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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het grote zomerreces heeft reeds geruisloos
plaats gemaakt voor de verplichte dagelijkse
orde van werken en studeren en voor de
vrijwillige gang naar de sportvereniging. Alweer 70 seizoenen lang
heeft DWT deelgenoot aan deze jaarlijkse kringloop van
plichtsbesef en vrijetijdsbesteding. Vele vrijwilligers hadden in die
voorbije decennia een niet aflatende plichtsbesef voor een goed
verloop van die vrijetijdsbesteding. DWT staat daarin niet alleen.
Nederland kent zo'n dertigduizend sportverenigingen, waarbij een
veelvoud aan vrijwilligers actief zijn in besturen en commissies
van waaruit allerhande zaken worden geörganiseerd en geregeld
om de verenigingen draaiende te houden.

Al met al zijn er wekelijks een slordige miljoen mensen als
vrijwilliger in de sport actief die zich verantwoordelijk weten voor
de meest uiteenlopende activititeiten. Helaas zorgen een aantal
complexe factoren er voor dat het er allemaal niet eenvoudiger op
is geworden. Onze maatschappij economiseert in snel tempo 24-
uur per etmaal, zeven dagen per week, waarbij de sportvereniging
zich noodgedwongen moet aansluiten. Veel vrijwilligers voeren
hun taken uit omdat ze het gewoon leuk vinden iets voor hun club
te kunnen betekenen. Maar als deze ideële drijfveer onder een
ongewenste druk komt te staan, simpelweg omdat het allemaal
steeds ingewikkelder wordt, met steeds hogere eisen, dan is het
moment van heroverweging daar met een gerede kans dat men
afhaakt. Het is dus uitermate belangrijk om er voor te zorgen dat
het gewoon leuk blijft om bestuurlijk of organisatorisch iets voor
de sportvereniging te doen.   
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Je kunt als sportvereniging niet je kop in het zand steken en net
doen alsof er niets verandert, want dan komt het einde snel in
zicht. De samenleving verandert snel en ons land economiseert in
hoog tempo. Bovendien stellen consumenten als maar hogere eisen
aan het (sport)product dat men zich wil toe eigenen. Het
spanningsveld tussen consumeren en zich als vrijwilliger
verantwoordelijk achten voor het wel en wee van de club, kan
soms ontaarden in ongewenste (conflict)situaties.
Je moet derhalve als vereniging duidelijk zijn waar je voor staat,
wat er te bieden is, welke verplichtingen daar tegenover staan en
welke positie de vrijwilliger hier bij inneemt. 

DWT lijkt tot nu toe min of meer gevrijwaard van spanningsvelden
door externe factoren binnen het vrijwilligersbestand. We moeten
echter wel de situatie reëel blijven benaderen. Binnen de diverse
sectoren moeten we alert blijven voor sluimerende onvrede.
Meningen kunnen botsen en in verwachtingen kan men
teleurgesteld raken, omdat anderen alleen maar willen consumeren
en niet betrokken willen worden bij de organisatie. En dan te weten
dat er binnen de vereniging een aantal professionals zitten die hun
kennis en ervaring ook kunnen uitbaten als vrijwilliger voor hun
cluppie! Bij DWT zijn ze als werkgroep lid, als bestuurslid en als
les- en trainingskader, van harte welkom.

Met dit pleidooi wordt het nieuwe seizoen bij DWT ingeluid.
Behalve op sportief terrein kennen we voor dit kalenderjaar ook
nog de afrondende jubileum activiteiten, waarvan "De dag van
DWT" op zaterdag 28 oktober buiten en binnen het Boerhaavebad
en het slotfeest op zaterdag 30 december in het Schalkererf het
absolute hoogtepunt vormen. Veel (sportief) plezier bij DWT enne
..., meldt je aan als vrijwilliger. Je doet het voor je club!!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- De jubileumeditie van "de dag van DWT".
Op zaterdag 28 oktober (de laatste zaterdag van
de herfstvakantie) wordt de jubileumeditie van
"de dag van DWT" gehouden.
Het programma ziet er als volgt uit:
Om 12.30 uur is het clubhuis open. Ouders en
kinderen kunnen zich daar aanmelden voor een speurtocht in de
historische binnenstad van Haarlem. U ontvangt hierover ter
plekke uitvoerige informatie.
Om 13.00 uur is de start van de speurtocht. In groepjes van ± 4 tot
6 personen vertrekt men naar de binnenstad.
Vanaf 15.00 uur worden de eerste groepjes deelnemers terugver-
wacht in het clubhuis. Daar wacht een versnapering, gezel-
schapsspelen en videofilms.
Vanaf ± 16.15 uur volgt het WATERSPEKTAKEL in het
Boerhaavebad. Het subtropisch zwembad en het wedstrijdbad is
dan het domein voor een onvervalst waterfeest met diverse
waterspelen. Vanaf ± 18.15 uur kan rond het subtropisch
zwembad en de hal van het zwembad aangezeten worden voor de
BARBECUE (BBQ).
N.b: Voor de BBQ kan men zich vanaf 8 september tot en met 20
oktober elke vrijdagavond bij de bar van het clubhuis opgeven.
De kosten voor de BBQ zijn vanaf 13 jaar ƒ 12,50 jaar per persoon
(inclusief 2 drank consumptiebonnen. Kinderen van 8 tot en met
12 jaar kunnen hun buik al voor ƒ 10,-- per persoon vol eten en
kinderen onder de 8 jaar al voor  ƒ7,50.
Gelieve het verschuldigde bedrag s.v.p. bij aanmelding te betalen.
Vanaf 29 september kan men zich ook telefonisch opgeven op
vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Betalen aan de bar op 28
oktober vanaf 17.30 uur.
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Vanaf ± 20.30 tot 24.00 uur is er voor het swingend volkje in het
clubhuis een feestelijke discoavond.
En voor hen die gewend zijn om minder decibellen te consumeren
gaat de BBQ geruisloos over in een ongedwongen feest met een
acceptabele muzikale omlijsting in de hal van het zwembad.
Graag ontmoet de jubileumcommissie u op zaterdag 28
oktober met "VOOR ELCK WAT WILS"!!

Met bronvermelding.

Het langebaan zwemmen in open water is bij de
wedstrijdzwemmers van DWT niet bijster populair. Dit kan toch
niet liggen aan de te zwemmen afstanden. Een beetje geoefende
zwemmer moet toch zonder al te veel moeite een afstand van
hooguit twee kilometer binnen een aanvaardbare tijd kunnen
afleggen. Misschien zijn onze zwemhelden door al die moderne
zwemparadijzen wat verwend geraakt, want het zij toegegeven dat
de temperatuur van het water in een overdekt bad beduidend
aangenamer is dan het geploeter in een smerig kanaal, waarin van
alles en nog wat voorbij drijft.

Ik neig dan ook meer respect te hebben voor Hans Weeber. Deze
sportfanaat (of is hij nu milieu activist te noemen?) heeft het de
afgelopen zomer in nog geen twee weken gepresteerd om 
dagelijks zo'n negen uur de Rijn af te zwemmen. Vanaf de
oorsprong van deze rivier, tot aan de nieuwe waterweg heeft hij
honderd uur lang kunnen nadenken over het doel van deze
publiciteits zwemmarathon. In maart van dit jaar maakte hij op het
Wereld Water Forum in Den Haag zijn plannen bekend. Hij wilde
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met zijn actie pleiten voor een kristalheldere Rijn. En van Bazel tot
Hoek van Holland is hij ruimschoots in die opzet geslaagd.
Scholieren vergezelden hem op zijn tocht. Vanuit de rubberen boot
waar zij in zaten namen ze her en der watermonsters uit de rivier
om deze in het laboratorium op helderheid en zuiverheid te laten
onderzoeken.

Aan de finish in Rotterdam stonden vele voorbijgangers vol
bewondering te staren naar de man die in zijn zwarte kunststof pak
als een dolfijn door het water gleed. En in de Nieuwe Maas doken
scholieren in het water om een ere escorte te vormen. De
havenwethouder van Rotterdam wachtte de atleet bij het eindpunt
op. Hij kon een opgeluchte Hans Weeber melden dat mede door
zijn actie een nieuwe overeenkomst met bedrijven langs de Rijn
wordt afgesloten voor een nog schonere rivier. Hans Weeber was
dus in zijn opzet geslaagd. Aandacht voor het milieu, met een reine
Rijn en bedrijven die daar samen met de instanties serieus werk
van willen maken.

Hij heeft weliswaar niet de volle 1025 kilometer van de Rijn
afgezwommen, maar het ging hem ook niet om het breken van een
record. Wat dat betreft hoeft hij zich ook niet meer te bewijzen,
want hij zwom al eens het IJsselmeer over en roeide van Hoek van
Holland naar Harwich.
Er is dus geen reden meer voor onze wedstrijdzwemmers om niet
in open water te gaan zwemmen. Het water is schoon, maximaal
een paar kilometer is te doen en ongemerkt geef je met deze
sportieve prestatie ook aandacht voor het milieu. Gé Luttikhuizen
kan tevreden zijn, want ik durf de weddenschap aan dat er tijdens
de zomer van 2001 plots meer DWT’ers aan het lange afstands
circuit in open water meedoen.

Bron: Haarlems Dagblad 24-07-00.
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Dèja vu.

Een tijdlang zijn ze razend populair geweest. Een beetje fanaat had
wel een sticker op z’n automobiel met daarop de tekst waarop hij
zijn favoriete bezigheid uitoefende. "Een tuinman doet het in de
achtertuin", "een voetballer doet het op de penaltystip" en "een
zwemmer doet het in een waterpoel".
Met het laatste worden we toch aardig in de gaten gehouden.
Want laatst werd ik op mijn vingers getikt. Niet dat er ontoe-
laatbare dingen gebeuren in het zwembad, immers de tekst van de
sticker suggereert wel zoiets. Nee, het Boerhaavebad kent een
aantal professionele telgangers die een tijdlang zwemvolk in het
water geturfd hebben. Soms bleek dat niet fraai te zijn. Anderhalve
man en een paardenkop tijdens polotrainingen op maandag- en
woensdagavond lijkt ook wel een beetje weinig voor een zwembad
van pak em beet 25 bij 15 meter! Daar is het water te duur voor.
Het moet op temperatuur gehouden worden, het licht moet blijven
branden en dat voor een vriendenprijsje!

Met rode koontjes verliet ik het heiligdom van het waterhoofd en
ik beloofde hem beterschap. Ik was al die tijd in de veron-
derstelling dat er fanatiek getraind werd, want laten we wel zijn;
Heren 2 is kampioen, Dames 1 is gepromoveerd, Dames 2 is
halverwege gestopt (iets met vruchtwater, geloof ik) en Heren 1 is
na een heroische strijd behouden voor de bond. Je gaat mij toch
niet wijs maken dat dit allemaal zonder training mogelijk is. En wij
maar vertellen aan het waterhoofd dat we trainingswater tekort
komen en dat we het graag vaker willen doen in de waterpoel!

Laats verdiepte ik mij in een DWT clubblad van 45 jaar geleden.
Jaarverslagen gaven een beeld van voldoening en euforie.
Het was dan wel geen topjaar, maar men kon alleszins tevreden
zijn over de resultaten en daar was toch ook hard voor getraind.
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Met gepaste jaloezie en gemengde gevoelens sloeg ik de laatste
pagina op. De kop met grote letters "POLOTRAINING"
doorboorde mijn netvlies. De inhoud van het bericht dat mij werd
voorgeschoteld had ik graag aan ons waterhoofd willen
voorleggen. Men vond het gênant en eigenlijk afgezaagd, maar
toch dringend nodig om het in bijna elk clubblad te moeten
herhalen dat er door de dames- en herenpoloërs zo weinig getraind
werd. Het watervolkje werd dringend verzocht om massaal de
trainingen bij te wonen, want dan zouden de resultaten ook wel
beter worden.

Met een zucht van verlichting zakte ik onderuit in mijn com-
fortabele leunstoel. Gelukkig dacht ik, toen ook al, niets nieuw
onder de zon dus. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Kampioenschap en promotie smaakt naar meer. Trainen dus met
z'n allen. We zullen dat waterhoofd met z'n telgangers een nerveus
breakdown bezorgen, omdat ze de tel kwijtraken.
"DWT’ers doen het voor de kick",. Wil het echte waterhoofd
opstaan!!

Guus Niehot.
 
 

De Grote Clubactie

Alle werkgroepen opgelet!! Het nieuwe seizoen
start op maandag 4 september. De aftrap van de
Grote Clubactie (GCA) is gepland op zaterdag 9 september a.s.
Dan start namenlijk de voorverkoop en kunnen de lotenverkopers
op pad gestuurd worden. Het is natuurlijk niet ideaal om binnen
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een week de interne organisatie van de GCA rond te moeten
maken. Toch doen wij een dringend beroep op jullie
improvisatietalent om een grote groep verkopers uit jullie
gelederen samen te stellen.
Let op de volgende data:
dinsdag 5 september:
Bezorging verkoperspakket door de postbode. Op dinsdagavond
wordt dit aan de diverse sectoren in het zwembad afgegeven.

Zaterdag 9 september:
Op deze dag start officieel de voorverkoop. Wij starten zelf op
onze clubavond op vrijdag 8 september.
De lotenverkopers mag verteld worden dat zij reeds vanaf
dinsdagavond 5 september binnen de besloten kring van familie,
vrienden en kennissen met de voorverkoop kunnen starten.
Aan de ouders verzoeken wij om hun kind(eren) die zich als
lotenverkoper hebben aangemeld, gedurende de gehele verkooppe-
riode te begeleiden. Informatie over de verkoop kunt u krijgen bij
de coördinator van de sportsector waarbij uw kind is aangesloten. 

Dinsdag 3 oktober:
Distributie van de (voorverkochte) loten en dus de start van de
eigenlijke lotenverkoop.

EN DAN NU DE ENIGE ECHTE DOORSTART VAN DE
GROTE CLUBACTIE!!!
Vanaf vrijdag 8 september om 17.00 uur kunnen alle DWT-leden
en donateurs, plus ouders, tantes, omes, neefjes, nichtjes, grote
broers, grote zussen, buurtjes en vrienden, meesters en juffen en
nog veel meer goklustigen belaagt worden door razend
enthousiaste lotenverkopers uit de DWT-stal. Deze verkopers zijn
zeer vasthoudend. Toont u dus van uw meest gulle kant en koop bij
hen zoveel mogelijk loten van de Grote Clubactie!!
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De loten kosten ƒ 6,-- per stuk. Het prijzenpakket dat valt te
winnen is niet misselijk. De prijzenpot is echt super. Er zijn onder
meer geldprijzen te winnen van 200.000, 28.000, 25,000, 7.500 en
5.000 harde guldens. En wat te denken van een vakantiecheque van
8.000 guldentjes, of een 5-daagse vliegreis naar Venetië, of een
weekend Disneyland Parijs met z'n viertjes en al die anderen
fantastische (meer dan 40.000) prijzen!!!
KOOP DUS GCA-LOTEN MET KANS OP AL DIE
FANTASTISCHE PRIJZEN.

Het petit comité GCA.

Een heerlijk  avondje
Klazenfestival .

Beter vroeg dan nooit, maar wij
hebben ook dit jaar weer de
Klaas der Klazen kunnen
strikken (what's in a name).
Heeft u nog waarachtig
goedgelovig klein volk binnen de
muren van uw woning, maak dan
van half november t/m 5
december gebruik van onze
onvolprezen Klazendienst. Wilt
u gegarandeerd zijn van een
exclusief bezoek van de
goedheilig man bij u thuis, dan
kunt u vanaf 1 oktober contact opnemen met Ebelien Brander,
telefoonnummer 023-5248215.



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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Nieuws van de wedstrijdploeg

Seizoensafsluiting:  Osnabrück ! !

Vrijdag om 14.30 uur vertrokken we met de ploeg van ZPCH in
een bus richting Osnabrück. Op de Veluwe reed de bus met het
Portugese EK-voetbalelftal voorbij begeleid door een cordon van
politiemotoren en -auto’s. Vanuit onze bus werd enthousiast
gezwaaid naar de voetballers. Welgeteld één Portugees stak een
slap handje op. Bij de grensovergang hield onze buschauffeur Sjon
(noot: Anita was thuis gebleven) een plaspauze. Daarna reed hij in
één keer door naar Osnabrück. Onderweg was het erg gezellig in
de bus en kwamen weer veel weetjes boven water. Want WIST JE
DAT?:
• Anouk illegaal de grens over ging, omdat ze haar paspoort niet

bij zich had;
• de vriendin van Nick Manou heet;
• de poes van mijn buurman ook zo heet;
• Nick Manon zou heten als hij een meisje zou zijn geweest;
• Sander Inge of Anne zou heten en Michiel Leonie;
• Bart de welluidende namen Madeleine Eugénie Alice zou

hebben gehad;
• Jody Jordi zou heten zou als ze een jongen zou zijn geweest;
• Anouk als jongen Wouter zou heten en Sabine of Yvette

Camille (waar halen ze het vandaan);
• Erik Rooks niet mee mocht omdat hij teveel had gespijbeld;
• Fleur niet meeging omdat ze zich van haar moeder op haar

schoolwerk moest concentreren;
• later bleek dat Fleur zich op ‘iets (of liever ‘iemand’) anders

heeft geconcentreerd;
• Fleur en Eric eindelijk iets met elkaar hebben;
• ze bij het kijken naar het EK-voetbal niet van elkaar af konden

blijven;
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• Michiel de Diesel hier niet goed van werd;
• Gerben later naar Osnabrück kwam, omdat hij eerst z’n scriptie

moest verdedigen;

Eenmaal bij het zwembad in Osnabrück aangekomen werden de
meeste zwemmers bij gastouders ondergebracht. Bart, Gerben,
Michiel en Roland sliepen in een sporthal bij de zwemvrienden uit
Lisse en een lading Duitsers van een zwemploeg uit Berlijn.

‘s Avonds stonden er in de sporthal geen zorgzame gastouders met
een driegangen diner gereed. Dus togen de drie musketiers naar de
dichtstbijzijnde pizzeria, waar alleen de namen van de gerechten
Italiaans bleken te zin . Roland was zo slim een pasta te nemen.
Bart en Michiel aten pizza. En dat hebben ze geweten…..
Op een gegeven moment hield Michiel zijn pizzabodem scheef en
gleden alle toppings in de overvloedige olijfolie zo van de pizza af.
Michiel en Bart hebben nadien alle toiletten in de omgeving met
een bezoek vereerd.

Gelukkig weerhield het hen er niet van met de Lissenaren in het
clubhuis van SSC Dodesheide naar de wedstrijd Denemarken -
Nederland te kijken: bier en wijn op tafel en Marianne, Yvette en
Sabine op schoot. Tegen het einde van de wedstrijd kwam Gerben
binnen, teleurgesteld omdat hij een 6 voor z’n scriptie heeft
gekregen. Maar een paar biertjes, troost van Marianne en de
overwinning van Nederland maken weer veel goed. ‘s Nachts uit
Gerben de laatste frustraties tegen de Duitse ploegleider die
Gerben de les wil lezen omdat hij met Michiel en Roland ligt te
praten. Bart slaapt overal doorheen.

Zaterdagochtend was er voor de vier sporthalslapers ontbijt
geregeld in het zwembad. Dit lokte uiteindelijk meer dan het
Heineken-drinkontbijt dat Michiel had geregeld. Na het ontbijten
zetten ze de tent op en onder een strakblauwe hemel konden de
wedstrijden beginnen.
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Hoewel we in een 50-meterbad zwommen, sneuvelden  in de
ochtendsessie reeds 9 persoonlijke records. Sander maakte de
meeste progressie: op de 200 meter schoolslag haalde hij maar
liefst 53 seconden van zijn oude p.r. af. Klasse!! Tim zwom twee
p.r.’s, namelijk zowel op de 100 meter vrijeslag als de 50 meter
rugslag. Nick evenaarde die score. Hij zwom sneller dan ooit op de
50 meter rugslag en de 200 meter schoolslag. Tessa haalde 5
seconden af van haar oude toptijd op 100 meter vrijeslag.

Anouk en Jody zwommen voor het eerst 200 meter schoolslag. Ze
lagen in dezelfde serie en wisselden tijdens de race voortdurend
stuivertje. Uiteindelijk was Jody 0,11 seconden sneller. 
Op dezelfde afstand leverde Roland een topprestatie door de
snelste tijd van alle zwemmers van alle verenigingen neer te zetten
!!!!

De wedstrijden werden gezwommen in de diverse leeftijdsklassen.
De nummers 1,2 en 3 op iedere afstand kregen een grote medaille
aan een koord dat de kleuren van de Duitse vlag heeft. 
De leeftijdsklassen zijn:
A = geb. in 1991 en later
B = geb. in 1989/1990
C = geb. in 1987/1988
D = geb. in 1985/1986
E = geb. in 1983/1984

F = geb. in 1981/1982
G = geb. in 1976-1980
H = geb. in 1971-1975
I = geb. in 1966-1970

Uitslagen 17 juni 2000 (50 m. baan)  Ochtendsessie

4x100 m school heren
DWT I
Bart Elenga ???????
Dennis de Graaf ???????
Gerben Willemse 1.35.13
Roland v.d. Enden 1.18.60
Totaal 5.49.56  4e

DWT II
Richard van Eis 2.03.37
Tim de Vries
Sander Huysmans
Nick de Lange 7.43.97  7e

50 m rug dames
Anne Kuyt 50.67  14  Be
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Roxsanna Kock 47.24  12  Ce

Diana Niehot 43.74  4    De

Renée Bosse 42.44  9    Ce

Yvette Roozen 38.63  2    Ge

50 m rug heren
Guney Yerden 59.67  14  Be

Richard van Eis 50.60  14  Ce

Tim de Vries 48.36  9    Be

Nick de Lange 46.79  13  Ce

Leon Boviatsis 38.88  4    De

Gerben Willemse 37.52  2    He

Bart Elenga 34.61  1    Ie

Michiel Veen 34.08  3    Ge

200 m vlinder dames
geen deelname DWT

200 m vlinder heren
Dennis de Graaf 3.35.60  1  Ce

Roland v.d. Enden 2.45.84  1  He

100 m vrij dames
Tessa Wijckmans 1.40.41  13  Be

Anne Kuyt 1.39.02  12  Be

Jody Kokkelkoren 1.38.41  18  Ce

Anouk Rossel 1.29.55  15  Ce

Roxsanna Kock 1.26.54  13  Ce

Diana Niehot 1.23.30  9    De

Renée Bosse 1.20.14  11  Ce

Yvette Roozen 1.13.28  6    Ge

Marianne de Jong 1.12.63  5    Ge

Sabine Roozen 1.12.58  4    Ge

100 m vrij heren
Sander Huysmans 1.47.46  22  Ce

Guney Yerden 1.42.09  15  Be

Tim de Vries 1.36.59  13  Be

Richard van Eis 1.28.45  19  Ce

Tim Kuyt1.18.85  12  Ce

Michael de Feber 1.12.06  6    Ee

Leon Boviatsis 1.10.35  2    De

Bart Elenga 1.06.70  1    Ie

Michiel Veen 1.01.13  2    Ge

200 m school dames
Anouk Rossel 3.52.33  13  Ce

Jody Kokkelkoren 3.52.22  12  Ce

Marianne de Jong 3.33.73  2    Ge

Sabine Roozen 3.26.56  1    Ge

200 m school heren
Sander Huysmans 4.17.42  8   Ce

Nick de Lange 3.33.85  7   Ce

Michael de Feber 3.32.51  4   Ee

Dennis de Graaf 3.31.74  6   Ce

Tim Kuyt3.22.78  3   Ce

Gerben Willemse 3.15.89  4   He

Roland v.d. Enden 2.51.91  1   He

4x100 m rug dames
Renée Bosse 1.31.31
Sabine Roozen 1.34.57
Marianne de Jong 1.33.16
Yvette Roozen 1.28.19
Totaaltijd6.07.23  6e

Tussen de middag was er een lange pauze. Vanwege het mooie
weer bleven de meeste zwemmers in het zwembad. Yvette kreeg
de schrik van haar leven toen buschauffeur Sjon haar vroeg of zij
hem wilde masseren. Hij had namelijk gehoord dat Yvette voor
fysiotherapeute studeerde en er schoot bij hem wel eens een wervel
(of een draadje…) los. Yvette was erg snel met haar antwoord:
Nee!!!. Voor het rechtzetten van wervels had ze nog te weinig
ervaring. 
De vraag is natuurlijk…zou Yvette het wel hebben gedaan als Brad
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Pitt haar had gevraagd?

Tijdens de middagsessie gingen de DWT’ers gewoon door met het
zwemmen van p.r’s. Guney verbeterde zijn tijd op de 50 meter
schoolslag met de kleinst mogelijke marge: 0,01 seconde!!!
Dennis zwom een sterk p.r. op de 50 meter vlinderslag en haalde
daarmee verdiend de eerste plaats. Michiel vlinderde eveneens
razendsnel en zette van alle zwemmers de tweede tijd neer!!

Marianne had op de 200 meter vrijeslag geen inschrijftijd en zwom
derhalve tegen een rij onderdeurtjes. Ze haalde de finish in haar
serie met meer dan 25 meter voorsprong.  Sander verbeterde op
dezelfde afstand zijn tijd fors. Deze keer dook hij 9 seconden
onder zijn p.r.. Michael zwom zijn enige p.r. van het weekend ook
op de 200 meter vrijeslag: 4 seconden gingen er van zijn oude
toptijd af.

Uitslagen17 juni 2000  middagsessie

4x100 m vrij heren
DWT I
Martin Niehot 1.02.04
Dennis van Weel 1.07.08
Roland v.d. Enden 1.06.34
Michiel Veen 1.04.82
Totaaltijd 4.20.28  4e

DWT II
Michael de Feber 1.14.02
Tim Kuyt1.19.93
Dennis de Graaf 1.16.07
Leon Boviatsis 1.15.35
Totaaltijd 5.05.37  7e

50 m vlinder dames
Jody Kokkelkoren 59.81  15  Ce

Tessa Wijckmans 59.69  7    Be

Roxsanna Kock 57.23  14  Ce

Anouk Rossel 56.42  13  Ce

Renée Bosse 41.93  5    Ce

Diana Niehot 40.64  6    De

50 m vlinder heren
Guney Yerden 62.93  8    Be

Richard van Eis 53.58  10  Ce

Tim de Vries 51.25  5    Be

Nick de Lange 49.39  9    Ce

Michael de Feber 40.28  6    Ee

Dennis de Graaf 35.97  1    Ce

Gerben Willemse 33.71  6    He

Roland v.d. Enden 32.74  4    He

Michiel Veen 29.34  1    Ge

100 m rug dames
Anne Kuyt 1.54.08  10  Be

Jody Kokkelkoren 1.53.47  10  Ce

Diana Niehot 1.38.81  3    De

Yvette Roozen 1.25.82  2    Ge
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100 m rug heren
Sander Huysmans 1.58.73  10   Ce

Leon Boviatsis 1.29.76  3     De

Tim Kuyt1.28.04  5     Ce

Michiel Veen 1.17.23  3     Ge

Bart Elenga 1.15.81  2     Ie

50 m school dames
Anne Kuyt 58.19  20  Be

Tessa Wijckmans 57.06  17  Be

Anouk Rossel 51.53  15  Ce

Roxsanna Kock 50.19  14  Ce

Renée Bosse 48.59  12  Ce

Sabine Roozen 42.36  4    Ge

Marianne de Jong 42.03  3    Ge

Yvette Roozen 40.55  1    Ge

50 m school heren
Guney Yerden 58.12  13  Be

Tim de Vries 53.70  8    Be

Nick de Lange 45.06  5    Ce

Leon Boviatsis 44.24  5    De

Gerben Willemse 40.22  7    He

Dennis de Graaf 39.08  1    Ce

Bart Elenga 37.83  2    Ie

Roland v.d. Enden 35.70  2    He

200 m vrij dames
Sabine Roozen 2.50.08  3  Ge

Marianne de Jong 2.45.44  2  Ge

200 m vrij heren
Sander Huysmans 3.54.41  14  Ce

Richard van Eis 3.18.80  12  Ce

Tim Kuyt2.46.89  4    Ce

Michael de Feber 2.42.67  4    Ee

4x100 m vlinder dames
Sabine Roozen 1.35.66
Marianne de Jong 1.42.69
Renée Bosse 1.37.37
Yvette Roozen 1.33.69
Totaaltijd 6.29.41 4e

Op zaterdagavond volgde het traditionele lopende buffet in het
vlakbij het zwembad gelegen jeugdhonk. De zelfgemaakte
gerechten gingen erin als koek. Tijdens het drinken kwamen de
nodige verhalen en frustraties los. WIST JE DAT….?:
• Tim en Dennis op vrijdagavond zonder toestemming van hun

gastouders een spelletje uit de kast hadden gehaald;
• zij dit na gebruik vervolgens netjes hadden terug gezet;
• op zaterdagavond bleek dat de gastouders het toch hadden

ontdekt;
• zij daarom de deuren van de kast met tape hadden afgeplakt;
• Dennis en Tim een preek kreeg waar ze niets van snapten;
• ze maar overal ‘ja’ op antwoordden om van het gezeur af te

zijn;
• de Duitsers tijdens het eten naar het EK-duel Duitsland-

Engeland zaten te kijken (gezellig!);
• een groot deel van de DWT-ploeg zich onledig hield met de
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vraag of en hoe en met wie er naar een kroeg in de stad zou
worden gegaan;

• Sabine al snel genoeg had van het gemiep en zich liet versieren
door ene Bernard van ZPCH;

• zij op die manier in ieder geval haar pleziertje had die avond;
• Michiel het ook allemaal te lang duurde en na het verlies van

Duitsland in de eerste de beste auto richting de stad dook;
• de ander oude mannen gewoon naar bed gingen;
• zij dit niet deden dan nadat zij de inhoud van Michiels rugzak

en sporttas in zijn slaapzak hadden gelegd;
• Michiel dit diep in de nacht na thuiskomst ontdekte;
• hij de grap wel kon waarderen;
• wij de Duitsers die midden in de nacht de lichten in de sporthal

aanknipten niet konden waarderen;
• er uiteindelijk niemand van DWT dronken is geworden (saai!);
• Gerben, Martin en Dennis van Weel in een jaar tijd wel erg

braaf zijn geworden;
• ze allemaal stevig aan de vriendin zijn;
• er volgens mij een verband tussen voorgaande feiten zit;

Afijn, omdat er weinig spectaculair was uitgegaan de vorige nacht,
werd ook op zondag nog goed gezwommen. Guney opende de
nieuwe rij p.r.’s op de 50 meter vrijeslag. Hij haalde 3,5 seconden
van zijn oude p.r. af. Ook Anne, Jody, Tessa en Anouk zwommen
p.r.’s op de 50 meter vrijeslag. Tim haalde zij grootste tijd-
verbetering van het weekend op de 200 meter rugslag. De teller
stopte 9 seconden eerder dan ooit.

Roland was zowel op de 100 meter schoolslag als de 200 meter
wisselslag op dreef. Op de eerste afstand zette hij overall de derde
tijd neer en op de laatste afstand zelfs de tweede.
Met de afsluitende estafette verging het DWT net als met de
andere estafettes in het weekend. De scherpte was er net niet en dit
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resulteerde in de zoveelste vierde plaats. In het puntenklassement
dat over het hele weekend is opgemaakt scoorden zowel de heren
als dames van DWT een vijfde plaats. 

Uitslagen 18 juni 2000

4x100 meter wissel heren
DWT I
Bart Elenga 1.16.86
Roland v.d. Enden 1.22.62
Michiel Veen 1.13.62
Dennis van Weel 1.07.91
Totaaltijd 5.01.01  4e

DWT II
Michael de Feber 1.30.21
Gerben Willemse 1.34.87
Dennis de Graaf 1.26.27
Leon Boviatsis 1.12.09
Totaaltijd 5.43.44  9e

4x100 wissel dames
Yvette Roozen 1.26.86
Marianne de Jong 1.41.58
Renée Bosse 1.38.71
Sabine Roozen 1.14.85
Totaaltijd 6.02.00  6e

50 m vrij heren
Guney Yerden 46.88  13  Be

Nick de Lange 36.97  12  Ce

Bart Elenga 29.60  3    Ie

Michiel Veen 27.46  3    Ge

50 m vrij dames
Tessa Wijckmans 43.26  11  Be

Anne Kuyt 42.95  10  Be

Jody Kokkelkoren 42.35  17  Ce

Anouk Rossel 39.42  15  Ce

Diana Niehot 37.93  9    De

Renée Bosse 37.09  11  Ce

Marianne de Jong 35.53  8    Ge

Sabine Roozen 33.00  4    Ge

Yvette Roozen 31.53  3    Ge

100 m school heren
Tim de Vries 1.50.90  6  Be

Nick de Lange 1.40.51  9  Ce

Leon Boviatsis 1.36.88  6  De

Michael de Feber 1.33.19  3  Ee

Gerben Willemse 1.33.03  6  He

Dennis de Graaf 1.31.03  3  Ce

Roland v.d. Enden 1.17.64  2  He

100 m school dames
Anne Kuyt 2.06.11  17  Be

Tessa Wijckmans 1.58.75  13  Be

Anouk Rossel 1.50.72  16  Ce

Roxsanna Kock 1.48.95  14  Ce

Marianne de Jong 1.34.82  2    Ge

Yvette Roozen 1.30.91  1    Ge

200 m rug heren
Sander Huysmans 5.08.07  7  Ce

Richard van Eis 3.43.16  6  Ce

200 m rug dames
geen deelname DWT

100 m vlinder heren
Richard van Eis 2.05.57  3  Ce

Tim de Vries 2.01.10  4  Be

Gerben Willemse 1.26.33  2  He

Bart Elenga 1.16.68  1  Ie

100 m vlinder dames
Jody Kokkelkoren 2.07.06  2  Ce

200 m wissel heren
Guney Yerden 4.09.41  6    Be

Sander Huysmans 4.00.86  13  Ce

Leon Boviatsis 3.09.74  4    De

Tim Kuyt3.06.67  4    Ce

Michael de Feber 3.03.20  2    Ee
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Dennis de Graaf 2.59.34  2    Ce

Roland v.d. Enden 2.36.93  1    He

200 m wissel dames
Roxsanna Kock 3.51.53  15  Ce

Diana Niehot 3.35.60  6    De

Renée Bosse 3.20.73  13  Ce

Sabine Roozen 3.08.16  1    Ge

Puntenstand dames:

1. SSC Dodesheide 785
2. Vfl Osnabruck 566
3. SG Steglitz-Berlin 524
4. ZPC Hoofddorp 163
5. DWT 141
6. Osnabrucker Sportclub 124

Puntenstand heren:
1. SG Steglitz-Berlin 978
2. SSC Dodesheide 423
3. ZPC Hoofddorp 419
4. Vfl Osnabruck 404
5. DWT 316
6. ZC Lisse 152

10 x 50 m vrij mixed

Yvette Roozen
Martin Niehot
Renée Bosse
Bart Elenga
Diana Niehot
Dennis van Weel
Marianne de Jong
Roland v.d. Enden
Sabine Roozen
Michiel Veen 5.10.11  4e

Eindtotaal punten dames en heren:
7. SG Steglitz-Berlin 1508
8. SSC Dodesheide 1210
9. Vfl Osnabruck   983
10. ZPC Hoofddorp   590
11. DWT   460
12. ZC Lisse   225

Nadat de wedstrijden waren afgelopen was er uitgebreid de tijd om
vrij te zwemmen en van de duiktoren af te springen. Om 15.30 uur
reed de bus richting Nederland. Voor Wim Roozen was het
afscheid zo gezellig dat Bart zijn auto naar Nederland reed. Bij
Tolnegen kregen Bart en zijn medepassagier Ruud Muylaert
gezelschap van een ziek ZPCH’er. Om sneller thuis te zijn vertrok
Bart eerder van Tolnegen. Maar al gauw verminderde de auto
snelheid. Met geen mogelijkheid was de snelheid op peil te
houden. Bart parkeerde de auto op de vluchtstrook. Misschien een
oververhitte motor?? Even later stoof de bus met zwemmers langs.
Wim Roozen en consorten dachten dat de zieke zijn binnenste
buiten had gekeerd en reden vrolijk door. Maar de auto wilde niet
meer… Uiteindelijk werd de ANWB gewaarschuwd. Dan ontdekt
Ruud Muylaert dat de auto ook een benzinetank heeft. Deze is
waarschijnlijk halfvol, want de benzinemeter geeft dit aan. De
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gastank, waarop Bart had gereden, was leeg. Onderaan het
dashboard brandde namelijk een rood lampje….. Om acht uur
reden Bart en Ruud Muylaert aan bij het clubhuis van DWT.
Alleen Wim Roozen wachtte hen op. Hij wist weer wat hij hen
vergeten was te vertellen………

En zo kwam er een einde aan weer een perfect weekend
Osnabrück. Dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet.

Afscheid

Na 22 jaar wedstrijdzwemmen, waarvan 19 in Den Haag bij de
zwemvereniging DSZ, heb ik besloten de wedstrijdzwembroeken
in de wilgen te hangen. De laatste drie jaren bij DWT heb ik het
zeer naar mijn zin gehad. Al snel werd ik in de ploeg opgenomen.
Dat was des te gemakkelijker aangezien de jongste zwemmers mij
in het begin niet ouder dan 19 jaar schatten. 
Hoogtepunten bij DWT? Osnabrück, in de file staan bij
Badhoevedorp, prestaties op het Paas toernooi 1999, gezelligheid
in de ploeg, trainingen van Henk en Elly, Ok en zijn kroost.
Kortom, ik wil alle trainers en zwemmers bedanken voor de leuke
tijd bij DWT.

Tot ziens!!!
Bart.
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B-Kringkampioenschappen
d.d. 3 & 4 juni 2000

Een succesvol weekend voor onze zwemploeg. 23 PR’s (in een 50
meter bad is dit een hele prestatie) en 17 medailles (8 x goud, 6 x
zilver en 3 x brons). Dave Jansen was goed voor 3 medailles.
Meest opvallende pr kwam op naam van Tim de Vries (100 rug in
1.39.85, een verbetering van maar liefst 12 sec.). Marieke
Fokkema wist op 3 afstanden haar tijd te verbeteren., evenals Tessa
Wijckmans. Good old Yvette Roozen wist 2 medailles te halen,
beide keren een zilveren. Een minpuntje is dat er nog steeds
zwemmers zijn die denken dat zij zich niet hoeven af te melden,
terwijl er voor deze zwemmers wel inschrijfgeld betaald moet
worden.

Uitslag.
1.100 m vrij meisjes 1989 e.l.
Ceijda Karaca 1.44.42 pr
Tessa Wijckans 1.39.62 pr

2.100 m vrij jongens 1989 e.l.
Dave Jansen 1.53.56  pr 2e

3.100 m vlinder dames
Marieke Fokkema 3.03.59  VC
Jody Kokkelkoren 1.58.67  pr
Roxsanna Kock 2.00.33  pr VE 
Anouk Rossel 2.03.98
Diana Niehot 1.43.70
Nicolette Knape 1.27.14  1e

4.100m school  heren
Sander Huysmans 2.04.57
Richard van Eis 1.57.97
Laurence Smit 1.45.93
Maurice Knape 1.36.79
Tim Kuyt 1.34.16  1e

5.100 m rug dames
Marieke Fokkema 2.13.77  pr

Jody Kokkelkoren 1.52.29  pr
Anouk Rossel 1.42.59  pr RC 
Roxsanna Kock 1.42.08  2e

Diuana Niehot 1.38.45
Yvette Roozen   1.23.14  2e

Nicolette Knape 1.23.64  1e

6.100 m vrij heren
Sander Huysmans 1.44.77
Richard van Eis 1.27.84  3e

Maurice Knape 1.24.13
Laurence Smit 1.17.15
Tim Kuyt 1.18.07

7.100 m rug meisjes 89 e.l.
Tessa Wijckmans 2.03.77
8.50 m vlinder jongens 89 e.l.
Dave Jansen 1.02.70  pr 2e

9.50 m vrij heren
Sander Huysmans 46.41
Richard van Eis 38.23  pr
Laurence Smit 36.11
Tim Kuyt 34.66
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10.100 m school meisjes 89 e.l.
Anne Kuyt 2.01.27
Tessa Wijckmans 2.00.50

11.100 m school jongens 89 e.l.
Guney Yerden 2.02.71  pr
Dave Jansen 2.02.19  pr 1e

12.100 m vrij dames
Marieke Fokkema 2.05.74  pr
Jody Kokkelkoren 1.39.47
Roxsanna Kock 1.26.76
Anouk Rossel 1.27.80
Diana Niehot 1.20.35
Fleur van Dusseldorp 1.17.60
Yvette Roozen 1.09.96  2e

13.100 m vlinder heren
Sander Huysmans 2.05.37  pr
Richard van Eis 2.00.24  3e

Laurence Smit 1.44.40
Mauice Knape 1.41.76
Tim Kuyt 1.38.21  3e

Leon Knape 1.26.09  1e

14.100 m school dames
Marieke Fokkema 2.23.47  pr

Anouk Rossel 1.54.30
Jody Kokkelkoren 1.49.12
Diana Niehot 1.56.61
Roxsanna Kock 1.45.85  1e

15.100 m rug heren
Sander Huysmans 1.51.52
Richard van Eis 1.48.90  RD
Maurice Knape 1.33.70  pr
Laurence Smit 1.29.85
Leon Knape 1.18.45  1e

16.50 m vlinder meisjes 89 e.l.
Ceijda Karaca 1.12.67  pr
Tessa Wijckmans  56.70  pr

17.100 m rug jongens 89 e.l.
Dave Jansen 2.04.57  pr
Tim de Vries 1.39.85  1e

18.50 m vrij dames
Marieke Fokkema 56.95
Jody Kokkelkoren 45.61
Anouk Rossel 41.35
Roxsanna Kock 37.76  pr
Diana Niehot 36.32
Fleur van Dusseldorp 34.84

DE NK te Drachten 
1 – 4 juni:

Onze enige deelneemster; Viki Boviatsis, behaalde daar een
prachtige 2  plaats op de 800 m vrije slag met slechts 1/10 secondee

voorsprong op nummer 3. Dit moet werkelijk een adembenemend
gevecht geweest zijn.

NVA-HHC 100 jaar wedstrijd 
11 & 12 juni

Deze vereniging bestaat dit jaar 100 jaar en dit jaar staat vol met
activiteiten, o.a. dus een 2 daagse wedstrijd met Neptun (uit
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Duitsland), OEZA, DWT, NVA-HHC . Anne Kuyt was in vorm
door op haar 3 afstanden haar pr’s fors aan te scherpen en dit
beloond zag met 3 x een 3  plaats. Corinne Kalbfleisch behaalde 4e

medailles ( 3 x 1  en 1 x 2 ). Dennis de Graaf wist zijn pr’s op dee e

100 vlinder en de 100 school aan te scherpen en behaalde 1
zilveren en 2 gouden medailles. Ook Diana Niehot wist een aantal
ereplaatsen te behalen, zeer tot haar eigen verrassing.

Uitslagen
1.100 m school meisjes 86
Diana Niehot 1.55.88

2.100 m rug jongens 86
Tim Kuyt 1.23.64 pr
Dennis de Graaf 1.23.52

5.00 m school masters 
Corinne Kalbfleisch 1.40.09 1e

7.100 m school meisjes 88
Marieke Fokkema 2.18.50 pr
Anouk Rossel 1.46.29 pr
Jody Kokelkoren 1.50.31
Roxsanna Kock 1.45.17 pr

8.100 m rug jongens 88
Sander Huysmans 1.50.71
Richard van Eis 1.41.34

11.100 m school j/m 90
Anne Kuyt 1.56.40 3  pre

12.100 rug meisjes 86
Diana Niehot 1.30.89 1e

13.!00 m vlinder jongens 86
Tim Kuyt 1.39.22
Dennis de Graaf 1.17.84 2  pre

14.100 rug master
Corinne Kalbfleisch 1.41.48 2e

15.100 rug meisjes 88
Marieke Fokkema 2.08.08 pr

Jody Kokkelkoren 1.55.27
Anouk Rossel 1.40.35 pr
Roxsanna Kock 1.40.82

16.100 m vlinder jongens 88
Sander Huysmans 2.10.32
Richard van Eis 1.53.65 pr

22.100 m rug j/m 90
Anne Kuyt 1.45.81 3  pre

23.100 m vlinder meisjes 86
Diana Niehot 1.42.88 2e

24.100 m vrije slag 86
Kim Kuyt 1.18.73
Dennis de Graaf 1.08.23 1e

27.100 m vlinder meisjes 88
Marieke Fokkema 3.02.22 vc
Jody Kokkelkoren 2.04.75
Roxsanna Kock 2.00.85 vb
Anouk Rossel 1.52.46 pr

28.100 m vrije slag jongens 88
Sander Huysmans 1.46.40
Richard van Eis 1.22.00 pr

29.100 m vlinder masters
Corinne Kalbfleisch 2.00.84 1e

33.100 m vrije slag j/m 90
Anne Kuyt 1.34.69 3e

34.100 m school jongens 88
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Contactadvertentie

Leuke, spontane, lange en sportieve jongen, in bezit van motor,
zoekt lief meisje om na het zwemmen of roeien zijn rug te mas-
seren. Ik ben woonachtig in Leiden en studeer in Amsterdam;
wat het dus logisch maakt dat ik bij DWT in Haarlem zwem.
Ben jij ook sportief aangelegd en heb je onder meer interesse in
het bezorgen van brieven en het boren in kiezen, dan wil ik
graag met je in contact komen.
Ik ben sinds enige tijd weer vrijgezel maar dat bevalt me niet en
ik hoop dat jij die leegte kan vullen. SMS sturen onder nummer
06-24554594.

Snder Huysmans 2.02.06 sd
Richard van Eis 1.56.22 pr

35. 100 m vrije slag meisjes 88
Marieke Fokkema 2.05.85
Jody Kokkelkoren 1.42.88
Roxsanna Kock 1.26.54 pr
Anouk Rossel 1.30.37

36. 100 m school jongens 86
Tim Kuyt 1.33.21
Dennis de Graaf 1.23.74 1  pre

40. 100 m vrije slag masters
Corinne Kalbfleisch 1.30.10 1e

43. 100 m vrije slag meisjes 86
Diana Niehot 1.20.32 2e
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Van de (polo)voorzitter.

Nog even en dan gaan we weer
beginnen met de waterpolocompetitie.
De kring- en districtsteams op
16 september en de bondteams
(heren 1 en 2) op 30 september.
Helaas is het poloboekje dit jaar
buiten onze schuld wat laat ter perse
gegaan, de oorzaak hiervoor ligt bij de KNZB
die wat problemen had met de bondsroosters. Via het prikbord in
het clubhuis en de telefoon komt dit allemaal wel weer goed.
Het indelen van de teams was ook dit jaar weer een lastig
probleem. Mensen willen allerlei dingen veranderen, of juist niet,
en het is niet altijd mogelijk om aan alle eisen te voldoen. We
hebben weer ons best gedaan.

We gaan dit seizoen met 10 teams de competitie in, vijf
herenteams, vier damesteams en één adspirantenteam. Voor de
heren hebben we een nieuwe trainer gevonden. Zijn naam is Koos
Ruiter en hij is vele jaren trainer geweest bij WZ&PC uit
Purmerend. Hopelijk kan hij het verjongde heren 1 en het
gepromoveerde heren 2 naar goede resultaten leiden. Bij de dames
blijft Ben Willemze de trainer, geholpen door Marco Hendriks en
Robin Groenendijk. Het dames 3 team van vorig seizoen had
zoveel speelsters dat het is opgesplitst in dames 2 en 4.  Zij trainen
gewoon met z’n allen maar spelen de wedstrijden apart. Dames 2
wordt zo een soort springplank naar dames 1. Dames 3 is het
vroegere dames 2, aangevuld met wat mensen die een tijdje zijn
weggeweest. 
Het jongens-adspirantenteam wordt getraind door Eddy Roosen.
Zij gaan het vast goed doen in de competitie. Jammer genoeg
hebben we nog maar weinig minipoloërs over, maar hier gaat weer
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aan gewerkt worden.

De trainingstijden zijn als volgt:
Herenselectie: Maandag 21.45 – 23.00 uur

Vrijdag 21.45 – 23.00 uur (eerste kwartier 1 baan)

Damesselectie: Dinsdag 19.30 – 21.00 uur

Vrijdag 19.30 – 21.00 uur

Heren 3,4,5: Woensdag 22.00 – 23.00 uur

Dames 3: Woensdag 22.00 – 23.00 uur

Adspiranten jongens:Dinsdag 19.00 – 20.00 uur

Vrijdag 18.30 – 20.00 uur (eerste uur zwemtraining)

Minipolo: Dinsdag 18.30 – 19.30 uur

Zondag 16.30 – 17.30 uur

Herenselectie = heren 1 + 2 + wie verder gevraagd is om mee te
trainen.
Damesselectie = dames 1 + 2 + 4 + degenen van dames 3 die mee
willen doen en het all-in tarief betalen. 

De woensdagavond:
We dreigen het uur op de woensdagavond kwijt te raken omdat dit
zo slecht bezocht wordt. Dit zouden wij erg jammer vinden, we
hebben immers al zo weinig trainingstijd! We willen heren 3, 4 en
5 en dames 3 dan ook vragen om meer gebruik te maken van dit
trainings uur. Spreek met z’n allen af en speel een partijtje! We
kunnen ook best een trainingsschema regelen als jullie dat willen.
Mensen die hierover mee willen denken mogen mij bellen (023-
5314120).

Wij wensen iedereen weer veel plezier dit seizoen en maak er iets
moois van!

Marjolijn.
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De olympische spelen.

Half september beginnen ze, de olympische spelen. Een fantastisch
evenement, ook voor wat betreft waterpolo dat vanaf dit jaar ook
voor dames een olympische sport is. Het Haarlemse waterpolo is
ook vertegenwoordigd want Heleen Peerenboom, speelster van
Rapido ’82, is geselecteerd voor Sydney.
Voor de mensen die het leuk vinden heb ik de speeltijden van het
Nederlands heren- en damesteam even op een rijtje gezet. 

Dames:
16 september 19.15 uur Nederland – USA
17 september 19.15 uur Kazagstan – Nederland
18 september 13.00 uur Nederland – Australië
19 september 19.15 uur Nederland – Canada
20 september 18.00 uur Rusland – Nederland
Op 22 en 23 september zijn de halve finales en de finale.

Heren: (groep B)
23 september 11.30 uur Joegoslavië – Nederland
24 september 9.30 uur Hongarije – Nederland
25 september 9.30 uur Nederland – USA
26 september 14.30 uur Griekenland – Nederland
27 september 14.30 uur Nederland – Kroatië
Op 29 en 30 september en 1 oktober worden de kruisfinales en de
finale gespeeld.

Jammer genoeg is het hier al avond of nacht als er gespeeld wordt,
maar hopelijk laten de Nederlandse tv-zenders toch wat beelden
zien.

Marjolijn.



Altijd prijs met een Sportkas lot

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

Bovendien maakt
u kans op vele 
extra Olympisch
getinte prijzen
zoals o.a. een
Olympische
Volkswagen.

Heb jij al
DWT kleding ?

We hebben T-shirts, trainingspakken, sporttassen,
badmutsen en natuurlijk badpakken en zwembroe-

ken.

Vraag ernaar in het clubhuis
of bij je trainer/coach
of zwemleider.
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Geboren:

Millie Michella

18 juli 2000
Saskia de Wit en 
Marcel van Gemert
zusje van Sannah

Saskia en Millie rusten van 12.00 tot 15.00uur. Bakkumstraat 5
2011 TZ Haarlem
023-5450340

Evaluatie trainers

Afgelopen seizoen heeft DWT geld geïnvesteerd om vier jonge
talenten de kans te geven zwemtrainer te worden. Na een lange
week vol met zwemmen en theorie moesten ze natuurlijk nog de
uren vullen voor de nodige praktijkervaring, dit hebben de heren
gedaan. De jonge talenten die deze mogelijkheid geboden werden,
waren:
1. Michiel Veen,
2. Dennis van Weel,
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3. Martin Niehot
4. Eric Veen
(in willekeurige volgorde)
Zij zijn het die, ons zwemmers, het afgelopen seizoen het snot voor
ogen lieten zwemmen. Maar omdat iedereen van DWT contributie
betaald en hiervan ook de trainerstraining is betaald hebben we
recht op een korte maar krachtige evaluatie. Onze commissie heeft
ons over die mannen gebogen en dit zijn de bevindingen:

Om te beginnen met Michiel Veen. De oudste van het stel en
omdat hij studeert waarschijnlijk ook de meest wijze (een op geen
feiten gebaseerde aanname). Na een wat zwak maar wel
gemotiveerd begin van de hele groep (iedereen moest natuurlijk
heel erg wennen) was hij toch wel degene die erboven uit stak.
Waarschijnlijk speelt zijn ervaring bij studentenzwemvereniging
Spons daarbij een rol. Zijn trainingen waren evenwichtig, wat ook
voor de rest van de groep gezegd kan worden, en de opbouw
duidelijk. Af en toe zag je de vermoeidheid en gedemotiveerdheid
bij Michiel en de reden daarvoor is tot nu nog onbekend. Tijdens
wedstrijden bracht hij de structuur voor de jongeren onder ons (als
hij aanwezig was). Tip: probeer wat meer motivatie in de
trainingen te brengen, vooral wat betreft jezelf. Omdat ik weet dat
je de kennis hebt vind ik dat je dat wat meer mag laten zien.

Als tweede laten we Dennis van Weel de revue passeren. De altijd
wat schreeuwerige jongen deed het in het begin erg gemotiveerd en
wist met zijn strenge praat de mensen in het gareel te houden. Zijn
ervaring als brandweer man (alhoewel af en toe de politieman bij
hem naar boven kwam) speelde hierbij duidelijk een rol. Ook zijn
trainingen waren van een goed niveau en spoorde aan tot meer
prestaties. Wel leek het erop dat in de loop van het seizoen Dennis
een beetje de motivatie verloor. Steeds vaker werd hij, soms
onterecht, boos en schoot dan meteen uit zijn slof. Dat dit niet leuk
is voor de kleinere onder ons heeft geen uitleg nodig. Of je nu wel
of geen problemen hebt, als trainer moet je mensen motiveren om
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zich moe te maken, dit miste ik af en toe. Tijdens wedstrijden was
hij een goede coach die je zeker hoorde aan de rand van het
zwembad, een zeer goede eigenschap. Tip: probeer soms wat
rustiger te reageren en observeer eerst de hele situatie. Door je
norsheid kan je af en toe wat ongeïnteresseerd over, probeer dit te
vermijden.
Als derde gaan we Martin Niehot evalueren. Voor zover mijn
informatie juist is, heeft hij als enige van de groep een examen niet
gehaald en daardoor is hij helaas niet officieel trainer. Hij begon
ook het seizoen erg gemotiveerd maar je kon merken dat na
december (toen hij gezakt was) niet meer de motivatie had om zich
echt te verdiepen in het trainen. Nu is het natuurlijk ook zo dat hij
als de benjamin van de groep beschouwd kan worden en nog moet
groeien in het trainer zijn, hij stond af en toe wat onwennig voor de
groep. Gezegd moet worden dat de trainingen die hij gaf leuk en
gevarieerd waren en de groep goed mee kreeg. Tijdens wedstrijden
staat hij met raad voor je klaar en er moet nog even gezegd worden
dat hij veel op technische fouten let, erg goed. Tip: probeer wat
zelfverzekerder voor de groep te staan en dito trainingen te maken.
Leer van de mensen om je heen en luister na goede raad.

En als laatste komt Eric Veen aan bod. Het begint een beetje
afgezaagd te worden maar ook hij is samen met de anderen
duidelijk gemotiveerd het seizoen begonnen. Dat hij erg begaan is
met de
zwemmers omdat hij er zelf zoveel voor doet, pleit zeker voor zijn
stijl van trainen. Het meegaan met Vicky als persoonlijke coach is
daar zeker een goed voorbeeld van. Zijn trainingen zijn, net als die
van Dennis en Michiel, zwaar en van een duidelijk opbouwend
karakter. Af en toe wordt dit alleen tenietgedaan door de
onervarenheid in leidinggeven van Eric. In plaats van hierin te
groeien, compenseert hij zijn tekortkoming met schreeuwerig
haantjes gedrag. Dit komt niet ten goede van de motivatie van de
zwemmers, je moet ze niet proberen te overstemmen met autoriteit
die je niet hebt. Als een spring in het veld staat hij tijdens



  De Waterdroppels 33  

wedstrijden iedereen bij elkaar te brengen en aan te moedigen, wat
hem goed lukt. Tip: heb vertrouwen in jezelf en probeer wat
rustiger over te komen. Niet afdwingen dat respect, maar verdienen
door goed te motiveren.

Conclusie: U als lezer merkt al dat de vereniging een goede
investering heeft gedaan in deze jonge talenten. Stuk voor stuk zijn
ze uniek en we mogen als DWT blij zijn dat deze heren een
bijdrage hebben geleverd om de zwemmers betere prestaties te
laten leveren. Alhoewel ze alle vier nog moeten groeien op hun
eigen manier, zijn deze trainers wel de toekomst dus hou daar maar
rekening mee!

Bij deze wens ik de trainers ook komend seizoen veel succes en
plezier met het motiveren en vermoeien van de zwemmers en
zwemmertjes.

Met vriendelijke groeten, de Trainer Evaluatie Commissie onder
leiding van Willem E. Bergens

Uitgestorven

Hallo zwemmers en zwemsters, ik ben niet uitgestorven, ik ben
levend. Jullie waren natuurlijk erg geschrokken toen ik vorig jaar
tegen een zendmast was gevlogen maar ik ben weer helemaal
beter. Dit door mijn kracht en de verzorging van wel een heel erg
toegewijde roodharige verpleegster. In die tijd dat ik niet kon
(wilde) schrijven voor ons clubblad heb ik veel inspiratie
opgedaan. Dit is ook wel nodig want ik ga voortaan de stukjes
schrijven over de wedstrijden. Deze waardevolle taak heb ik
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overgenomen van de weledel geleerde heer Bart Elenga.

Daar beginnen we ook meteen het eerste stukje wat betreft de titel.
Want helaas is Bart gestopt met zwemmen bij DWT. Het is ook
wel te begrijpen dat hij, die zich nog in zijn jongere jaren bevindt,
andere dingen wil beleven maar toch. Mannen zoals Bart (hoeveel
medailles ook al weer in Duitsland?) zijn bijna uitgestorven in
deze wereld en dus ook binnen DWT. Mijn voorstel is dan ook de
‘Bart Elenga Trofee’ in te voeren. Deze kan gewonnen worden als
je tegen de dertig loopt en nog steeds strakke tijden zwemt. Ik zie
er al een in het verschiet voor bijvoorbeeld Roland van den Ende
en Michiel Veen (die toch ook al tot het oude-bokken-genre
behoren). Over deze twee trouwens straks meer.
Het hele halve jaar dat ik niet geschreven heb was er weinig aan de
hand. De roddels waren uitgestorven, zo leek het. Behalve wat
gefrunnik en gefriemel van het beroemde c.q. beruchte dames 1
poloteam met hier en daar een man (waarbij de titel ‘willekeurig
beschikbaar’ op zijn plaats is), was het aardig rustig binnen de
regionen van zwemmen. Zelfs tijdens het Paastoernooi bleef het
rustig, geen erg dronken mensen en zelfs Martin Niehot kon
blijven staan. ‘Easy’ Loes was ook niet van de partij en iedereen
deed netjes wat van hem en haar verwacht werd. Maar toch had ik
hoop, want de zomer naderde. Oh, tijdens het Paastoernooi was
daar wel Koen Rooks die naar tig jaren om haar heen draaien
eindelijk zijn tong met die van haar kon laten spelen. Hij mocht
met een van die Duitse schonen zoenen (haar naam weet ik niet
meer). Maar zoals ik al zei, de zomer naderde …

DWT ging naar Osnabrück voor het jaarlijkse zwemtournooi
aldaar. Alles begon erg mak, iedereen was op tijd en in de bus was
het erg gezellig (heb ik van horen zeggen). Afwezig was Mariska
van der Horst die vorig jaar wel mee was. Was ze bang dat haar
conditie niet toereikend was (of is ze al gestopt met roken?) of had
een andere reden de overhand bij deze dramatische beslissing? We
hebben het aan haar gevraagd maar ze deed daar zo vaag over dat
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we maar op de roddels af gaan. Gezien mijn normen en waarden
(beide nul) publiceer ik ze (nog) maar niet. Ook was Fleur van
Dusseldorp niet aanwezig. Zij mocht gewoon niet van haar ouders,
daar valt weinig over te roddelen. Volgend jaar beter zeggen we
maar! (Misschien wel een leuk idee voor als ze dan weer niet mee
mag: handtekeningenactie)

Gerben Willemse kwam wat later, die moest eerst even afstuderen
en kon daarna meerijden met Dhr. Koning van ZPCH. Samen met
Muriel en Naomie zat die daar in het busje. Erg gezellig was het
niet voor de anderen in het busje want Gerben zat de helft van de
tijd met familie, vrienden (zover hij die heeft) en allerlei vage
kennissen over zijn scriptie aan de telefoon. Win Roozen had nog
voor een leuke miscommunicatie gezorgd. Aan Gerben was verteld
dat Dhr. Koning de weg wist naar de sporthal en aan Dhr. Koning
was verteld dat Gerben de weg wist naar de sporthal. En probeer
dan maar de weg te vinden. De familie Wijkmans bracht
verlichting in deze zaak (bij deze nogmaals dank) en bracht de
gestrande Gerben naar zijn locatie, waar iedereen al van de tweede
helft van Oranje aan het genieten was. Het was trouwens wel erg
toevallig dat Michiel Veen, Roland van den Ende, Bart Elenga en
Gerben Willemse geen gastgezin hadden, zij moesten in de
sporthal. Was dit gewoon beter of waren zij collectief afgewezen
door de bevolking aldaar? Michiel en Gerben hadden zich toch
gedragen bij de familie Claus vorig jaar? (behalve dan het
fietsincident). Nou ja, het was in ieder geval erg gezellig voor
iedereen.

In het zwembad bloeide, onder het genot van de zon, de liefdes al
een beetje op. Opvallend was dat vrouwen zoals Marianne de Jong,
Sabine en Yvette Roozen erg gek zijn op jonge jongentjes. Nick de
Lange is dan ronduit favoriet en dat bevalt hem wel goed geloof ik.
Opkomend vrouwenaantrekker is Tim de Vries, hou hem in de
gaten. Over prestaties en alles ga ik het trouwens niet hebben want
dat staat als het goed is in het laatste stukje van Bart Elenga. Wel
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over ene Marieke van ZPCH die van zowel Roland als Michiel de
aandacht trok. Roland meer om mee te grappen en voor zijn lens te
staan maar bij Michiel begon het een licht serieuze vorm aan te
nemen toen ze klef hand in hand zaten op de bank na het
avondeten op zaterdag. Verdere gevolgen waren dat ze samen
naast elkaar in de bus naar Nederland zaten (op zich helemaal niet
erg natuurlijk) en adressen uitwisselde (wat op zich ook niets zegt).
De gevolgen op langere termijn laten zich raden maar gezien de
privacy van de betrokken kunnen we hier niet op in gaan (dit na
een fles whisky van Michiel om maar niets erover te schijven).
Koen Rooks was ook mee maar hij zwom niet. Ook zijn Duitse
liefde was een beetje over geloof ik want echt veel aan speeksel
uitwisseling hebben ze niet gedaan. Zelfs Sabine Roozen heeft zich
dit jaar rustig gehouden net als eigenlijk de rest van de DWT
groep. Zou dan toch de roddel uitgestorven zijn? We zien wel wat
de rest van het jaar ons brengt, tot nu toe is het niet veel.

Je ziet het al, het is een aardig stukje tekst wat ik aan het typen
ben. Dit komt, ik ben op vakantie geweest en heb daardoor veel
nieuwe inspiratie opgedaan en die kan ik nu lekker op jullie
botvieren. Vakantie, een leuk onderwerp. Daar kan ik vast ook wel
iets van de titel in verwerken. Ja inderdaad, mijn lust om foute
dingen te bekritiseren (mobieltjes aan de broekriem naast de
sleutelbos, sportsokken terwijl je niet aan het sporten bent) is nog
niet uitgestorven  dus daar gaan we. 

Ik dacht namelijk dat de onfatsoenlijke mens (zowel mannelijk en
vrouwelijk) wel was uitgestorven of dat ze in ieder geval niet op
vakantie zouden gaan. Niets was minder waar. Lekker rustig op
vakantie naar een mooi zonnige locatie word je natuurlijk altijd
geconfronteerd met irritante dingen zoals mensen die zo hard op
het strand in hun mobiele telefoon praten dat ik de stemmen in
mijn hoofd nauwelijks hoorde. Of vrouwen die een string dragen
op het strand om te laten zien dat hun billen nog steeds wit zijn.
Begrijp me goed, ik heb niets tegen het concept string wat betreft
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onder een broek omdat dat soms gewoon mooier staat maar ga daar
niet mee op het strand rondlopen, er zijn namelijk maar weinig
billen die mooi genoeg zijn voor zo een ding en daarvan heb ik er
geen gezien.
Maar het ergst is wel de mensen die opeens alle normale dingen
vergeten en dingen gaan doen die ze thuis nooit zouden doen. En
dan bedoel ik niet feesten, brassen, drinken en cultuur bezoeken
want dat is normaal, dat doe ik thuis ook. Maar opeens gaan
mensen met ontbloot bovenlijf, in bikini (of iets wat er op lijkt) of
in zwembroek van het strand af en de stad in. Tuurlijk lig je met zo
weinig mogelijk aan op het strand maar trek wat aan zodra je het
strand verlaat. Andere mensen zijn ook op vakantie en die willen,
als ze wat eten of drinken op een terrasje, echt niet geconfronteerd
worden met bierbuiken of andere delen van het lichaam die in de
loop van de jaren uitgedijd zijn of zijn gaan hangen, we zijn geen
Duitsers! Ik heb dan geen gespierd lichaam (met dank aan meneer
Heineken) maar zelfs als ik dat zou hebben, doe ik het nog niet
(hetzelfde geldt voor vrouwen trouwens). Zo, dat zijn we ook even
kwijt, nu maar hopen dat bij mijn volgende vakantie dat soort
mensen wel zijn uitgestorven.

Oh, nog even een kleine roddel verwerken in dit stukje. Het is
natuurlijk binnen DWT bekend dat Eric Veen en Fleur van
Dusseldorp wat hebben. En dat ‘wat’ blijkt een groot woord te zijn.
Het lijkt wel een doktersvoorschrift: één klein zoentje per dag (of
minder). Verder is Eric erg grof (we kennen hem niet anders) tegen
de verfijnde Fleur zoals verschillende mensen hebben kunnen zien
op Fleur haar verjaardag. Leuke cadeaus had ze trouwens
gekregen, ben benieuwd of deze al gebruikt zijn! De tijd zal het
leren hoelang dit stand houdt. Eric heeft deze zomer trouwens een
poging gedaan om met zijn brommer (of is het toch een motor)
naar Frankrijk te rijden. Laatste bericht is dat hij gestrand is bij
Nancy en Michiel (zijn broer natuurlijk) hem moest ophalen.
Misschien volgens jaar beter, als je ook zo een slagschip hebt als
Michiel nu heeft.
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Hoe meer ik erover nadenk hoe meer ik weet om over te schrijven.
Maar om jullie nu een leesfractuur te besparen stop ik maar even
voor deze keer. Veel plezier met alles wat jullie doen en ik hoop
op veel reacties via welk kanaal dan ook. Ik sluit af met de
welbekende spreuk: bewegen is goed, sporten is beter, zwemmen
is het best!

Is het een vogel?
Nee
Is het een vliegtuig?
Nee
Wat is het dan?
…
Het is Super Grover

Ps.: ik beschrijf als Super Grover alleen wat ik zie, hoor, krijg te horen en wat

leuk is om te verzinnen. Mochten er fouten dan wel onoverkomelijke dingen in

het bovenstaande stukje staan houd ik me daar niet verantwoordelijk voor. Voor

een rectificatie kan men zelf een stukje schrijven (is ook goed voor de vulling

van het clubblad).

9  Dutch open masterse

te Apeldoorn 
16, 17 en 18 juni.

Maanden heb ik er naar uitgezien om aan dit internationale
toernooi deel te nemen en op vrijdag 16 juni jl. was het dan zover.
Als enige deelneemster van DWT ben ik met de trein naar
Apeldoorn gereisd. Ik logeerde dit weekend in pension Abbekerk,
waar ik ook tijdens de wandelvierdaagse (juli) logeer. Ik kreeg een
fiets in bruikleen om bij het zwembad te komen. De wedstrijden
werden gehouden in het mooie buitenbad ‘t Kristalbad. Vorig jaar
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werden deze wedstrijden niet gehouden omdat het Kristalbad
gerenoveerd werd. Het wedstrijdbad (50m baanlengte) heeft 10
banen.
Vrijdag middag om 17.00 uur werden de wedstrijden geopend. De
deelname was enorm sterk n.l. Uit 10 landen met onder andere 99
zwemmers uit Duitsland. De andere landen buiten Nederland
waren : België, Denemarken, Litouwen Engeland, Oostenrijk,
Schotland, Tsjechië en USA. Mijn leeftijdsklasse D45+ was met
14 zwemsters ook sterk vertegenwoordigd.
Het gehele weekend was het zomers weer met een stralende zon en
zo’n 27°C. Geweldig was ook de sfeer. Met de fam. Eichhorn uit
Lisse ben ik fijn opgetrokken. Na enige jaren begin ik al aardig wat
deelnemers te kennen. Ok van Batenburg en Jankees Boer waren
niet in Apeldoorn. Zij waren bij langebaan wedstrijden bij Rapido
in Spaarnwoude.
De organisatie was uitstekend. Er was ook van alles te koop.
Zowel op vrijdagavond als op zaterdagavond kon op een groot tv
scherm de EK voetbalwedstrijden gevolgd worden. Na afloop van
de wedstrijden was er op zaterdagavond een groot barbecuefeest.
Vele deelnemers maakten hiervan gebruik en er werden vele
contacten gemaakt. De wedstrijden verliepen goed. Er waren ook
weer vele goede bekenden zoals onder andere Donald
Uijtenbogaart, Atie Pijtak-Radersma, Hetty de Rooij, Gonny Bak,
Christien Nieuwenhuis en Edwin van Norden. Laatstgenoemde
zwom een NMR op de 400m wisselslag en de 1500m borstcrawl.
Mijn resultaten van dit toernooi waren (D45+):
400mbc in 7.00,6 min. 4  plaats PRe

800m bc in 15.00,8 min 4  plaatse

200m sch.sl. in 4.06,6 min 5  plaatse

100m sch.sl. in 1.46,1 min 3  plaats Bronse

1500m bc in 30.07,8 min 2  plaats Zilver (1  plaats voore e

een Duitse)
200m rc in 4.08,0 min 3  plaats Bronse

50m sch.sl. in 0.47,4 min 2  plaats Zilvere

Met vier plakken ben ik erg blij en tevreden. Heel voldaan keerde
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ik weer naar huis terug. Ik heb nog nooit zulke fijne wedstrijden
meegemaakt hier in Apeldoorn, met dat prachtige weer. Vaak denk
ik hieraan terug.

Corine Kalbfleisch,
Juni 2000.

Het de HAM - toernooi 2000

Na de winter-waterpolo-competitie, die eind april afgesloten is,
doen we ons toernooi in Wormerveer. Normaal altijd op de
zaterdag van het eerste weekeinde in juni, maar dit keer in mei.
Volgens de organisatie liggen de data van Pinksteren en Luilak
verkeerd; vandaar een week eerder. Bij het opmaken van de balans
in het zwembad klopt deze Wormerveerse gedachtegang, althans
voor onze ploeg. We zijn volledig, want aanwezig zijn: Roel, Bart,
Lex, Leon, Ton 1, Marius, Ton 2, Gé, dus 8 man. Zelfs met één
man meer en dat is nog nooit vertoond.
POLO
Het programma geeft aan: acht ploegen, verdeeld over twee poules.
DWT in poule 1 samen met Proface/DAW, HAM A en HAM C.
De speeltijd is tien minuten bruto. Na de halve competitie speelt
elke ploeg nog één wedstrijd en is er een finale. De eerste wedstrijd
is om 15.30 uur en de laatste om 19. 10 uur.
Wedstrijd 1 is tegen Proface/DAW. We houden het op 2 - 2. De
doelpunten zijn van Ton de Graaf, waarvan er één gemaakt wordt
via een snelle doo tikbal met een stompe hoek van 155 gr.
Wedstrijd 2 is tegen HAM A. We houden het weer op 2 - 2. De
doelpunten zijn nu van Leon en Ton. Voor het doelpunten wekt
Leon de indruk een vrije bal te nemen en schiet pardoes in.
Wedstrijd 3 is tegen HAM C. We verliezen met 2 - 4. Waarom niet
weer een gelijkspel? Domme pech. We staan namelijk meteen op
achterstand met 0 - 3. De twee tegentreffers van ons zijn van Ton



  De Waterdroppels 41  

en Lex en laten zien dat het anders had gemoeten. Als ploeg moet
je goed bij de tijd zijn, want tien minuten is erg kort.
In onze poule eindigen we door deze drie wedstrijden op de derde
plaats en spelen een afsluitende
wedstrijd tegen de nummer drie van poule 2: VZV. Maar Lex van
Gaale en Ton Vermeer moeten ons helaas voortijdig verlaten.
Volgens hun zeggen hebben ze zware verplichtingen elders in het
land.
Tijdens toernooien is het niet volledig zijn van een ploeg nooit een
probleem. Na enig zoekwerk vinden we dan ook de
Wormerveerder John Lutén van De Ham. Hij valt in en scoort
meteen. Zo'n invaller moet je nou net treffen. Ton en Leon (2x)
maken de twee andere doelpunten. De eindstand wordt 1 - 4,
waarmee we de
VIJFDE PLAATS van dit toernooi bereiken.
SPECIAAL
Halverwege het toernooi staat in het programma vermeldt:
jubileum dameswedstrijd, ter gelegenheid van een lang-spelende
dame. Omstreeks het aangegeven tijdstip krijgt het zwembad een
invasie van twee zeventallen van elf vrouwen met geschatte
leeftijden tussen de 30 en 60 jaar. Even later liggen er dan ook 22
in het water, waarvan enkele vreemd gekleurd haar bezitten.
Ondanks het met veel lichamen gevulde zwemwater wordt er leuk
gepolo-ed. Gek is dit niet, omdat de meesten van ben in de
hoofdklasse gespeeld hebben.
Na afloop en uit het water lopen ze langs ons. Een opmerking over
het gekleurde haar is voor Bart aanleiding om ons mede te delen,
dat deze personen verkleedde heren zijn. Vol ongeloof zijn we. De
bedoelde dames kijken we nog eens goed aan. Het is nauwelijks te
zien.
WAT IN HET VAT ZIT
• Ton Vermeer verscheen niet op zijn rood-zwarte Japanse

tweewieler van 750 cc. We misten daardoor een proefritje.
• Ton de Graaf speelde zijn laatste toernooi voor DWT. Hij

verhuist binnen niet al te lange tijd naar Zuidlaren. Een
polotoernooi in het noorden ligt dus in het verschiet

• Hans Nolting heeft zich over onze lootjes ontfermt én de
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prijzen, waaronder een prachtig geruit overhemd met boordmaat
39 en een zes-stuks-heerlijke-zeep bevattend pakje. Zeep kun je
nog wel delen, maar met een overhemd gaat dat moeilijk.

Gé Luttikhuizen

DWT en LANGEBAAN 2000
SPAARNWOUDE -zondag 18 juni

Zonovergoten is het aan de kanobaan op zondag 18 juni 2000. De
weervoorspelling van een maand geleden klopt niet helemaal: geen
wolkje te zien, de wind is zwak en er is erg veel zon. Gelukkig
wordt dat laatste goedgemaakt door de bomen naast het
Buitenhuis.
De uitbreiding van het restaurant, enz. is klaar. Het doel is bereikt,
er is een flinke klomp ruimte bijgekomen. De kleinschalige aanblik
is echter verdwenen. Prettig is het brede grastalud en de
bescherming tegen de wind die daar bijna altijd in je nek blaast.
Aanwezig: 51 verenigingen, waaronder DWT
Chris Visser start om 13.30 uur op de 2000 meter vrije slag. Hij
heeft moeite het hoge tempo van de getrainde langebaan
zwemmers bij te houden. Bij het eerste meetpunt, 250 meter na de
start, ligt hij op tweederde van het veld. En dan duurt het een hele
poos, waarin Chris ligt te ploeteren en wij ons kostelijk vermaken.
Na een kleine 25 minuten komt hij in zicht in een groepje van vier
anderen. Op het moment dat hij langs komt, schreeuwen we erop
los, maar of dat helpt kun je niet erg merken. Hij haalt wel één
zwemmer in uit zijn groepje en eindigt in de toch wel redelijke tijd
van 31.18.39 op de 57  plaats. Een verbetering van 1 min. en 35.14e

sec. met vorig jaar.

SLUIS - zaterdag 3 juli
Zo mooi als Spaarnwoude was, zo slecht is het in Zeeuws-
Vlaanderen. In Haarlem regent het die dag van 12 tot 20 uur en
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deze natte lucht komt uit zuid-zuid-westelijke richting én daar ligt
toevallig Sluis. De DWT-ers, die na een lange reis in dit stadje zijn
neergestreken, hebben het geweten. Het is erg nat, de
luchttemperatuur bedraagt 14 gr. en de watertemperatuur kan er
nog net mee door: deze is 16 graden.
De afstanden van deze langebaan zijn wat langer dan gemiddeld.
Chris Visser zwemt 3000 m, Tim de Vries 500 m, Tim Kuijt en
Michael de Feber 1500 m en alle vier in de vrije slag. Verder zijn
ook aanwezig Ok Batenburg en de heer Kuijt als begeleiders.
SLUIS - zondag 4 juli
Vandaag zijn in het kanaal naar Hoek in België de lange-afstands
wedstrijden, waaronder de 16 km schoolslag. Ok en Chris zijn
aanwezig om te helpen bij het "voederen" van de pupil van Ok, die
dit nummer vandaag doet. Dat helpen houdt in: meelopen, een stuk
vooruit rennen, vanaf een steiger of een brug eten/drinken aan de
zwemmer geven met een hengel.

SLOTERVAART - zondag 23 juli
Het weer in Sluis heeft geen indruk gemaakt op Tim Kijt en
Michael de Feber. Ze zij er weer. Ook aanwezig zijn Anne Kijt en
Roland van den Enden, maar Chris Visser en Tim de Vries
ontbreken.
Anne zwemt op de 500 m. vrije slag naar een achtste plaats en Tim
op de 800 m. naar een zesde. Michael heeft de vrije slag vaarwel
gezegd. Hij doet nu de schoolslag en dat betekent: 2000 m.
zwemmen. Hij wordt laatste van de 27 deelnemers. Roland komt
ook op dit nummer uit en wordt 22ste in de voor hem matige tijd
van
35.26.25.
Tim Kuijt heeft zich ook voor de 500 meter schoolslag opgegeven.
Aan de start liggen op dit nummer de jaargangen 85, 86, 87 en 88
en tezamen is dat een aardig groot gezelschap. Hij doet het
verrassend goed. Eerst gaat het wat moeizaam, maar nog voor het
250-keerpunt ligt hij op een negende plek. Dat houdt hij zo en
eindigt als vierde in zijn jaargang.

Gé 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 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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