teams bestaat. Zondag wordt er
gespeeld van 10.30 uur tot 20.30 uur, waarna we natuurlijk voetbal
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gaan kijken en vervolgens is het seventies feest! Maandag wordt er
gespeeld van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Hieronder volgt een overzicht:

Heren 1 poule (H1): DWT 1 = heren 1&2. 
Speelt zondag om 12.50, 15.50 en 19.10 uur, maandag om 15.20 uur.
Heren 2 poule (H2): DWT 2 = heren 3, 4 & 5. 
Speelt zondag om10.50, 14.10 en 17.10, maandag om 13.40 uur.
Dames 1 poule (D1): DWT 1 = dames 1. 
Speelt zondag om 13.30, 16.30 en 20.10, maandag finale om 12.40 of
13.00 uur.
Dames 2 poule (D2): DWT 2 = dames 2&3. 
Speelt zondag om 11.30, 14.30 en 17.50, maandag om 14.20 uur.
Heren-jeugd poule (HJ): DWT = heren-jeugd, Spons = zwemmers van
DWT.
Heren-jeugd speelt zondag om 12.10 en 18.30, maandag om 11.20 en
14.40 uur.
Spons speelt zondag om 15.10 en 18.30, maandag om 11.40 en 15.00
uur.

Het volledige programma hangt in het clubhuis. Ook staan hierop
de W-officials die achter de jurytafel zijn ingedeeld. Het barrooster
is ook in het clubhuis te vinden.
Tijdens het toernooi kun je trouwens ook warm eten. Voor slechts
ƒ 7,50 is een nasi- of bamimaaltijd verkrijgbaar in de tent op het
grasveld. Een maaltijdbon kun je kopen aan de bar in het clubhuis.
De keuken is geopend op zondag van 18.00 uur tot 20.30 uur.
Nou, dat was het wel zo’n beetje. 
Met vragen of problemen of om je alsnog op te geven om te helpen
kun je bellen met de Pinkstertoernooi-hotline: 023-5314120.

Tot ziens op 11 juni! 
Marjolijn.
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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.

Van 8 mei tot en met 30 juni:

Dinsdag: 19.00 – 20.00 Minipolo, adspiranten en heren-jeugd

20.00 – 21.00 Dames en heren 

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.
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Nieuwsbrief J-Rez 2000

Hier vind u een overzicht va wat we allemaal in het jaar 2000 gaan
doen.

16 en 17 juni Uitzoeken afzwemmen

9 juli Afzwemmen in het Boerhaavebad. Dit in verband
met het 70 jarig bestaan van de vereniging.

14 en 15 juli Laatste zwemles voor de zomervakantie. Ouders
mogen tegen betaling mee zwemmen.

21 juli t/m 2 sept. Geen leszwemmen in verband met de
zomervakantie.

8 en 9 sept. Eerste zwemles na de zomervakantie.

3 en 4 nov. Uitzoeken afzwemmen.

24 nov. Afzwemmen in het Boerhaavebad voor
zwemvaardigheid 1, 2 en 3.

Geen leszwemmen van 18.30 tot 19.30, de
zwemles van 17.30 tot 18.30 gaat wel door.

25 nov. Afzwemmen in de Planeet voor het A, B en C
diploma.

Geen leszwemmen van 9.00 tot 10.00 de zwemles
van 8.00 tot 9.00 gaat wel door.

1 dec. Sinterklaas feest.
29 en 30 dec. Geen leszwemmen.

Puzzel oplossingen

piramide 5 : n - en - pen - peen - repen - preken - trekpen -keerpunt

piramide 6 : a - ra - kar - krab - barok - rolbak - korfbal
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De oude doos

Daar zijn we weer en deze
keer met extra moeilijk te
raden kandidaten in de oude
doos. De eerste foto is van
een reeds lang lid zijnde en
nog steeds actief zijnde
DWT-er. Ik weet niet of hij
het eerste gehaald heeft
maar zolang ik mij kan
herinneren speelde hij al in
het tweede. Ook heeft hij
volgens mij erg lang in de
polocommissie gezeten. Een
zeer actief baasje dus.
De volgende foto is van een
niet meer actieve poloër.
Toen ik nog bij de
adspiranten zwom, (midden
jaren tachtig) was deze man
een zeer handige en snelle
speler in het veteranenteam.
Ik dacht dat hij loodgieter
was (nog is?) en meer weet
ik niet zo goed zonder
flauwe grappen over zijn
naam te maken. Daarom
maar snel door naar de
volgende pagina met nog
meer foto’s van oude
bekenden. Had ik al vermeld
dat de eerste die op 
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eigen kracht de juiste namen
bij de foto’s weet te plaatsen
daarmede een biertje kan
verdienen.
De volgende foto is van een
echte DWT familie . Over
haar weet ik niet zoveel
maar misschien kunnen
leeftijd genoten van haar die
er ongetwijfeld nog zijn
meer vertellen. Haar broer
zwom in het eerste.
Het is best wel moeilijk deze
maand maar ja, je kunt niet
alles hebben. Op naar de
volgende. Eerlijk gezegd
heb ik helemaal niets over
deze mevrouw kunnen
vinden dan alleen dat ze lid
is geweest van DWT . Of ze
aan polo of
wedstrijdzwemmen deed
weet ik niet en ik hoop op
een paar reacties dan kan ik
die volgende maand nog
even met u allen delen.

De basisdoos

PS.
Ook zo genoten van de
laatste wedstrijd van Heren
twee. Wat waren ze goed hè
en wat zijn het toch knappe jongens zo allemaal stuk voor stuk.

Oplossing mei: Joop van Ostade, R v Gaale, Mirjam Otten, Daan de Regt



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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