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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De klimatologische omstandigheden in ons land
zijn verre van saai te noemen. Afwisseling is
troef. De vele weerspreuken getuigen van
originaliteit en het weer is een dankbaar onder-
werp van onze dagelijkse conversaties. Als een kameleon stemmen
wij zelfs ons gedrag op het weer af. Dat maakt ons tot een
veelzijdig volkje. Zo de wind waait, waait ons vestje, maar of dat
altijd even betrouwbaar is valt nog te bezien! Als het moet gaan we
er voor honderd procent tegenaan. Het moet echter niet tegenzitten,
want dan zijn we geneigd om de koppies te laten hangen. We
komen dat syndroom in de sport ook regelmatig tegen. De euforie
na de gouden regen in Sydney kan niet verbloemen dat er nog een
lange weg te gaan is om ook in de sport constant prestaties op
wereldniveau te leveren.

Het penalty-syndroom bij het Nederlands elftal, "hup Holland hup"
en we praten onszelf weer een probleem aan. De gouden successen
van Inge, Pieter en die andere Olympische kanjers en het "we are
the champions" is niet van de lucht. Een raar volkje, die
Hollanders. We voelen ons the best of the world, maar zijn vaak o
zo bekrompen. Zou Toon Gerbrands, die de volleybalploeg naar de
vijfde plaats in de Olympische rangorde leidde, dat bedoelen met
zijn opmerking dat Nederland geen topsportklimaat kent? We
ruiken aan de wereldsuccessen, we leveren ze zelfs, maar we
kunnen ze blijkbaar niet vasthouden! Zitten we dan voor eeuwig
vastgebakken aan de spruitjesgeur en de Hollandse Calvinistische
kneuterigheid en kunnen en mogen we niet te lang genieten van
onze sportsuccessen?

Er zit dus een kern van waarheid in de kritische noot van Toon
Gerbrands. De samenleving is doorspekt met afstandelijkheid,
normaal doen en kostenbeheersing, dus zuinigheid in optima
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forma. Het zit ons in de genen gegrift. Ga maar na! Miljarden te
vergeven in de komende jaren en toch houdt de ploeg van Wim
Kok in het Haagse voor (top)sportontwikkeling min of meer de
hand op de knip en dit wordt gretig overgenomen door de lagere
Overheden. De voorwaarden om te komen tot een consistent (top)
sportbeleid wordt daarmee behoorlijk gedwarsboomd. Wel
hosanna juichen met de Hollandse borst vooruit als het
"Wilhelmus" in Sydney een heuse wereldhit is geworden.
Voormalig vakbonds-Wimpie kan toch niet anders dan zijn ploeg
voorhouden dat het roer om moet. Dus Wim, pomp meer pecunia
in de (top)sport!

We zijn echter ook persoonlijk geneigd om met minimale inspan-
ning tot maximale resultaten te komen en gaan prat op de daarmee
behaalde successen, terwijl we de missers onder het vloerkleed
vegen, want die zijn niet relevant. Je moet voor blijvend succes
toch wel meer over hebben en dat moeten (top)sporters zich
terdege bewust worden. Behalve bij de Overheid en in haar kielzog
het bedrijfsleven en het particuliere initiatief, zal ook de
individuele (top)sporter zich moeten onthouden van spruitjesgeur
en zuinigheid in optima forma. De beuk moet erin, jaar na jaar!
Trainen als een beest, werken als een paard en dan vechten als
leeuwen om de sportieve eerzucht te bevredigen. En bedenk dat het
makkelijker is om aan de top te komen, dan om er te blijven. Een
cliché als een deur, maar hij werkt nog altijd.

De successen van Hoogie en Ynki zijn ook aan DWT niet
ongemerkt voorbij gegaan. Het heeft met name de zwemploeg een
aantal nieuwe leden opgeleverd. Die staan dus helemaal aan het
begin, om over Olympisch goud al helemaal nog niet te spreken.
Waarschijnlijk zullen ze dat nooit behalen, maar door zowel op de
trainingen als tijdens de wedstrijden er maximaal voor te gaan,
kunnen er ook prachtige sportieve resultaten behaald worden.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Synchroonzwemmen.
Bij het synchroonzwemmen hebben een aantal
trainers en begeleiders bij de start van het
seizoen, om persoonlijke redenen te kennen
gegeven om hun inzet voor de synchroonzwem-
ploeg (tijdelijk) te stoppen, of op een lager pitje
te zetten. Derhalve een flinke aderlating bij het kader, dat gevolgen
heeft voor de organisatie van de trainingen. De werkgroep heeft in
samenspraak met het bestuur een aangepast trainingsscenario
ontwikkeld. Via de werkgroep en de trainers worden en/of zijn de
synchroonzwemmers op de hoogte gebracht. Het bestuur blijft de
ontwikkelingen op de voet volgen. Uiteraard doen wij ons uiterste
best om trainingskader en begeleiders aan te trekken. Denkt u als
ouders een rol te kunnen/willen spelen in de training en
begeleiding van het synchroonzwemmen, dan kunt u contact
opnemen met Paula Lommerse (zie achterin het clubblad). U bent
van harte welkom.

De trainers en begeleiders die definitief gestopt zijn, zijn wij zeer
erkentelijk voor hun inzet in de afgelopen jaren bij het
synchroonzwemmen.

- (Heren) polotrainer.
Hij is alweer 2 maanden actief voor DWT en hij is door de
voorzitter van de polowerkgroep reeds bij u geïntroduceerd. Koos
Ruiter, de nieuwe trainer van de Herenselectie. Enthousiast,
ervaren en reeds zijn sporen verdiend in het trainerswereldje.
Bovendien een echte clubman die de betekenis van een sportclub
op de juiste waarde weet in te schatten. Het bestuur wenst Koos
veel succes en een goede samenwerking met alle betrokkenen bij
het waterpolo toe.
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-   Slotfeest 70 jaar DWT.
De jubileumeditie van "De dag van DWT" is nog maar net achter
de rug, maar toch vragen wij uw aandacht voor het "Slotfeest 70
jaar DWT". Dit feest zal gehouden worden op zaterdag 30
december a.s. (de echte verjaardag van DWT), in "Het Schalkererf"
aan de Bernadottelaan. De jubileumcommissie is nog bezig met de
afronding van het programma, maar het belooft een spetterend
feest te worden. Houdt dus 30 december vanaf 19.00 uur vrij voor
het slotfeest 70 jaar DWT. U krijgt een persoonlijke uitnodiging
toegestuurd.
 
Het bestuur.

Met bronvermelding.

VdH. Van den Hoogenband. Zomaar een naam. Een naam is
uiteindelijk maar een naam, een ding, toch? Van-den-hoo-gen-
band. Na verloop van tijd raak je eraan gewend. Maar zo'n waslijst
van lettergrepen, pie-ter-van-den-hoo-gen-band, zeven hele letter-
grepen. Zeg nou zelf, dat klinkt anders dan Mark Spitz of Ada Kok
(geen familie van Haagse Wimpie). Een beetje mededogen met de
zwemcommentator van de Griekse televisie is hier wel op zijn
plaats, hoewel het aantal lettergrepen van Griekse sportmensen die
van VdH verre overtreft. Maar toch!

Grote krantenkop in het Italiaanse "La Gazzetta dello Sport" na
Pieter's eerste gouden greep: Dio Marino (God van de zee) en
Fenomeno di Eindhoven. In geen enkele krantenkop de naam van
het fenomeen voluit. Dat krijg je ervan met zoveel lettergrepen.
Dan maar bijnamen verzinnen, oubollige zoals "The Flying
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Dutchman" doen het bij de internationale sportpers goed.
Sommigen zijn aardig zoals "Down Under Thunder" en de meest
gebruikte "Hoogie" (uit te spreken op de wijze van Boogie Woog-
ie) en voor in-ge-de-bruin (vier lettergrepen, dat kan ermee door)
Ynki. Gewoon kort maar krachtig "Hoogie and Ynki"!

Goed, zeven lettergrepen of niet, zwemmen kan-ie onze Hoogie.
Goed en snel en ook voor het overige schijnt Pieter van den
Hoogenband helemaal te deugen. Je kunt dat natuurlijk nooit
helemaal zeker weten, maar zijn uitstraling geeft ons het
vertrouwen dat het goud hem niet naar het hoofd zal stijgen. Die
vader en moeder erbij, op een manier ook: daar is niks overdrevens
aan. Gewoon een nuchter oer-Hollands 'doe maar gewoon dan doe
je gek genoeg' gezin. 
D66 wil een nieuw zwembad in Amersfoort naar Inge de Bruin
vernoemen. Het lijkt me dat Inge daar niet op zit te wachten. Maar
dat Pieter niet van zulke poespas is gediend staat voor ons als een
paal boven water. Geldrop moet voor het zwembad een andere
naam verzinnen. Het pie-ter-van-den-hoo-gen-band-bad is met z'n
acht lettergrepen bij voorbaat ongeschikt om internationale
wedstrijden te organiseren. Er zijn grenzen!

In Nederlandse kranten wordt Pieter voor en achter gewoon
afgekort met VDH, gewoon omdat kranteninkt evenals Eurolood-
vrij bijzonder duur is. De zuinige nationale krantenmagnaten
hadden eigenlijk liever gehad dat Marcel Wouda het Olympisch
zwemmen had gedomineerd. Wouda: kort, krachtig en een enorme
wereldwijde inktbesparing. De millieubeweging zou in haar nopjes
zijn geweest. En dan die koppen;
Goud Wouda! (na eerste goud). Weer Wouda! (na tweede goud) en
een tip voor De Telegraaf: GOUDa!!! (na derde goud). Het mocht
niet zo zijn. Mar-cel-wou-da behaalde slechts in de estafette één
keer brons dat door met name z'n maatje pie-ter-van-den-hoo-gen-
band voor de poorten van de hel werd weggesleept.

Het valt wel op dat in de internationale pers de naam van Pieter
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van den Hoogenband goed gespeld wordt (zou dat dan toch door
die grote hoeveelheid lettergrepen komen), hoewel aan de
uitspraak het nodige te verbeteren valt. Het toont toch wel de
grootsheid en de klasse van pie-ter-van-den-hoo-gen-band dat zijn
naam overal ter wereld correct gespeld wordt, of niet soms?

Bron: Haarlems Dagblad d.d. 23-08-2000

Dèja vu.

Er zijn vele sportieve hoogtepunten die in je geheugen opgeslagen
zitten en die je als de dag van gisteren weer kunt herbeleven. De
Olympische spelen zorgen telkens weer voor nieuwe aanvoer
waardoor andere in het verleden beleefde hoogtepunten allengs
meer naar de achtergrond geraken. Met mijn eerste echte
Olympische herinneringen moet ik terug naar 1960. Voor het
gouden kwartet van Fannie Blankers-Koen in 1948 was ik domweg
te jong om daar maar iets van te kunnen beleven. Dat gold
eigenlijk ook voor de Spelen vier jaar later in Stockholm. In 56
gingen we niet naar Melbourne, in mijn beleving toen had dat te
maken met de ruiten van het filiaal van de communistische krant
De Waarheid aan het Kennemerplein, die door woedende demon-
stranten werden ingegooid.

Rome 1960 dus. Het jaar dat DWT 30 jaar bestond, hoewel ik daar
ook geen flauw benul van had, want ik wist niet eens van het
bestaan van DWT. Ik was 14 jaar, kon niet zwemmen, doch wel
net twee jaar fietsen (ik was een laatbloeier) en scheurde op mijn
loodzware derdehandse Edego-fiets over de Hoog en Duin en
Daalse weg alsof ik Wout Wagtmans zelve was (z'n oren had ik
wel, maar z’n talent niet). Een jaar later mocht ik op mijn
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loodzware derdehands Edego-fiets meedoen met de Haarlemse
Muggenronde (die toen nog door het hele land reed). Ik eindigde
als rode-lantaarn-drager. Maar wat was het een feest, één sportief
hoogtepunt en zeker de ontmoeting met de wielerlegende Gerrit
Schulte in Den Bosch maakte mijn ronde niet meer stuk. Toen gold
blijkbaar nog de Olympische gedachte dat meedoen belangrijker is
dan winnen.

Ja Rome 1960 dus. Het jaar waarin Ajax op Hemelvaartsdag voet-
balkampioen van Nederland werd door in de beslissingswedstrijd
in het Olympisch stadion (niet die van Rome) met 5 tegen 1 van
Feijenoord (zo werd dat toen nog geschreven) te winnen, door
onder meer drie doelpunten van Wim Blijenberg. Ik hoorde het
over de radio net na mijn training op mijn loodzware derdehandse
Edego-fiets. Tegen mijn vrienden fantaseerde ik dat ik die
wedstrijd in het Olympisch stadion (niet die van Rome) zelf had
bijgewoond. En wat herinner ik me nog van de Olympische Spelen
in Rome. Niet zo gek veel. Mijn loodzware derdehandse Edego-
fiets zat tussen mijn sportieve fantasie en werkelijkheid in.

Toch nog Rome 1960. Wilma Rudolph, de hinde uit de VS (sport-
verslaggevers noemden haar zo vanwege haar stijl van lopen) werd
op de atletiek-sprintnummers de koningin van de Spelen. En dat
maakte toch een indruk op me, of was het toch haar uiterlijke
verschijning waar ik zo ondersteboven van was. Ach wat doet het
ertoe. Twee jaar later (dus na de Haarlemse Muggenronde) kocht
ik een tweedehandse lichtgewicht racefiets van een onbekend merk
en werd mijn derdehandse loodzware Edego fiets als rijp voor de
sloop van de hand gedaan. Ach ja, waar de Olympische Spelen van
Sydney je al niet aan terug doet denken. Sydney 2000 met z'n 25
medailles voor ons kikkerlandje, het jaar waarin ik voor mezelf een
spiksplinternieuwe Gazelle-fiets heb aangeschaft en het
jubileumjaar van 70 jaar DWT, zal voor altijd in mijn geheugen
gegrift blijven! 

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

Naam :Leida & Henk Scholten
Leeftijd :56 jaar/58 jaar
Woonplaats :Haarlem
DWT'er sinds :1978

Waarom viel de keus op DWT?
Marriëlle was gek van zwemmen. Ze had inmiddels Bij De Planeet
haar A-diploma gehaald en was Bezig voor B. Ze zwom de sterren
van de hemel, ook met het onderwaterzwemmen, maar op het
moment dat het echt moest ging dat laatste voor geen meter.
Achteraf bleek dat ze bewust faalde omdat ze bang was dat ze na
het B-diploma met zwemmen moest stoppen. Een telefoontje naar
De planeet om Marriëlle lid te maken van een zwemvereniging
was voldoende, want aan de andere kant van de lijn zat Harmke 
Kleinhout; en laat die nou net toevallig lid zijn van DWT! Dus de
keus op DWT was min of meer toeval.

Voor welk onderdeel van de zwemsport werd Marriëlle
aangemeld en welke indruk maakt dat op jullie?
Aanvankelijk voor het leszwemmen, want er waren nog een aantal
zwemvaardigheidsdiploma's te behalen. De professionele- en
kindvriendelijke manier waarop Hans Kleinhout met zijn leskader
bezig was maakte een diepe indruk op ons. Dat was klasse! Door
mee te doen met onderlinge wedstrijdjes voor niet start-
vergunninghouders, volgde als vanzelfsprekend de overstap naar
het wedstrijdzwemmen.

Op welk terrein waren jullie zelf actief voor DWT?
Ik werd al snel door Jan Eichhorn benaderd voor een plaats in de
zwemcommissie, aldus Leida. Jan was voorzitter en Truus
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Muijlaert deed volgens mij het secretariaat. Eigenlijk draaide de
werkgroep op Truus, want zij regelde werkelijk alles. Binnen een
jaar nam Henk het stokje van mij over en werd al snel voorzitter.

In die periode lag de wedstrijdploeg min of meer op z'n gat, zegt
Henk. Het kwam herhaaldelijk voor dat de trainer 's morgens niet
kwam opdagen en daarmee de ploeg in de steek liet. Ik kan je
vertellen dat het dan snel bergafwaarts gaat met een zwemploeg!

Waarom dan toch de motivatie houden om ermee door te
gaan?
In moeilijke tijden zijn er altijd mensen te vinden die de boel op
sleeptouw nemen. Jan Nijemanting was zo'n iemand. Hier in
Noord ging hij elke ochtend bij de zwemmers langs om ze op te
halen voor de training in De Planeet. Uiteindelijk kregen we met
René Pijnacker een nieuwe enthousiaste trainer, die kennis van
zaken en veel goede ideeën meenam. De zwemploeg was gered en
er werd weer gewerkt volgens de normale afspraken. We gingen
tot genoegen van onze Duitse vrienden weer naar Osnabrück.

Henk is rond 85 de bedenker van het eerste Paas-toernooi, zegt
Leida. Wie kon toen weten dat daarmee een traditie geboren werd.
Het was in het begin echt pionieren, zeker het rond krijgen van de
jury was toen een crime, Maar leuk was het, zegt Leida, die samen
met Alie Stricker en Cor Belles de foerage verzorgde. Overigens is
Leida 19 jaar tafeldame geweest; eerst met Fie Wigman, daarna
met Cor Belles en uiteraard ook de nodige jaren met Corrie van
Dijk. 

Henk heeft voor DWT de cursus zwemtrainer-A gedaan met
daarna nog de nodige applicaties. Je weet hoe dat gaat, ik coachte
al de zwemploeg. Dus een weekje Zeist met vervolg in De Planeet
was noodzakelijk om gekwalificeerd te zijn. Bovendien was Co
Zwaneveld met de hem bekende stijl, een prima leermeester. DWT
slokte in die periode meer tijd op dan m'n werk, zegt Henk. Er
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waren zaterdagen dat ik 's morgens vroeg in het Sportfondsenbad
aan de bak stond, om daarna hetzelfde te doen in De Planeet en
vervolgens 's middags in Beverwijk ook nog een kringtrainig te
verzorgen. Later was ik nog ruim een decennia bestuurslid. Als
penningmeester heb ik drie voorzitters meegemaakt waaronder
Henk Wigman en Hans Kleinhout.

Wat was voor jullie een absoluut DWT hoogtepunt?
De receptie van het 60-jarig jubileum, laat Leida direct weten.
Vijfhonderd uitnodigingen, dat betekende 500 receptiehapjes in
kwadraat die we met een groepje vrouwen bij ieder afzonderlijk
thuis hebben gemaakt. En dan de receptie zelf; daar stonden we in
onze kraakheldere witte jasschorten de hapjes aan de man te
brengen. Vraag het maar aan Alie en Cor. 

Henk, de eerste keer weer naar Osnabrück met z'n Duitse dege-
lijkheid. Als ware notabelen werden we als bestuur ontvangen. En
dan de intocht van de zwemploegen in het zwembad; ach ik hoef je
niks te vertellen. Maar ook het Paastoernooi. We hebben het toch
altijd maar weer met z'n allen geflikt. Na afloop trots dat het weer
zo fantastisch verlopen was. En moe dat je was, of je een week
achterelkaar gewerkt had!

Welke betekenis heeft DWT voor jullie als Haarlemse
zwemclub?
Ik vind met name de sociale betekenis van een sportclub be-
langrijk, zegt Henk. DWT voldoet daar in ruime mate aan. De gym
vereniging VOLO waar ik al tientallenjaren lid ben heeft eenzelfde
uitstraling. Het is er gezellig, de mensen overlopen elkaar niet,
maar hebben toch aandacht voor elkaar. Bovendien is een
sportclub een prima uitlaatklep voor het jachtige leven.

Wat schiet jullie te binnen bij de volgende steekwoorden?
- Sportfondsenbad Frederikspark?
Een vreselijk gezellig bad. Het was er gemoedelijk en sfeervol. Ze
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hadden het nooit moeten afbreken!

- Boerhaavebad Schalkwijk?
Het is er rommelig en chaotisch. In het clubhuis zit je als tafeldame
midden in de drukte. en dan soms de muziek! Dan miste ik het
Sportfondsenbad.
Voor een trainer is de akoestiek aan het bad slecht. Je kunt je
moeilijk verstaanbaar maken en daardoor mis je het broodnodige
contact met de zwemmers, volgens Henk.

- Haarlem Sportstad?
Dat zegt ons niet zoveel. Bovendien zijn we oorspronkelijk geen
Haarlemmers. We zien weinig van een actief gemeentelijk beleid
met de sport.

- Topsport bij DWT?
Een echte topper heeft daar weinig te zoeken. Daar missen we
domweg de faciliteiten voor. Het is wel mogelijk om bij DWT naar
de top toe te werken. Er zijn altijd wel talenten die daar van
kunnen profiteren.

- Recreatiesport bij DWT?
Ja zeker! Kijk bij het leszwemmen, de vaardigheidsdiploma's vind
ik een vorm van recreatiesport, aldus Henk. En dan door naar de
wedstrijdploeg, waar ook minder getalenteerden prestatie- en PR-
diploma's krijgen. Daar ga je voor. Voor mij de ultieme vorm van
recreatiesport. Dan houdt je het voor iedereen leuk.

- Sendenbeker?
Leida; Het idee is prima. Ik heb in het verleden wel eens het gevoel
gehad dat het een verplicht nummer was. Henk vult aan en zegt de
Sendenbeker wel degelijk betekenis toe. De naam van een voor
DWT nog immer bijzonder iemand verbonden aan een pres-
tatiebeker. De kandidaatskeuze moet echter wel duidelijk
gemotiveerd omschreven worden en de presentatie op de jaarver-
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gadering moet navenant zijn.

- Betrokkenheid vrijwillig kader?
Daar drijft elke vereniging op dat houdt de zaak bij elkaar. Zonder
vrijwillig kader is de nekslag voor bijna iedere vereniging. Wees er
zuinig op!

- DWT 70 jaar?
Het betekent dat het gewoon een goeie vereniging is als ze het al
70 jaar zelfstandig kunnen volhouden.

- Toekomst DWT?
Alert blijven op de ontwikkelingen binnen de vereniging. Oor voor
de leden hebben en dat bieden waar ze om vragen. Dan kun je het
nog lang volhouden!

- Het laatste woord?
Henk hoopt nog veel plezier bij DWT te kunnen beleven, waarbij
hopelijk gemoedelijkheid en een goede onderlinge sfeer gemeen-
goed blijft. Het campingseizoen zit er weer op, dus het Late Uur
kan me weer verwachten.
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De Grote Clubactie

De trekking van de winnende loten van de Grote
Clubactie vindt op donderdag 9 november plaats.
De uitslag wordt in deze regio de week daarna in "De
Haarlemmer" gepubliceerd. Ook zal de trekkingslijst in het
clubhuis worden opgehangen. Als u een prijs heeft gewonnen volg
dan de instructie die op het lot vermeldt staat. Alle prijswinnaars
van harte gefeliciteerd. En tot de absolute prijswinnaar behoort
natuurlijk DWT. Want dankzij uw aankoop van loten kan de
penningmeester een flink bedrag tegemoet zien. Wij zijn u
daarvoor zeer dankbaar.

Het petit comité GCA.

Klazenfestival.

Bent u er nog niet aan toegekomen en
wilt u toch gebruik maken van onze
onvolprezen Klazendienst? Pak dan
onmiddellijk de telefoon (uw
GSMmetje is ook goed) En maak dan
een afspraak met onze
Klazencoördinator Ebelien Brander.
Haar telefoon nummer is:023-
5248215. U bent dan gegarandeerd van een exclusief bezoek van
de goed heilig man aan het goedgelovig minivolkje bij u thuis.

Klaas & Co!!



De Waterdroppels nodigt jullie allemaal uit

voor de verwelkoming van de Sint op

vrijdag 1 december 2000

in het Boerhaavebad te Haarlem.

Het Sinterklaasfeest begint om 17u30

en eindigt om 18u30

De ouders mogen meezwemmen tegen een

kleine vergoeding van 4 gulden.

Tot dan ! !



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 uit de Planeet

Vrijwilligers: het is voor u geen nieuws, dat verenigingen draaien
op de inzet van vrijwilligers. Dat is bij DWT niet anders. Daardoor
kunnen uw kinderen relatief gezien goedkoop zwemmen.
Twee van die vrijwilligers zij Jolanda en Inge. Twee moeders die
van de nood (wachten op het terras) een deugd maken en aan het
tafeltje het badgeld innen. Inge die reserve is, stopt hiermee aan het
eind van het jaar en dus zoeken wij een vader of moeder die haar
als reserve wil opvolgen.
Inlichtingen of nog liever aanmelden bij Jolanda en/of
ondergetekende. Vrolijke ochtend mensen hebben voorrang.
Opleiding kaderleden.
Zwemles geven is ook vrijwilligerswerk, ieder jaar organiseert de
zwembond cursussen voor zwemleider A en B, waarin de ouders
die meehelpen in het zwembad zich kunnen bekwamen in
verantwoord zwemles geven.
Vier DWT’ers volgen dit jaar de cursus zwemleider A (theorie en
praktijk) en die moeten ook zelf goed kunnen zwemmen. Maandag
avond 2 oktober moesten onze vier cursisten afzwemmen voor
diploma vaardigheid 1.
Karen Koopman, Sanja en Petri van Dijk en Eric Mengerink
slaagden hiervoor met vlag en wimpel en als dank werden de twee
begeleiders met vereende krachten te water gelaten. Na afloop
werden in het nieuwe clubhuis van de Watervrienden de diploma’s
uitgereikt.
Allen gefeliciteerd.
Ongeval.
Lonneke Beekhuys, die samen met Siep Visser in badje 1 de
nieuwe kindertjes watergewenning geeft, heeft in september een
“aanvaring” gehad met een paard en daarbij 5 ribben gebroken en
daarbij een longperforatie. Wij hebben haar een beterschapskaart
gestuurd met opbeurende wensen. Zij is inmiddels aan de
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beterende hand, maar het kan bij dit letsel nog geruime tijd duren
voor dat zij weer actief kan meehelpen.
Wij wensen haar verder beterschap.
Afzwemmen
Op 3 en 4 november gaan wij uitzoeken wie op 24 en 25 november
mogen afzwemmen.

Theo van Giezen.

Van de polocommisie.

Jawel, het is weer herfst. Het is weer koud
en het regent. Gelukkig heb je daar bij het
zwemmen geen last van. Maar goed, ik zou dit
keer geen weerpraatje houden, ik heb vernomen dat
sommigen onder ons daar niet erg vrolijk van worden…sorry.

De competitie is helemaal in volle gang en dat betekend dat alle
teams al lekker ‘draaiende’ zijn. Toch zijn er ook een aantal zaken
die niet helemaal lekker hebben gelopen de vorige maand, en dat
komt voornamelijk doordat er een aantal mensen waren die
besloten toch maar niet te willen waterpoloen (onbegrijpelijk). Erg
jammer, zeker voor de overige mensen in het team. Deze
plotselinge ‘nee-ik-wil-niet-meer-poloën-drang’  heeft ervoor
gezorgd dat het er ,helaas, voor dames 4 niet meer zo rooskleurig
uitziet. Gelukkig kunnen we zeggen dat alles voor de rest redelijk
tot zeer goed gaat, zoals bijvoorbeeld het minipolo !
Er liggen op dinsdag en zondag steeds meer nieuwe talentjes in het
water, en daar wordt de polocommissie natuurlijk erg blij van !!
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Wanneer ik dit stukje aan het verzinnen ben, ligt de Dag van DWT
nog in het verschiet. Op dit moment kan ik dus nog niet zeggen
hoe geweldig deze feestelijke dag  is geweest. Maar gezien het
programma van deze dag, ga ik er maar van uit dat het een groot
succes gaat worden/was. Wat ook nog in het verschiet ligt, is de
herfstvakantie. En in deze vakantie zal er waarschijnlijk wel weer
een echte herfstvakantiespeurtocht worden georganiseerd. Het
verslag hiervan zal ook ongetwijfeld  in het volgende clubblad
worden geplaatst.
Voor nu vind ik het eventjes genoeg geweest, en ik wens iedereen
veel plezier en veel succes!

Groetjes van Dana

De Grote Club Actie

Net als elke jaar vond ook dit jaar weer (onder leiding van het 
welbekende ‘’petit-commitee’’) de Grote Club Actie plaats. Deze
actie zal bij iedereen wel bekend zijn, en ik hoef dan ook eigenlijk
niet meer uit te leggen dat het heel belangrijk is voor de club dat er
veel loten verkocht worden, omdat het de club best veel geld op
kan leveren…want dat wisten jullie natuurlijk allemaal al….

Maar goed. Ook de polo afdeling heeft meegedaan aan het grote
loten verkopen. In totaal zijn er 189 loten verkocht door een aantal
poloërs en polosters. Op zich lijkt dit een redelijk groot aantal,
maar als je bedenkt dat er al 80 loten door Lisa Versteeg (zusje van
Tom) zijn verkocht, zou het dus wel wat beter kunnen.

Al en met al is het dus best een goede score en; alle beetjes helpen!

De absolute top-verkoper binnen de polo-afdeling was dit jaar ,
zoals gezegd, Lisa Versteeg met maar liefst 80 loten. Lisa; Dank je
wel !!
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Onderaan de lijst staat Marjolijn Verbruggen met 4 loten. Goed
geprobeerd Marjolijn, volgend jaar gaan we voor de vijf!

De trekking van de clubactie is op 9 november. Dus iedereen die in
het bezit is van zo’n lot (en dat is natuurlijk iedereen…) moet deze
datum goed in de gaten houden, want wie weet ben jij wel de
gelukkige winnaar van 200 000,--  gulden !!!!!!

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUW

Jawel, er is weer eens een nieuw rubriekje! Je zou het kunnen
omschrijven als het vervolg op Het Team (je weet wel, die ont zet
tend leuke rubriek van de afgelopen seizoenen).
Het idee is ook ongeveer hetzelfde, maar dan toch een beetje
anders. 

De opzet van deze rubriek is echter helemaal niet nieuw en is zelfs
al eens eerder verschenen in de waterdroppels, alleen ik hoop dat
het nu wat langer stand houdt dan twee maanden.

Het idee is als volgt: Elke maand verteld een waterpoloër iets over
zichzelf. Bijvoorbeeld over zijn of haar dagelijkse bezigheden,
carrière bij DWT, leuke anekdotes binnen DWT, etcetcetc. Het is
een beetje de bedoeling dat iedereen een beetje zijn of haar eigen
gang gaat: Vertel wat je zelf leuk vind ! Degene die bijvoorbeeld in
december een stukje heeft geschreven, kiest zelf iemand die het de
volgende maand gaat doen (“ik geef de pen door aan……”). Het is
natuurlijk wel het leukst als iedereen ook echt een beetje meewerkt
aan deze rubriek. Gewoon omdat we dan misschien allemaal een
beetje meer over elkaar te weten komen. Mocht je nou Echt niks
weten te vertellen, en je bent toch uitgekozen, moet je zelf even
iemand anders ‘’aanwijzen’. 
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Volgende maand is de eerste aflevering van deze nieuwe vorm van
bladvulling, welke terug te vinden zal zijn onder de naam ;Hallo !
Ik ben…….
De eerste gelukkige is Carola Wigman uit dames 1.

Verslagen uit het Haarlems Dagblad

30 september NVA/HHC – DWT 10 – 4
DWT-coach Koos Ruiter was een tikkeltje teleurgesteld terwijl
NVA/HHC-coach Peter Schoberer vond dat zijn spelers hun
opdracht goed hadden uitgevoerd. Leo van Overmeeren maakte de
eerste twee doelpunten voor de thuisclub uit man-meersituaties.
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het aantal persoonlijke fouten
niet in verhouding stond. NVA/HHC incasseerde er twee tegen de
gasten acht.
Na een 3-0 voorsprong tekende DWT-er Ed Roosen voor 3-1 en 3-
2. Vlak voor het einde van de eerste helft van de wedstrijd maakte
Marvin van Opzeeland met een hard schot 6-3 en tevens een eind
aan de overwinningsillusie van DWT. Naar eigen zeggen speelde
DWT-keeper Teun Weustink niet zijn beste wedstrijd. Remco
Wildschut voerde zelf in de derde periode de score op naar 8-3. In
de laatste vijf minuten was het Jeroen Ineke die twee keer scoorde.
Thijs Weustink bepaalde 19 seconden voor tijd de eindstand op 10-
4.

7 oktober DWT – DJK/ZAR 8 – 6 

‘MANNEN DWT VERRASSEND STERK TEGEN DJK/ZAR’

De mannen van DWT  zorgden voor een verrassing door in de
derde klasse C van DJK/ZAR te winnen met 8-6. Met de ervaring
van Marcel van Gemert en Marco Hendrikse speelde DWT een
sterke partij waterpolo. Werklust werd daarbij gecombineerd met
goed en slim spel. Keeper Teun Weustink wist iedere keer de
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aansluitende treffer te voorkomen en herstelde zich goed van de
matige partij van een week eerder. Ed Roosen, Pieter-Paul van
Oerle, Paul Thoolen en Raymond Velthuis maakten de doelpunten. 

BELANGRIJK!

Voor Minipolo: zondag 5 november is er geen training.

Voor Heren 4: zaterdag 4 november begint de wedstrijd
Alliance 4 - DWT 4 begint om 19.15 uur in plaats van 20.45
uur.

WIE, WIE, WIE…
zitten er achter de jurytafel in november? 

zaterdag 4 november baddienst: Ingrid Lommerse
Begin Jurytafel

Adspiranten DWT Z&WF A 18.00 Anita en Maaike 

Dames 2 DWT RAPIDO ’82 4 18.45 Robbert, Marcel V. en Susan 

Dames 3 DWT Z&WF 1 19.30 Merel en Joyce

zaterdag 11 november baddienst: Sandra Roosen en Marcel
Jansen

Begin Jurytafel

Dames 3 DWT AQUARIUS 2 18.00 Thijs en Eddy

Dames 1 DWT DE ROBBEN 1 18.45 Stefan, Wilfred en Marcel J.

Heren 1 DWT OCEANUS 1 19.30 Marjolijn, Dana en Sabine

Heren 2 DWT HZ ZIAN 3 20.15 Michael, Teun en Raymond 

Heren 5 DWT DE HAM 8 21.00 Robin en Paul S. 

zaterdag 18 november baddienst: Bart Wever
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Uit Begin Tafelbezetting

Heren 5 DWT KZC 3 18.00 Truus en Marianne S.

Dames 4 DWT DWT 3 18.45 Bart en Marcel J.

zaterdag 25 november baddienst: Thijs Weustink en Marcel
Jansen
Niveau Thuis Uit Begin Jurytafel

Adspiranten DWT A WZ&PC B 18.00 Thijs en Marcel J.

Dames 1 DWT 1 DE HAAIEN 1 18.45 Robin, Stefan en Marcel J.

Heren 1 DWT 1 ORKANO ’75 1 19.30 M a r t i n e ,  M a r j o l i j n  e n
Roselijn

Heren 2 DWT 2 ZWV/NEREUS
3

20.15 Hayo, Chris en Paul T.

Heren 5 DWT 5 NOORDKOP 3 21.00 Lodewijk en Paul S.

Capjes voor minipolo

De laatste tijd is het aantal minipoloërs explosief gestegen! Een
prima ontwikkeling waarvoor wel extra capjes nodig zijn. Wie
heeft er daarom nog caps die hij/zij niet meer gebruikt en wil deze
beschikbaar stellen aan het Minipolo? Op vrijdag- of
zaterdagavond is er in het clubhuis altijd wel iemand van de
polocommissie die de caps in ontvangst kan nemen. Of bel Sabine
op (023) 537 33 73.

Verjaardagen in november

8 november Maaike Stam Dames 3

13 november Jeroen van Emmerik Heren 2

16 november Chris Visser Heren 1

19 november Anouk IJlstra Minipolo

22 november Remon van der Velde Heren 4

24 november Lisette de Boer Dames 2

25 november Wilfred Zwart Heren 2
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Wedstrijduitslagen

Zaterdag 23 september

Dames 3 DWT – HOORN 8 – 2

Dames 4 DWT – DE HAM 2 – 22 

Doelpunten: Joyce en Merel

Dames 1 DE VULKAAN – DWT 2 – 12

Doelpinten: Marjolijn 5, Sandra 3; Carola,
Dana, Roselijn en Sabine 1

Zaterdag 30 september

Heren 5 DWT – ALLIANCE 5 – 10 

Doelpunten: Randy, Patrick, Gé, Nic en Lex

Heren 3 DWT – DE HAM 3 – 3

Doelpunten: Pim, Johan en Ad

Dames 2 DWT – RAPIDO ’82 3 – 16 

Doelpunten: Jessica 2, Linda 1

Dames 1 AQUARIJN – DWT 5 – 5 

Doelpunten: Marjolijn 2, Antonette, Carola
en Sandra 1

Heren 2 LZ 1886 – DWT 11 – 8 

Doelpunten: André 3, Paul 2; Ted, Stefan en
Marcel 1

Zaterdag 7 oktober

Adspiranten DWT – ALLIANCE 3 – 7 

Doelpunten: Marcel

Dames 1 DWT – DJK-ZAR 9 – 2

Doelpunten: Marjolijn 3, Sabine 2; Roselijn,
Ingrid, Antonette en Carola 1

Heren 1 DWT – DJK-ZAR 8 – 6 

Doelpunten: Eddy, Paul en Raymond 2,
Marcel van G. en Pieter-Paul 1

Heren 2 DWT – LZ 1886 46 – 10 

Doelpunten: André 4, Paul en Ted 1

Heren 3 DWT – HOORN 4 – 5 

Doelpunten: Marc 2, Pim en Jurgen 1

Zaterdag 14 oktober

Dames 2 DWT – ZWV/NEREUS 4 3 – 8 

Doelpunten: Jessica 2, Ebelien 1

Heren 1 DWT – TRITON WEESP 11 –3 

Doelpunten: Frank 4, Raymond en Eddy 2,
Marcel v. G., Pieter-Paul en Michael 1

Dames 1 DWT – UMV WILSKRACHT 7 –
5 

Doelpunten: Carola en Sandra 2, Marjolijn,
Antonette en Martine 1

Heren 2 DWT – GOUWESTAETE 6 – 8 

Doelpunten: Paul 4, Marcel en Niels 1

Heren 5 DWT – DE REURING 7 – 7 

Doelpunten: Piet 2; Lex, Randy, Nic, Gé en
Patrick 1

Namens de polocommissie,

Thijs Weustink
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Speciaal  gebrouwen 
ter gelegenheid

van het zeventigjarig
jubileum van DWT!

WATERTRAPPIST
bier van hoge gisting

verkrijgbaar vanaf 28 oktober

1 fles fl 10,=

6 flessen fl 50,=
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Van de (polo) voorzitter.

Even een update van het nieuwe seizoen: Het gaat best goed!

Dames 1 is nog ongeslagen, dames 2 heeft nog wat moeite in de
eerste klasse, maar de groei zit er goed in, Dames 3 heeft genoeg
speelsters en draait goed mee, alleen dames 4 gaat niet zo lekker.
Vijf van de elf dames zijn plotseling gestopt en één heeft zelfs haar
been gebroken (beterschap Romana), met gevolg dat er dus steeds
invallers moeten meespelen. Gelukkig gaat dit wel goed en zijn we
druk bezig om nieuwe meiden te vragen om in dit team te spelen
zodat we ze niet terug hoeven te trekken uit de competitie. 

De jongens adspiranten gaan lekker en winnen soms zelfs met zes
man… Heren 1 heeft al meerdere malen gewonnen, zij zijn
duidelijk een andere weg ingeslagen en dat werpt nu al zijn
vruchten af. Heren 2 heeft nog wat opstartproblemen na de
promotie van vorig seizoen, heren 3 draait gewoon goed maar
verliest soms nog net in de laatste minuut, heren 4 moet nog een
beetje op gang komen maar dat zal wel weer lukken en heren 5
heeft de (jonge) nieuwkomers nu al goed geïntegreerd en speelt
met wisselend succes. Al met al lijkt er weinig te klagen. Toch ga
ik dat wel even doen. Allereerst is er het probleem van de
scheidsrechters. De afgelopen drie weken waren er bij de kring- en
districtswedstrijden geen

scheidsrechters. Uiteraard kunnen wij hier als polocommissie
weinig aan doen. Na herhaaldelijk telefoneren en E-mailen met de
indeler heeft deze beterschap beloofd. We hopen maar dat het de
komende weken beter gaat. Gelukkig kon het probleem wel steeds
intern opgelost worden, met dank aan (onder andere) Frank
Muylaert en Ton Vermeer. 

Een ander zorgenkindje is de jurytafel. Hoewel deze de laatste tijd
goed bezet is gaat er toch nog wel eens wat mis. Het formulier
moet namelijk ook goed ingevuld worden. Weet je even niet meer
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hoe dat moet? Vraag het dan even aan iemand van de
polocommissie! Denk eraan: bij kringwedstrijden 1 persoon met
W’tje achter de tafel, bij districtswedstrijden 2 en bij
bondswedstrijden 3. 

Het laatste wat ons erg veel gezeur oplevert is het verplaatsen van
wedstrijden. De polocommissie van de kring Noord-Holland heeft
besloten dat dit niet meer mag. We hoeven het dus ook niet meer te
proberen. Er zal altijd wel een wedstrijd op een dag vallen dat het
niet zo goed uitkomt, daar is niets aan te doen. Ga er gewoon van
uit dat je iedere zaterdag een wedstrijd hebt, dan kan je in de vrije
weekenden iets anders gaan doen! We kunnen de competitie nou
eenmaal niet naar ieders persoonlijke wensen aanpassen.

Goed, dat was het gezeur. Ik wens iedereen veel succes met de rest
van de wedstrijden tot kerst. Het nieuwe poloboekje proberen wij
begin 2001 uit te delen. De eerste wedstrijden voor district en kring
zijn op 6 januari! De bond begint 2 weken later.

Marjolijn.

Minipolotoernooi in de Planeet.

Op zondag 15 oktober was het eerste minipolotoernooi van het
nieuwe seizoen. We gingen met een grote groep kinderen naar de
Planeet. Het was lekker weer, dus we hebben eerst buiten even
uitgelegd wat er allemaal gebeurt tijdens een toernooi. De meeste
kinderen deden namelijk voor het eerst mee. 

In het pupillen 1 team (10 en 11 jarigen) speelden: Maarten,
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Daniel, Richard, Ashwin en Anouk ( die pas negen is, maar al een
paar jaar speelt). 

In het pupillen 2 team (8 en 9 jarigen) speelden: Anouk, David,
Remco en Tessa.

In het pupillen 3 team (6 en 7 jarigen) speelden: Mitch, Mascha,
Naomi, Nathalie en Leila.

Pupillen 2 en 3 mochten drie wedstrijden spelen, en pupillen 1
mocht twee keer te water. Het ging allemaal heel goed, er werd
veel gescoord en iedereen wist nog precies wat ze in de training
geleerd hadden. De ouders waren ook erg enthousiast. Trainer Bart
was tevreden en we hebben met deze nieuwe ploegen veel talent
binnen de vereniging gekregen. 

Tussendoor gingen we pannenkoeken eten in het clubhuis. Na
afloop kreeg iedereen nog een heel leuk aandenken, een magic
towel. Het is eerst een ei en als je hem onder de kraan houdt wordt
het langzaam aan een handdoek.

Het volgende toernooi is op 5 november in IJmuiden. Hopelijk
gaat iedereen dan weer mee en wordt het net zo’n succes als in de
Planeet.

Sabine Roozen

Bezoek de DWT web site

 www.halloo.demon.nl

Voor de meest actuele 
informatie en links.



  De Waterdroppels 29  

Uitslagen wedstrijdzwemmen

Speedo 1, 01-10-2000

1 - 100m rugslag Jongens Minioren 5

Guney Yerden 1:56.05

Richard Chong 2:05.67 1:54.24

Tim de Vries 1:39.85 1:39.11

2 - 100m rugslag Meisjes Minioren 5

Anne Kuyt 1:45.81 

3 - 100m schoolslag Jongens Minioren 6

Dave Jansen 2:02.19 

Michael Chong 1:45.77 1:40.40

4 - 100m schoolslag Meisjes Minioren 6

Ceijda Karaca 1:53.23

Tessa Wijckmans 1:56.24 1:51.18

5 - 50m vlinderslag Jongens Minioren 4 el

6 - 50m vlinderslag Meisjes Minioren 4 el

7 - 200m wisselslag Jongens Minioren 5

Tim de Vries 3:32.02

Richard Chong 4:24.17

Guney Yerden 4:09.41 4:11.26

8 - 200m wisselslag Meisjes Minioren 5

Anne Kuyt 90-02198

9 - 100m vlinderslag Jongens Minioren 6

Dave Jansen 89-01447

Michael Chong 89-00583

1- 100m vlinderslag Meisjes Minioren 6

Ceijda Karaca 2:15.64 VC

Tessa Wijckmans 2:30.76 2:19.50

11 - 100m rugslag Jongens Minioren 4 el

12 - 100m rugslag Meisjes Minioren 4 el

13 - 100m vrijeslag Jongens Minioren 5

Richard Chong 2:08.58 1:48.80

Guney Yerden 1:39.4 1:49.00

Tim de Vries 1:36.59 1:25.16

14 - 100m vrijeslag Meisjes Minioren 5

Anne Kuyt 1:34.69

Competitie Deel 1,.08-10-2000

1 - 4 x 100m vrijeslag est Dames Senioren
Baan Estafetteploeg  4:33.50
Yvette Roozen 1:07.64 1:10.61
Marianne de Jong 1:08.18
Sabine Roozen 1:12.58
Viki Boviatsis 1:05.10 4:39.45

2 - 4 x 50m wisselslag est Jongens Jun
Baan Estafetteploeg 2:37.451
Nick de Lange 0:46.79 0:43.21
Dennis de Graaf 0:37.50
Leon Boviatsis 0:38.76
Tim Kuyt 0:34.4 2:28.78
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3 - 25m rugslag D/H Minioren 4 el
Lisa de Vries 0:33.24

4 - 100m schoolslag Meisjes Minioren 6 el
Tessa Wijckmans 1:51.18 1:53.69
Anne Kuyt 1:56.40 1:55.60
Ceijda Karaca 1:53.23 1:53.72

5 - 100m schoolslag Jongens Minioren 6 el
Michael Chong 1:40.40 1:39.80 2
Mark Spierdijk 0
Guney Yerden 2:02.71 1:59.87
Dave Jansen 2:02.19 2:03.10
Tim de Vries 1:45.74 1:43.03

6 - 100m wisselslag Meisjes Junioren 2 el
RenÚe Bosse 1:28.38 1:26.70
Anouk Rossel 1:47.44 1:39.82
Jody Kokkelkoren 1:54.79 1:43.47
Marieke Fokkema 2:23.41 2:10.82
Roxsanna Kock 1:43.14 1:31.21

7 - 100m wisselslag Jongens Junioren 2 el
Dennis de Graaf 1:15.79 1:13.45 1
Nick de Lange 1:33.74 1:36.31
Richard v. Eis 1:48.29 1:43.08
Tim Kuyt 1:23.68 1:21.92

8 - 50m vrijeslag Meisjes Jeugd 2 el
RenÚe Bosse 0:35.86 0:35.57
Nicolette Knape 0:37.80VRA
DÚnise Fokker 0:38.66 0:35.80
Diana Niehot 0:34.97 0:35.77

9 - 50m vrijeslag Jongens Junioren 4 el
Leon Boviatsis 0:30.29 0:30.83
Laurence Smit 0:34.52
Kim Bouman 0:40.08 0:37.65
Mohammed Abdeli 0:41.54 0:38.58
Stefan Vermeer 0:37.62 0:37.06

1- 100m vlinderslag Meisjes Senioren 2 el
Viki Boviatsis 1:16.50 1:15.96 1

11 - 100m vlinderslag Jongens Jeugd 2 el
Michael de Feber 1:27.53 1:25.07
Tom Gilein 1:30.701:32.57
Michiel van Dusseldorp 1:38.46 1:39.45
Ferry de Ruyter 1:19.50 1:17.79

12 - 100m schoolslag Dames Senioren
Yvette Roozen 1:25.13 1:27.30 2
Sabine Roozen 1:32.07 1:32.43
Marianne de Jong 1:29.31 1:30.40

13 - 100m schoolslag Heren Senioren
Roland van den Enden 1:13.74 1:15.41
Ferenc Weltz 65-fewel
Michiel Veen 1:15.10 1:20.11
Bart Elenga 1:18.14 1:20.19
Gerben Willemse 1:23.65 1:23.59
Leon Knape 1:23.39 1:23.93
Eric Veen 1:17.59 1:17.90

14 - 50m vrijeslag J/M Minioren 4 el
Lisa de Vries 1:11.25

15 - 50m rugslag Meisjes Minioren 6 el
Anne Kuyt 0:47.73 0:50.61
Ceijda Karaca 0:59.70
Tessa Wijckmans 1:01.96 0:54.30

16 - 50m rugslag Jongens Minioren 6 el
Michael Chong 0:46.18 0:41.20 2
Mark Spierdijk 89-maspi
Guney Yerden 0:52.97 0:54.18
Dave Jansen 0:59.42 0:56.22
Tim de Vries 0:48.36 0:47.45

17 - 100m vrijeslag Meisjes Junioren 2 el
RenÚe Bosse 1:18.28 1:19.10
Anouk Rossel 1:26.84 1:29.05
Jody Kokkelkoren 1:34.43 1:36.24
Marieke Fokkema 2:05.74 1:57.82
Roxsanna Kock 1:26.54 1:22.97

18 - 100m vrijeslag Jongens Junioren 2 el
Dennis de Graaf 1:07.46 1:06.36 1
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Nick de Lange 1:17.68 1:22.22
Richard v. Eis 1:22.00 1:24.65
Tim Kuyt 1:14.78 1:16.09

19 - 200m schoolslag Meisjes Jeugd 2 el
Viki Boviatsis 3:13.10 3:10.50:42.46 1
DÚnise Fokker 3:47.68 3:40.60:48.94
Diana Niehot 4:03.503:57.36 0:50.95
Nicolette Knape 3:20.00 3:15.94 0:43.92

2- 200m schoolslag Jongens Junioren 4 el
Dennis de Graa3:17.63 3:11.08 3
Stefan Vermeer3:25.23 0:46.78
Kim Bouman 3:30.82 0:47.86
Mohammed Abdeli 3:47.36 SA
Leon Boviatsis 3:12.07 3:17.42 0:43.30

21 - 200m vrijeslag Meisjes Senioren 2 el
Viki Boviatsis 2:19.40 2:21.42 1

22 - 200m vrijeslag Jongens Jeugd 2 el
Laurence Smit 2:48.45
Michael de Feber 2:42.67 2:41.21 0:33.14
Michiel v Dusseldorp2:42.69 2:45.19
Tim Kuyt 2:43.04 2:48.84
Tom Gilein 2:54.14 2:48.84 0:35.57
Ferry de Ruyter 2:33.80 2:27.97

23 - 100m wisselslag Dames Senioren
Yvette Roozen 1:17.90 1:20.14
Marianne de Jong 1:28.58 RH
Sabine Roozen 1:22.97

24 - 100m wisselslag Heren Senioren

Michiel Veen 1:06.601:08.17
Ferenc Weltz
Roland van den Enden 1:09.53 1:11.59
Bart Elenga 1:09.901:11.76
Gerben Willemse 1:15.50 1:16.13
Leon Knape 1:15.86 1:17.77
Eric Veen 1:09.31 1:11.40

25 - 4 x 50m vrijeslag est Meisjes J 2 el
Baan Estafetteploeg2 3:02.67
Anne Kuyt 0:42.95 0:44.38
Marieke Fokkema 0:54.11
Tessa Wijckmans 0:43.26
Jody Kokkelkoren 0:42.35 8 3:01.63

Baan Estafetteploeg 2:23.312
RenÚe Bosse 0:35.86 0:35.76
Anouk Rossel 0:39.42
Roxsanna Kock 0:37.76
Viki Boviatsis 0:30.27 2:24.51

26 - 4 x 100m vrijeslag est J Jeugd 2 el
Baan Estafetteploeg2 4:51.18
Tim Kuyt 1:14.78 1:16.17
Nick de Lange 1:17.68
Ferry de Ruyter 1:04.62
Michiel van Dusseldorp 1:14.10 5:12.63

Baan Estafetteploeg 4:32.82
Leon Boviatsis 1:07.94 1:10.63
Michael de Feber 1:09.01
Tom Gilein 1:08.41
Dennis de Graaf 1:07.46 4:46.82

Meerkamp 1, 15-10-2000

1 - 100m rugslag Heren Senioren

Ferenc Weltz 65-fewel NG

Richard v. Eis 1:38.96PR PR

Mohammed Abdeli 1:44.85 RE PR 

Nick de Lange 1:33.48

Tom Gilein ZK

Michael de Feber 1:27.34

Tim Kuyt 1:24.44

Laurence Smit NG

Dennis de Graaf 1:19.10 1 PR

Roland van den Enden 1:11.51 3 PR

Eric Veen 1:09.72 1 PR
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2 - 100m vlinderslag Meisjes Minioren 6 el

Anne Kuyt 2:06.96PR

3 - 50m vlinderslag Meisjes Minioren 6 el

Ceijda Karaca 1:01.58PR

Tessa Wijckmans 1:00.34

4 - 50m vrijeslag J/M Minioren 4 el

Stefan van Rumpt 0:42.46 2 PR

Lisa de Vries 1:09.12PR

5 - 50m schoolslag Jongens Minioren 6 el

Danny ten Velden 0:48.16PR

Guney Yerden 0:57.78

Dave Jansen 0:56.06

Richard Chong 0:53.61PR

Tim de Vries 0:48.06 3 PR

Michael Chong NG

6 - 100m rugslag Dames Senioren

Marieke Fokkema 2:09.81 PR

Sabrina Dessens 1:43.59PR

Jody Kokkelkoren 1:45.78PR

Anouk Rossel 1:40.47 PR

DÚnise Fokker ZK

Roxsanna Kock 1:38.87PR

Diana Niehot 1:31.84 2

Yvette Roozen 1:24.13 3

Viki Boviatsis 1:14.16 1

7 - 50m schoolslag Heren Senioren

Richard v. Eis 0:53.29PR

Ferenc Weltz NG

Mohammed Abdeli 0:45.77PR

Laurence Smit NG

Michael de Feber 0:42.72PR

Tim Kuyt 0:42.27PR

Nick de Lange 0:43.15

Tom Gilein ZK

Dennis de Graaf 0:35.04 1 PR

Roland van den Enden 0:34.71 2 PR

Eric Veen 0:34.78 3

8 - 100m vlinderslag Jongens Minioren 6 el

Michael Chong NG

Tim de Vries 1:55.70

Dave Jansen 2:21.10PR

9 - 50m vlinderslag J Minioren 6 el

Danny ten Velden 0:55.41 VC PR

Guney Yerden 0:58.88PR

Richard Chong 1:03.28 VC PR

10 - 50m schoolslag J/M Minioren 4 el

Stefan van Rumpt 0:59.88 3 PR

Lisa de Vries 1:08.97PR

11 - 50m schoolslag Meisjes Minioren 6 el

Tessa Wijckmans 0:52.32PR

Ceijda Karaca 0:50.60PR

Anne Kuyt 0:55.07

12 - 50m schoolslag Dames Senioren

Sabrina Dessens 0:46.44PR

Marieke Fokkema 1:01.61PR

Jody Kokkelkoren 0:49.41PR

Diana Niehot 0:48.08 SG PR

DÚnise Fokker ZK

Roxsanna Kock 0:48.00PR

Anouk Rossel 0:52.99

Viki Boviatsis 0:42.06 1 PR

Yvette Roozen 0:38.15 1

13 - 4 x 50m wisselslag M Minioren 6 el

- Estafetteploeg 3:54.90

Ceijda Karaca 0:59.75

Lisa de Vries

Tessa Wijckmans VC

Anne Kuyt

14 - 4 x 50m wisselslag est J Minioren 6 el

- Estafetteploeg 3:24.79 3

Guney Yerden 0:55.51

Dave Jansen

Michael Chong
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Tim de Vries

- Estafetteploeg2 3:26.31

Stefan van Rumpt

Richard Chong

Danny ten Velden

15 - 200m vrijeslag Heren Senioren

Ferenc Weltz NG

Richard v. Eis 3:03.82PR

Mohammed Abdeli 3:39.00PR

Nick de Lange 2:53.80

Tom Gilein ZK

Laurence Smit NG

Michael de Feber 2:39.82PR

Tim Kuyt 2:46.84

Dennis de Graaf 2:23.44 1 PR

Roland van den Enden 2:14.66 2

Eric Veen 2:14.31 1 PR

16 - 200m vrijeslag Dames Senioren

Jody Kokkelkoren 3:29.30PR

Roxsanna Kock 3:09.48PR

Anouk Rossel 3:15.38PR

DÚnise Fokker ZK

Diana Niehot 2:55.46 2 PR

Viki Boviatsis 2:17.66 1 PR

17 - 8 x 50m wisselslag est J/M Senioren el

- Estafetteploeg 4:46.21

Diana Niehot 0:43.58

Roland van den Enden

Yvette Roozen

Dennis de Graaf

Viki Boviatsis

Eric Veen

Roxsanna Kock

Michael de Feber

Wijzigingen Wedstrijdzwem kalender 2000

5+5-nov Nationale Estafette kampioenschappen 

12-nov Kring Speedo Club Meet 

19-nov Competitie deel 2 WZ & PC, Purmerend 

26-nov Winterkringkampioenschappen Alkmaar 

1-dec LAC 2 deel 1 's avonds Rapido 

3-dec LAC 2 deel 2 Rapido 
3-dec Meerkamp deel 2 Kon AZ, Amsterdam 

10-dec NK Korte Baan 8+9+10 dec 

17-dec Speedo deel 2



Hier had ook uw
reclame kunnen staan

Voor meer informatie bel of schrijf met:
Ebelien Brander
Van Kinsbergenstraat 23
2014 DG Haarlem
tel. 023-5248215

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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Jubileum woordzoeker 2

H D K U N S T Z W E M M E N

O B I N N E N B A D O L O P

U K L E T S N A T W D K S S

T O S S E N T V E L D E P P

V U M I D V O O R I E R R A

A D S G O L F B V G R K I A

A S C H O O L S L A G D N R

R T R I R O U C U L J O G N

T R A P T D I H G V N E T E

S A W D I S T A R T B L O K

A N L U K A O N D I E P R R

L D Z I B M I S S E R A E I

T L E K A B E L X B A A N N

O X E V L I N D E R S L A G

BAAN

BAVO

BINNENBAD

CRAWL

DOELPAAL

DOORTIKBAL

DUIK

FLUIT

GOLF

HOUTVAART

KABEL

KLERK

KLETSNAT

KOUD

KRING

KUNSTZWEMMEN

LOODS

MIDVOOR

MISSER

MODDER

ONDIEP

POLO

SALTO

SCHANS

SCHOOLSLAG

SPAARNE

SPRINGTOREN

STARTBLOK

STRAND

TOSSEN

TRAP

VELD

VLAG

VLINDERSLAG

WATERVLUG

ZEE

Dit is de tweede van vier jubileum puzzels. Heren vijf en de
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jubileum commissie hebben hiervoor prijzen beschikbaar gesteld.
Al degenen die een oplossing insturen hebben bovendien kans op
de extra prijzen: deze worden na de laatste puzzel verloot. Stuur je
van alle vier de puzzels een oplossing in, dan wordt je kans op één
van de extra prijzen viermaal zo groot.

Prijzen voor puzzel 2: 1DWT T shirt; en twee DWT badmutsen.

Oplossingen op een papiertje met naam, adres, gewenste t shirt
maat en ook D, H of onder 12 jaar.

In het clubhuis hangt een mooie en stevige kopijbus vlak naast de
deur naar de kleedhokjes. Daar kan het papiertje in gedaan worden,
eventueel in een enveloppe.

Uiterste inleverdatum: zaterdagavond 11 november voor 18u30.
Meedoen kunnen alle DWT’ers en hun familie leden: 1 oplossing
per persoon per puzzel.

G.L.

Prijzen Jubileum Puzzels

De extra prijzen, die na de vierde jubileum puzzel worden
getrokken, raken zo langzamerhand bekend. Het zijn tot nu toe:
DWT sporttas, waterpolobal (H, D of Mini), spel, legpuzzel . .  En
daar komt nog bij.

Wil je in aanmerking komen voor deze prijzen dan moet je
minstens één keer een goede puzzel oplossing insturen. Puzzel 1
was gemakkelijk en die heb je niet ingestuurd. Pech dus, want de
puzzels 2, 3 en 4 zijn lastiger.

Oplossing Jubileum Woordzoeker 1: DWT wordt LXX
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Het aantal inzenders bedroeg vijf. Deze vijf waren zaterdagavond
14 oktober in het zwembad aanwezig en sprongen een gat in de
lucht bij het horen van dit aantal. Zestig procent kans op een prijs.
Waar vindt je dat? . . . Nergens!

Aan de rand van het bad zijn de enveloppen twee keer dubbel
gevouwen in een omgekeerde rode pion gedaan. Vervolgens flink
gehusseld. Onder toeziend oog van de jubileum commissie, de
dames waterpoloers en DWT’ers op de publieke tribune zijn de
prijzen door de jarige Carola Wigman getrokken. De
prijswinnaars:

1 -DWT T shirt Ingrid Lommerse “dat is heel leuk”

2 -DWT badmuts Ebelien Brander “Ha eindelijk eens een
prijsje”

3 -DWT badmuts Thijs Weustink “Een leuk cadeautje voor . .”

De prijzen zijn meteen aan de gelukkigen uitgereikt.

Nota bene - De inlevertijd van puzzel 2 is vervroegd naar 18u30 op
zaterdag avond 11 november. Indoen je jouw oplossing vlak voor
deze tijd inlevert, dan kun je meteen doorlopen naar boven en op
de tribune een plaatsje zoeken. Om 18u45 en om 19u30 zie je
hoogstwaarschijnlijk twee spannende waterpolo wedstrijden.

18u45 DWT dames1 tegen De Robben 1 uit Bussum

19u30 DWT heren 1tegen OCEANUS 1 uit Aalsmeer

Beide DWT ploegen spelen op dit ogenblik heel goed en dan is het
genieten geblazen. Of ze winnen blijft natuurlijk een vraag, maar
een volle tribune helpt wel.

G.L.
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De oude doos

Ook deze maand weer oude
bekenden van de club. Niet
zo heel moeilijk als vorige
keer, want toen wist bijna
niemand de juiste
oplossingen te geven. De
eerste man is een heel
bekend persoon op onze
vereniging. Ik durf bijna niet
meer te zeggen dan dat er
nog altijd een keeper met
dezelfde achternaam is. Als
ik mij niet vergis was deze
broer penningmeester, maar
ja er waren er meer en het is van
ver voor mijn tijd.

De volgende persoon is van
latere datum en een goeie poloër
geweest. Erg sterk was hij en je
moest dan ook geen ruzie met
hem krijgen. ( er gaan nog altijd
sterke verhalen rond vooral bij
oud herenjeugdspelers) Dan was
hij ook nog een bekwaam punker
net als een van zijn zussen
compleet met rode hanenkam. 

oplossing oktober: P. Botman;Jaap Kees Kwadijk; Jaco Diemeer; G van Bakel
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De volgende foto is van een
echte DWT schoonheid die,
zoals u misschien op deze
foto goed kunt zien, de gave
bezat om met haar linker
oog in haar rechter broekzak
te kijken. Veel verder dan de
adspiranten is ze geloof ik
niet gekomen. Culemborg
èèn heeft ze nog wel
meegemaakt maar daarna is
nooit meer iets van haar
vernomen.

De volgende foto heeft voor
mijn gevoel al een keer in
het clubblad gestaan , maar
de compjoeter zegt van niet
dus is dat zo. Zo niet dan is het
dus een vuot... fuot...fout van de
computer. Het is een jongen
maar hij lijkt hier sprekend op
zijn zus. Dat was mode
toentertijd. Wat het wel is, is dat
zijn kinder best wel op hem
lijken.

Tot zover deze oude doos

xxx

ps.

H2 nog altijd zonder punten
hebben meer support nodig als
zijnde hoogst spelende DWT
team.



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)

Ooievaarstraat 23
2025 XM   Haarlem
tel. 023 - 5 26 52 65

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

Ooievaarstraat 23
2025 XM   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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