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Een voorzet van . . .
De voorzitter.
In het najaar ben ik al te zeer geneigd om mij
over te geven aan een sombere blik op de
dingen des levens. Vallende bladeren,
meteorologische depressies en de naderende
winter beïnvloeden mijn gemoedstoestand dermate, dat ik
überhaupt geen poging onderneem om in blijder sferen te geraken.
Nu zelfs de Paralympics als slotakkoord van een historisch
sportjaar tot voltooid verleden tijd verworden is, gaat de rem op de
euforie en geef ik mijzelf ruimte voor beschouwingen gebaseerd op
de alledaagse, objectieve werkelijkheid. Ik realiseer mij echter
terdege dat mijn objectiviteit minstens zo discutabel kan zijn, als
van een ieder uwer die de moeite neemt om dit doorwrocht
gestuntel te lezen.
Zomaar een voorzet! Topsport bedrijven, of wat er voor wil door
gaan, dreigt in het Haarlemse een heikele zaak te worden. Zo heeft
Cor van der Geest na zijn persoonlijk echec in Sydney de
handdoek in de ring gegooid en de coaching van zijn met sportieve
lauweren gezegende judoka's overgedragen aan een opvolger die
de druk van het presteren zonder gekweld geweten van nieuwe
impulsen kan voorzien. Op naar een nieuw richtpunt, bijvoorbeeld
Athene 2004. Cor heeft zich nog niet eens kunnen overgeven aan
de zalvende begeleiding van zijn mental-coach, of er doet zich een
tweede sportieve dreun voor waarvan de   schade door geen enkele
no-claim korting gedekt kan worden. Geruchten dat de zo
succesvolle Dames 1 waterpoloploeg van Rapido 82 zich terugtrekt
uit de competitie, worden maar al te snel door de plaatselijke pers
bevestigd.

Een dreun voor (top)sportminnend Haarlem, zeker nu de zwem-
sport door de Olympische successen eindelijk de aandacht heeft die
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het verdient. Ben Willemze die dit team in vier jaar tijd naar de
hoofdklasse heeft gebracht, moest met pijn in het hart en met lede
ogen toezien hoe zijn succesformule door toedoen van een
narcistische geest (Cor vergeef me de beeldspraak) in één klap op
de schroothoop belandde. Een schrale doch cynische troost voor
Ben is, dat niet alleen het waterpolo kopje onder is gegaan. Het
bestuur van TYBB heeft namelijk na rijp beraad ook de teerling
geworpen en haar visitekaartje bij het softbal al bij voorbaat uit de
hoofdklasse competitie teruggetrokken, omdat doodgewoon nu al
zeker is dat de basis tot enig succes ontbreekt.

Er lijkt een trend gezet te worden. Blijkbaar kunnen we de weelde
van behaald succes maar moeilijk aan en komt bij de geringste
tegenslag het individualisme in de mens naar boven. Teambuilding
is nimmer voltooid, ook niet als de top eenmaal bereikt is. Daar
weten zelfs de voormalige godenzonen uit Mokum over mee te
praten. Een ding staat voor mij vast. Zodra 'plezier en beleving'
wordt overvleugeld door 'heilig moeten', is de balans verstoord en
daarmee de basis gelegd voor een onvermijdelijke breuk. Neem dit
ter overdenking mee voor de laatste maand van het jaar. Zie de
betrekkelijkheid van succes in, maar laat je niet ontmoedigen in het
streven daar naar toe Bedenk dat aan de cyclus van de magere- en
de vette jaren ook de sport niet ontkomt.

Maak er een fantastische feestmaand van waarin ook ruimte voor
bezinning is. Ik hoop u op 30 december te mogen begroeten in het
Schalkererf op de echte verjaardag van DWT. 70 jaar met ups- en
downs en dan nog weten te overleven; dat is pas klasse! Mijn
somberheid is in één klap weg. Over drie maandjes is het immers
weer voorjaar en wie weet is Dames 1 dan hard op weg om
kampioen te worden!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.



  4

Informatief..

- De Grote Club Actie.
Er zijn door de lotenverkopers 400 loten aan de
man/vrouw gebracht. Dat levert de verenigings
kas het nettobedrag van
ƒ 1920,-- op. Dit is een resultaat om trots op te
zijn. Alle lotenverkopers heel veel dank voor hun
inzet. Alle kopers van loten worden uiteraard ook
bedankt. Mogelijk zijn een aantal van u gelukkige winnaars van
fantastische prijzen geworden.

- Lotenverkopers GCA.
Marjolijn Verbruggen heeft 4 loten verkocht. Daarmee is zij
voorlaatste geworden, omdat Jody Kokkelkoren er 3 heeft ver-
kocht. De absolute top-verkoper van DWT is Lisa Versteeg met
het fantastische resultaat van 80 verkochte loten. Met dit resultaat
is zij nummer 1 op de lijst van lotenverkopers aller tijden bij
DWT. Lisa, hartstikke bedankt en uiteraard is de bioscoopbon voor
jou.

- Slotfeest 70 jaar DWT.
Het bestuur van DWT nodigt alle leden uit op het daverende
slotfeest "70 jaar DWT" op zaterdag 30 december (de dag
waarop DWT exact 70 jaar bestaat). Dit feest wordt gehouden in
"Het Schalkererf", naast de Vomar ,aan de Bernadottelaan in
Schalkwijk (Meerwijk).
Het feest is van 19.00 tot 24.00 uur. Alle leden krijgen een brief
toegezonden waarin vermeldt wordt hoe en met hoeveel personen
u zich kunt aanmelden. Voor leden zijn de toegang en de
consumpties gratis. U mag 1 introducé meenemen. De toegangs-
prijs voor introducé's bedraagt ƒ5,-- per persoon.
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We hebben de beschikking over 2 feestruimtes te weten; de grote
zaal met daarin een professionele Disco met muziek uit de jaren
70, 80, 90 en de super 2000-hits!
In de tweede feestruimte het "Café Plaisir" met muziek "Voor elck
wat wils" en "Oud Hollandse spelen" die in de begintijd van DWT
nog gemeengoed waren. Bij binnenkomst ontvangt iedereen een lot
waarmee aan het eind van de avond een kans op een prijs is in de
DWT-verrassingsloterij! 

- Nieuwjaarsreceptie.
Het bestuur van DWT nodigt hierbij de leden en sympathisanten
van de vereniging uit op haar traditionele Nieuwjaarsreceptie.
Deze receptie zal plaatsvinden op zaterdag 6 januari 2001 van
16.00 tot 18.00 uur in het clubhuis van DWT aan het Boerhaave-
pad.  

Met bronvermelding.

Sport en beweging vormen samen met gezonde voeding, rust en
regelmaat de basis voor een gezond en fit leven. Dit zegt Jos
Twisk, die als wetenschappelijk onderzoeker bij de faculteit
geneeskunde van de Vrije Universiteit in Amsterdam zich bezig
houdt met onderzoek naar leef- en eetgewoontes in gezinsverband.
Dit onderzoek loopt al vanaf 1976 en staat bekend als het AGGO
(Amsterdams Groei- en Gezondheid Onderzoek. De respondenten,
toentertijd scholieren van 12 en 13 jaar oud en nu dus bijna-
veertigers worden om de twee jaar uitvoerig doorgelicht, gemeten,
gewogen en ondervraagd. Hiermee wordt over een lange periode
een goed beeld verkregen van hun groei, gezondheid, fitheid en
welbevinden en de effecten daarop van beweging, voeding, stress
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en persoonlijkheid.

Het onderzoek is enig in zijn soort en trekt derhalve wereldwijd
veel belangstelling. Het ministerie van Volksgezondheid (VWS)
verwerkt na elke check-up de resultaten voor aanpassingen in haar
(preventie)beleid, die als leidraad geldt voor instellingen van
volksgezondheid, welzijn en sport. Omdat het onderzoek zich over
een langdurige periode uitstrekt worden veranderingen in leef- en
eetpatronen (binnen gezinnen) uit de afgelopen 25 jaar ook
duidelijk zichtbaar. Waar toentertijd ouders richting gaven aan de
leefstijl van hun kroost, worden thans de kinderen nadrukkelijk bij
de alledaagse leefritmes betrokken. Dit heeft onder meer tot gevolg
dat in toenemende mate een gezond bewegingspatroon bij jongeren
van 14 tot 20 jaar dramatisch afneemt.

Pubers en jongvolwassenen stoppen vaak met hun sport en eten
over het algemeen ook een stuk minder gezond: veel eiwitten en
vetten en weinig koolhydraten. Uit het onderzoek blijkt dat sport
een belangrijke schakel vormt in de ontwikkeling van kinderen
naar hun volwassenheid. Sport bevat onder meer belangrijke
pedagogische en sociale aspecten. Kinderen leren, zeker in een
teamsport, rekening te houden met elkaar. Ze leren omgaan met
(spel)regels, zelfdiscipline, competitie en verlies, allemaal zaken
waar ze later in hun volwassen wereld ook mee te maken krijgen.
Ook voor de groei is sport juist op jonge leeftijd belangrijk, omdat
daarmee de bot dichtheid versterkt wordt. Op latere leeftijd ben je
daardoor beter beschermd tegen osteoporose (botontkalking).

Voldoende redenen dus om juist in de puberale periode gericht met
sport bezig te zijn. Maar ja, er zijn nog meer leuke zaken dan sport
alleen. Sport wordt dus door veel jongeren in de wachtstand gezet.
Rond het 25ste levensjaar raakt men in een rustiger vaarwater en is
er weer meer aandacht voor een gezonder leefpatroon, waar sport
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ook onderdeel van uitmaakt. Beter laat dan nooit, maar jammer is
het wel dat dit inzicht niet tien jaar eerder tot het puberale brein 
wil doordringen.

Bron: Thuiszorg plus. Uitgegeven door Kennemer Thuiszorg.

Dèja vu.
Een bekende fast-foodketen, die prat gaat op haar Hamburgers van
bigger dan bigformaat, laat in een reclamespotje kinderen naar
hartelust fantaseren over de al dan niet verzonnen professie van
hun lieve papa'tjes, waarbij het imponeergedrag van de
chimpanseekolonie op de rots van Gibraltar tot kinderspel
verbleekt. Daar waar volwassenen de wens is de vader van de
gedachtedoctrine hanteren, kunnen kinderen in hun spel de fantasie
als werkelijkheid beleven. In hun beleving is er dan geen zee te
hoog. Waar wij als held op sokken bij het succes van anderen
amper onze afgunst kunnen onderdrukken, transformeren kinderen
zich als de succesvolle andere. Met name de speelgoedindustrie
speelt daar handig op in.

Hoewel in mijn kindertijd, in de kneuterige jaren-50 uit de vorige
eeuw, had de speelgoedindustrie in de wederopbouw van na-
oorlogs Nederland amper een aandeel. Ik had dus zo goed als geen
materiële ondersteuning om mijn fantasieën tot wasdom te
brengen, tot mijn beschikking. Sterker nog; ik was slechts aan mijn
fantasieën overgeleverd. Op school transformeerde ik mij in stilte
tot de absolute leider van de op het schoolplein opgerichte club
"Ohio" (die voor Ajax was), terwijl een ander zich die leiderschaps
rol toe-eigende. Tegen mijn broer veinsde ik de keeper van het
school voetbalteam te zijn, terwijl ik met mijn fragiele kromme
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staken amper een bal naar voren kon trappen. Zoals u in de vorige
editie heeft kunnen lezen, kwam mijn fantasie tot volledige
wasdom toen ik de trotse bezitter werd van een loodzware
derdehandse Edego fiets. In mijn fantasie top-tien waren
sporthelden uit mijn tijd oververtegenwoordigd.
Tegenwoordig moeten sporthelden flinke concurrentie dulden van
giganten uit de popmuziek. Toppers zoals Pieter van den Hoog-
enband, kunnen deze proeve van bekwaamheid met glans
doorstaan. Bij het inschrijven van nieuwe leden werd Ineke
Rohling behoorlijk in verwarring gebracht bij de aanmelding van
zoveel sporthelden met exact dezelfde naam. Of kan ik nu geen
onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid? Laat het ook
maar zo; want als ik Viki Boviatsis zie zwemmen denk ik dat daar
Inge de Bruin gaat, terwijl nota-bene Viki op Athene 2004 voor de
winst wil gaan onder de Griekse vlag! En als ik Teun Weustink de
op hem afgevoerde kogels uit zijn doel zien ranselen, dan ga ik in
mijn gedachte soms terug naar dat 10-jarig jongetje die met zijn
fragiele kromme staken amper een bal naar voren kon trappen en
die, al was het maar voor één keer, vergeleken wilde worden met
Frans de Munck alias "de Zwarte Panter"! (Vraag aan de jonge
generatie; Wie was Frans de Munck?). 
Wat mijn fantasie betreft maken we bij DWT fantastische tijden
mee, die voor de verandering ook nog eens tot werkelijkheid
getransformeerd kunnen worden. Het lijkt bijvoorbeeld Ben Wil-
lemze, die als trainer in het polowereldje toch een naam heeft
(hoog te houden), te gaan lukken om Dames 1 binnen de gewenste
periode naar de bondscompetitie te begeleiden. Het zou een fan-
tastisch verjaardagscadeau zijn voor onze 70-jarige vereniging.
Wat leven onze tien-jarige leden nu toch in een heerlijke tijd! Ze
maken deel uit van een zwemfamilie waar fantasie en de
alledaagse sportieve werkelijkheid hand in hand gaan. Je kunt je
geen betere situatie wensen.

Guus Niehot.
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Mag ik u voorstellen aan
DWT-coryfee:
Naam :Harmke & Hans Kleinhout
Leeftijd :67 jaar/66 jaar
Woonplaats :Haarlem
DWT'er sinds :1969

Waarom viel de keus op DWT?
Het was min of meer een familiekwestie, zegt Hans. Mijn broer
Joop zat bij DWT, plus dat mijn oomzegger Hans en diens latere
vrouw Thea voor DWT zwemles gaven in het instructiebad van het
Sportfondsenbad aan het Frederikspark. In mijn jeugd ben ik nog lid
geweest van de zwemvereniging Haarlem.

Waarvoor en voor wie was de aanmelding bij DWT bestemd en
welke indruk maakte dat op jullie?
Net als voor veel andere ouders zochten we een zwemlesplek voor
de kinderen en in ons geval was dat in eerste instantie voor Jurgen.
De manier van lesgeven was ons door de familieconnectie bekend
en dat stond ons duidelijk aan. Bij DWT ging en gaat men nog
steeds te werk volgens de Wiesnermethode waar het kind zonder
drijfmiddelen de zwemtechnieken werd bijgebracht. Wiesner gaat er
vanuit dat ieder mens uit zichzelf kan drijven. Hans, nu duidelijk op
zijn praatstoel zet de Wiesnermethode tegenover de
Bongertsmanmethode, waarbij wel drijfmiddelen worden gebruikt.
En daar was in de dertiger jaren met z'n vele verdrinkingsgevallen
veel voor te zeggen.

Op welk terrein waren jullie zelf actief voor DWT?
Ik ben als tafeldame in De Planeet begonnen, zegt Harmke. In het
begin deed ik dat met Co Zwaneveld wiens DWT-carrière ook
achter het tafeltje is begonnen. Co ging de cursus voor zwem-
onderwijs doen met onder meer Hans en Theo van Giezen. Ik heb
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nog vele jaren achter de tafel gezeten met dhr. Gieske, Ada
Verboom en Cor Belles. Ik heb ook nog de ledenadministratie
gedaan. Veel handmatig werk in die tijd, niks geen computers. Ik
werkte bij De Planeet achter de kassa. In de stille uurtjes heb ik met
toestemming tikwerk voor de ledenadministratie kunnen doen. Ook
heb ik me nog lange tijd met de verzending van het clubblad
beziggehouden.
Hans voegde zich al in 69 bij het leskader, dat al aardig op een
familiebedrijf begon te lijken. Het lesgeven trok mij aan. Ik was
gedreven om mijn kennis over te dragen, aldus Hans. Je kunt mij
rustig een zwemfanaat noemen. Ik was gemiddeld zo'n 20 uur per
week voor DWT bezig. Bestuurlijk ben ik gestart bij de J & REZ-
commissie, waar ik na ongeveer een jaar de voorzittershamer van
Ruud Muijlaert overnam.

Wat waren voor jullie DWT-hoogtepunten?
Zonder meer het 50-jarig bestaan in De Zoete Inval, met een reünie,
bowlen en koud buffet. Budget hiervoor was er niet, aldus Hans. De
jubileumcommissie besliste. ƒ14.000 koste dat grapje. We kregen
het net zo lang van Peeperkoren te horen totdat de schuld geheel
ingelost was. Maar wij vonden dat de kaderleden dit feest
verdienden. De kritiek van Peeperkoren was niet geheel onterecht.
DWT heeft jarenlang in een financieel moeilijke positie gezeten.
Peeperkoren, zijn voorganger Pruin en zijn opvolger Henk Scholten
hebben de basis gelegd van een financieel gezonde vereniging. Dat
mag ook best een hoogtepunt genoemd worden. En wat dacht je van
het 60-jarig bestaan, vult Harmke aan. Met de zelfwerkzaamheid
vooraf voor de ledenavond in de Droste kantine.

Welke betekenis heeft DWT voor jullie als Haarlemse
sportclub?
DWT is een oergezellige vereniging, waar sportprestaties en sociale
contacten hand in hand gaan. Je maakt daar vrienden voor het leven.
Kijk maar naar Jurgen die nog steeds met een stel vrienden van
DWT allerlei gezamenlijke activiteiten doen.
Zo zijn er bij DWT legio voorbeelden te noemen.
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Wat schiet jullie te binnen bij de volgende steekwoorden?
- Sportfondsenbad Frederikspark?
Een geweldig gezellig ouderwets bad, zegt Hans uit de grond van
zijn hart. Alleen al de nostalgie van het clubhuis. Met het
badpersoneel zoal Kees en Edzel hadden we uitstekende contacten.
Zonde dat het bad gesloopt is.

- Boerhaavebad Schalkwijk?
Onpersoonlijk en veel te heet! Ik heb me er nooit echt thuisgevoeld
en ik kan niet zeggen waarom, zegt Hans. Maar toch ook leuke
dingen zoals de bouw van het nieuwe clubhuis. Waar dacht je dat
een deel van de inventaris vandaan kwam? De Koepel was onze
grootste sponsor!

- Haarlem Sportstad?
Haarlem kent een grote verscheidenheid aan sporten binnen zijn
grenzen. Dat is echter meer te danken aan de Haarlemse bevolking
dan aan het Gemeentelijk sportbeleid. Door bijvoorbeeld het
stopzetten van de jeugdsportsubsidies, loopt de Gemeente al
jarenlang achter de feiten aan.

- Topsport bij DWT?
In principe is topsport ook bij DWT mogelijk. Je moet het als
sporter wel echt willen. Het wordt overigens facilitair in deze tijd
door beheerders van accommodaties de sportverenigingen wel
moeilijk gemaakt om een topsportgedachte praktisch te kunnen
uitvoeren.

- Recreatiesport bij DWT?
Toch wel een beetje DWT eigen. Sport bedrijven moet leuk zijn.
Sociale contacten zijn minstens zo belangrijk. Noem het maar de
basis van DWT.

- Sendenbeker?
Het is altijd moeilijk om één bepaalde prestatie eruit te lichten. Ik
zou hem nooit aan een individu toekennen, maar aan een groep.
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Daarmee waardeer je het collectief, aldus Hans.

- Betrokkenheid vrijwillig kader?
Ons petje daarvoor af. Het is de kurk waar DWT al tientallen jaren
op drijft. En telkens weer opnieuw komt er nieuwe aanwas. Het is
de garantie voor je bestaansrecht.

- DWT 70-jaar?
Dat is een hele tijd en nog altijd zelfstandig. Dat ging niet vanzelf.
Ook DWT kende fusiebesprekingen. DWR zocht een fusiepartner.
Samenwerking, startgemeenschap, maar uiteindelijk toch zelfstandig
blijven. Dat voelde gewoon beter!

- Toekomst DWT?
Doorgaan als zelfstandige vereniging. Dat zal ongetwijfeld niet
altijd makkelijk zijn. Blijf je vrijwilligers koesteren, doe opleidingen
van binnenuit, bindt je mensen en blijf geloven in de kracht van je
vereniging. Dan wordt de 100 wel degelijk gehaald!

- Het laatste woord?
Simpel gezegd betekent dit voor Harmke dat het DWT altijd goed
zal blijven gaan. En ondanks de moeilijke periode die Hans heeft
doorgemaakt bij DWT geldt dat ook voor hem. Sans Rancune. DWT
is een fantastische club met fantastische mensen!

Een gesprek van 4 uur met 2 razend enthousiaste en gedreven
mensen, met stof voor wel een clubblad vol. De tarieven die de revu
passeert en de lofzang aan Henk Wigman die Hans de meest
bekwame voorzitter vindt die hij heeft meegemaakt. En het les trio
dat hij vormde in De Planeet met Theo van Giezen en Co Zwane-
veld. Theo nog bezig als laatste der Mohikanen. En Co! Ja Co
Zwaneveld was een fantastisch fijne vent. We missen hem nog elke
dag! 
Hans Kleinhout. Een val, een klap en een wereld lijkt in te storten.
Nu een jaar later; Hans relativeert, maar zwemmen blijft altijd zijn
passie. Hans, je bent een gelukkige vent met Harmke aan je zijde!



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.

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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Beste zwemmers en andere
DWT-leden

Hierbij geven wij u de uitslagen van de eerste meerkamp van het
zwemseizoen 2000 – 2001. Zoals op de Olympische spelen de
medailles bij de zwemmers bleven komen zien we de regen aan
PR-en bij de DWT-zwemmers. Het merendeel van de PR-en ligt in
handen van de jonge zwemmertjes terwijl de oudere zwemmers
(Roland van de Enden, Eric Veen, Yvette Roozen) hier en daar ook
nog wel wat van de tijden afsnoepen. Helaas was deze razende
reporter niet aanwezig bij deze meerkamp maar volgens geruchten
was het weer een gezellige thuiswedstrijd. 

Tijdens deze wedstrijd waren Tom Gilein en Dénise Fokker helaas
ziek. Daarnaast hebben Ferenc Weltz, Laurence Smit en Michael
Chong niet gezwommen. De reden hiervoor weet ik niet dus daar
zullen we niet op in gaan. Wel weten we dat alle zwemmers en
zwemsters onder leiding van de fantastische trainersploeg een
geweldige opkomst kennen en dat moeten we natuurlijk het gehele
seizoen zien vast te houden. Neem dus geen voorbeeld aan
bijvoorbeeld Gerben Willemse die in plaats van 3 keer per week, 1
keer per drie weken komt trainen. Dus geniet van je successen en
evenaar en verbeter dit de volgende keer. Persoonlijke verbetering
is goed voor de club en het best voor jezelf. Zwem, train, verbeter!
 

DWT - meerkamp 1, 15-10-2000
Plaats: Boerhavebad, Haarlem, aanvang: 17:00
1 - 100m rugslag Heren Senioren
Ferenc Weltz 65-fewel NG
Richard v. Eis 1:38.96 PR 50m-0:47.96 PR
Mohammed Abdeli 1:44.85 RE PR

Nick de Lange 1:33.48 50m-0:45.23
Tom Gilein ZK
Michael de Feber 1:27.34 50m-0:41.75
Tim Kuyt 1:24.44 50m-0:40.38
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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 50m-0:34.12 PR

2 -100m vlinderslag Meisjes Minioren 6 el
Anne Kuyt 2:06.96 PR

3 - 50m vlinderslag Meisjes Minioren 6 el
Ceijda Karaca 1:01.58 PR
Tessa Wijckmans 1:00.34

4 - 50m vrijeslag J/M Minioren 4 el
Stefan van Rumpt 0:42.46 2 PR
Lisa de Vries 1:09.12 PR

5 - 50m schoolslag Jongens Minioren 6 el 
Danny ten Velden-davel 0:48.16 PR 
Guney Yerden 0:57.78 
Dave Jansen 0:56.06 
Richard Chong 0:53.61 PR 
Tim de Vries 0:48.06 3 PR 
Michael Chong NG 

6 - 100m rugslag Dames Senioren
Marieke Fokkema 2:09.81 50m-1:01.38 PR 
Sabrina Dessens 1:43.59 PR 
Jody Kokkelkoren 1:45.78 PR 
Anouk Rossel 1:40.47 50m-0:49.53 PR 
Dénise Fokker ZK 
Roxsanna Kock 1:38.87 PR 
Diana Niehot 1:31.84 2 50m-0:44.19
Yvette Roozen 1:24.13 3 50m-0:41.06 
Viki Boviatsis 1:14.16 1 50m-0:36.03 

7 - 50m schoolslag Heren Senioren 
Richard v. Eis 0:53.29 PR 
Ferenc Weltz NG 
Mohammed Abdeli 0:45.77 PR 
Laurence Smit NG 
Michael de Feber 0:42.72 PR 
Tim Kuyt 0:42.27 PR 
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 2:21.10 PR 

9 - 50m vlinderslag Jongens Minioren 6 el 
Danny ten Velden 0:55.41 VC PR 
Guney Yerden 0:58.88 PR 
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 1:08.97 PR 

11 - 50m schoolslag Meisjes Minioren 6 el 
Tessa Wijckmans 0:52.32 PR 
Ceijda Karaca 0:50.60 PR 
Anne Kuyt 90-02198 0:55.07 

12 - 50m schoolslag Dames Senioren 
Sabrina Dessens 0:46.44 PR 
Marieke Fokkema 1:01.61 PR 
Jody Kokkelkoren 0:49.41 PR 
Diana Niehot 0:48.08 SG PR 
Dénise Fokker ZK 
Roxsanna Kock 0:48.00 PR 
Anouk Rossel 0:52.99 
Viki Boviatsis 0:42.06 1 PR 
Yvette Roozen 0:38.15 1 

13 - 4 x 50m wisselslag est M Miniorn 6 el 
DWT - Estafetteploeg 3:54.90 
Ceijda Karaca 0:59.75 
Lisa de Vries 
Tessa Wijckmans VC 
Anne Kuyt 

14 - 4 x 50m wisselslag est JMinioren 6 el 
DWT - Estafetteploeg 3:24.79 3 
Guney Yerden 0:55.51 
Dave Jansen 
Michael Chong 
Tim de Vries 
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DWT - Estafetteploeg 2 3:26.31 
Stefan van Rumpt 
Richard Chong 
Danny ten Velden 

15 - 200m vrijeslag Heren Senioren 
Ferenc Weltz NG 
Richard v. Eis 3:03.82 PR
Mohammed Abdeli 3:39.00 PR 
Nick de Lange 2:53.80 100m-1:23.30 
Tom Gilein ZK 
Laurence Smit NG 
Michael de Feber 2:39.82 PR 
Tim Kuyt 2:46.84 100m-1:20.46 
Dennis de Graaf 2:23.44 1 PR
Roland van den Enden 2:14.66 2
Eric Veen 2:14.31 1 PR 100m-1:02.74 

16 - 200m vrijeslag Dames Senioren 

Jody Kokkelkoren 3:29.30 PR
Roxsanna Kock 3:09.48 PR 
Anouk Rossel 3:15.38 PR 
Dénise Fokker ZK 
Diana Niehot 2:55.46 2 PR 
Viki Boviatsis 2:17.66 1 PR

17 - 8 x 50m wisselslag est Jongens/Meisjes
Senioren el 
DWT - 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

Speedo club meet 12-11-2000

2 - 50m schoolslag Meisjes Minioren 4 el [1:10.00]
Lisa de Vries 1:01.58 PR

3 - 50m schoolslag Jongens Minioren 4 el [1:10.00]
Stefan van Rumpt 0:56.48 PR

7 - 100m vrijeslag Jongens Minioren 5 [1:55.00]
Tim de Vries 1:21.62 PR

13 - 50m schoolslag Jongens Minioren 5 [1:05.00]
Tim de Vries 0:46.42 3 PR

15 - 50m vrijeslag Jongens Minioren 4 el [1:00.00]
Stefan van Rumpt 0:45.01

16 - 100m vrijeslag Meisjes Minioren 6 [1:45.00]
Ceijda Karaca 1:42.61 PR
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Tessa Wijckmans1:35.68 PR

19 - 100m wisselslag Jongens Minioren 5 [2:05.00]
Tim de Vries 1:34.75 PR

Competitie Deel 2, 19-11-2000
Plaats: Het zwembad de wilgenhoek te z.o. Beemster.

1 - 4 x 100m vrijeslag est H Senioren
DWT - Estafetteploeg1 4:04.35 3
Eric Veen 1:00.43
Roland van den Enden
Chris Visser
Michiel Veen

DWT - Estafetteploeg2 4:24.65
Ferry de Ruyter 1:02.39 Pr
Martin Niehot
Tom Gilein
Leon Knape

2 - 4 x 50m wisselslag est M Senioren 2 el
DWT - Estafetteploeg 2:29.67
RenÚe Bosse 0:39.95 pr
Nicolette Knape
Diana Niehot
Viki Boviatsis

3 - 25m vrijeslag J/M Minioren 4 el
Milou Zandvliet 0:19.28pr
Sarah Soumete 0:19.39 pr
Stefan van Rumpt 0:19.51 pr
Lisa de Vries 0:25.47 pr

4 - 100m wisselslag J Minioren 6 el 
Tim de Vries 1:29.84 2 pr
Michael Chong 1:31.16 3 pr
Danny ten Velden 1:44.76 pr
Guney Yerden 1:49.87 pr
Mark Spierdijk 2:04.94 pr
Dave Jansen 1:58.58 RH pr

Richard Chong 1:59.90 VC pr
Roy Kokkelkoren 2:08.42 VC pr

5 - 100m wisselslag Meisjes Minioren 6 el
Tessa Wijckmans 1:45.57 pr
Ceijda Karaca 1:55.07 pr
Carlijn Zandvliet 1:57.28 pr

6 - 100m schoolslag Jongens Junioren 2 el
Dennis de Graaf 1:17.28 1 pr en clubrecord
Tim Kuyt 1:32.40 3 pr
Nick de Lange 1:36.48
Richard v. Eis 1:54.22 pr
Ersin Kalay 1:59.38 pr

7 - 100m schoolslag Meisjes Junioren 2 el 
RenÚe Bosse 1:34.38 3 pr
Roxsanna Kock 1:40.05 pr
Anouk Rossel 1:43.99 pr
Jody Kokkelkoren 1:44.63 pr

8 - 100m vlinderslag Jongens Junioren 4 el 
Dennis de Graaf 1:22.20 3
Leon Boviatsis 1:27.41 pr
Maurice Knape 1:32.78 pr
Mohammed Abdeli 1:48.79 VC pr

9 - 100m vlinderslag Meisjes Jeugd 2 el
Nicolette Knape 1:20.40 1 pr
RenÚe Bosse 1:33.40
DÚnise Fokker 1:34.66 pr
Diana Niehot 1:36.33 pr
Sabrina Dessens 2:05.60 VC pr
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10 - 100m schoolslag Jongens Jeugd 2 el
Ferry de Ruyter 1:32.70 pr
Michael de Feber 1:33.95
Michiel van Dusseldorp 1:41.72
Tom Gilein 1:41.91

11 - 100m schoolslag M Senioren 2 el 
Nicolette Knape 1:31.92
Annette Knape 1:35.35 pr

12 - 200m vrijeslag Heren Senioren 
Michiel Veen 2:12.06
Eric Veen 2:15.19
Chris Visser 2:19.47 pr
Roland van den Enden 2:20.98
Martin Niehot 2:21.01
Leon Knape 2:30.19 pr

13 - 200m vrijeslag Dames Senioren 
Viki Boviatsis 2:22.30 3
Sabine Roozen 2:35.13 pr
Fleur van Dusseldorp 2:43.23 pr

14 - 50m schoolslag J/M Minioren 4 el
Milou Zandvliet 0:54.62 pr
Sarah Soumete 0:54.62 pr
Lisa de Vries 1:00.84 pr

15 - 50m vrijeslag Jongens Minioren 6 el 
Michael Chong 0:35.13 2 pr
Tim de Vries 0:36.19 3 pr
Danny ten Velden 0:42.62 pr
Stefan van Rumpt 0:45.71
Richard Chong 0:47.78 pr
Guney Yerden 0:47.80
Dave Jansen 0:48.44 pr
Mark Spierdijk 0:50.84 pr
Roy Kokkelkoren 0:56.35 pr

16 - 50m vrijeslag Meisjes Minioren 6 el
Tessa Wijckmans 0:40.84 pr
Ceijda Karaca 0:48.08
Carlijn Zandvliet  NG

17 - 100m rugslag Jongens Junioren 2 el
Nick de Lange 1:34.08
Richard v. Eis 1:39.08
Tim Kuyt 1:22.19 RF pr
Ersin Kalay 1:56.99 RD pr

18 - 100m rugslag Meisjes Junioren 2 el
RenÚe Bosse 1:28.75
Roxsanna Kock 1:36.07 pr
Jody Kokkelkoren 1:41.45 pr
Anouk Rossel 1:43.23

19 - 100m vrijeslag Jongens Junioren 4 el
Leon Boviatsis 1:07.66 3 pr
Tim Kuyt 1:19.35
Maurice Knape 1:20.12 pr
Mohammed Abdeli 1:28.08 pr

20 - 100m vrijeslag Meisjes Jeugd 2 el
Nicolette Knape 1:12.43 3 pr
DÚnise Fokker 1:20.46 pr
Diana Niehot 1:21.06
Jody Kokkelkoren 1:33.80 pr
Sabrina Dessens 1:35.55 pr

21 - 200m wisselslag Jongens Jeugd 2 el 
Dennis de Graaf 2:43.51 pr
Ferry de Ruyter 2:47.30 pr
Michael de Feber 2:55.15 pr
Leon Boviatsis 3:00.26
Michiel van Dusseldorp 3:04.22 pr
Tom Gilein 3:16.00

22 - 200m wisselslag M Senioren 2 el 
Viki Boviatsis 2:42.34 1 pr en clubrecord
Annette Knape 2:56.04 pr

23 - 200m rugslag Heren Senioren
Roland van den Enden 2:32.71 pr
Michiel Veen 2:33.42
Eric Veen 2:34.01 pr
Martin Niehot 2:45.51
Leon Knape 2:48.37
Chris Visser  2:55.05
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24 - 200m rugslag Dames Senioren
Viki Boviatsis 2:39.77 1 pr en clubrecord
Yvette Roozen 2:56.13
Fleur van Dusseldorp 3:04.55
Sabine Roozen

25 - 4 x 50m wisselslag est J Junioren 2 el
DWT - Estafetteploeg 2:30.88 1
Tim Kuyt 0:37.54 pr
Nick de Lange
Dennis de Graaf

Richard v. Eis

26 - 4 x 50m vrijeslag est J / M
DWT - Estafetteploeg 2:50.15 3
Ceijda Karaca 0:46.69 pr
Stefan van Rumpt
Tessa Wijckmans
Michael Chong

Met een heel vriendelijke groet,

Jullie razende reporters
Willem E. Bergens & B de Graaf

Aan iedereen bij DWT en
ouders van de leden.

Hierbij willen wij, de ouders van Tim Peekstok, jullie namens ons
en ook namens Tim bedanken voor alle prachtige, leuke, lieve en
ontroerende kaarten en warme blijken van belangstelling die wij
mochten ontvangen na het ongeluk van Tim.
Gelukkig gaat het nu wat beter en moeten we afwachten hoe het
herstel zich voortzet. Allemaal heel hartelijk bedankt, jullie mogen
blij zijn met zo'n "warme" sportvereniging.

Kees en Marian Peekstok.



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 polocommissie.

Mijn naam is:

Carola Wigman.

Na het stukje gelezen te hebben in het clubblad over
nieuwnieuwnieuw ben ik maar in de pen geklommen, wat zal ik
gaan schrijven was mijn volgende gedachte. Dan maar een beetje
van mijn geschiedenis bij DWT.
Op 4 jarige leeftijd moest ik van mijn ouders op zwemles, we
woonden toen aan het water. Dolle pret was dit, vooral onder
water, dit tot grote ergernis van diegene die me toen zwemles
gaven. Op 7 jarige leeftijd was er nog steeds geen diploma in
verband met de schaarslag die ik met mijn benen maakte. Toen is
er aangeraden om naar de vrijdagavond in het Sportfondsenbad aan
de Baan te komen (frederikspark) zodat ze me borst en rugcrawl
konden leren zodat ik toch een keer kon afzwemmen.
En jawel op mijn 9de had ik dan toch mijn diploma A. Hierna had
ik ook zo mijn B diploma. Nu nog mijn zwemvaardigheids
diploma’s.
Marcel Reichert gaf les in de zwemvaardigheid maar was ook
trainer bij het waterpolo. Door hem zijn Martine en ik gevraagd.
Na twee trainingen meegedaan te hebben bij de meisjes aspiranten,
wij kregen toen training van Leon van de Peet, begon de
competitie. Wim, de broer van Leon, was onze coach dat jaar.
We wisten alleen nog niet dat je de bal met één hand moest vangen
en gooien en wat we moesten doen na een doelpunt. Dit leerden we
toen snel.
Na drie jaar spelen gingen er een paar aspiranten door naar de
dames of stopten ermee. Hierdoor waren Martine, Mieke en ik de
oudsten. Samen met een jongere en onervarenere groep verloren
we bijna iedere wedstrijd met 30 doelpunten verschil.
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In die tijd ben ik ook begonnen met het zwemles geven omdat mijn
moeder toen achter het tafeltje zat en ik dus altijd vroeg in het
zwembad was.
Toen gaf ik eerst zwemles dan een uurtje niks en dan de waterpolo
training.
Natuurlijk niet de zondag training vergeten waar we na de training
meestal naar de snackbar de ‘Tempelier’ gingen.
Of de toernooien in Culemborg waar de jongens aspiranten de
karpers aan het voeren waren als wij moesten spelen. Ook was er
toen de bouw van het clubhuis. Hierbij hebben Martine en ik nog
geholpen met de bouw van de toiletten. We moesten zand in een
kruiwagen vervoeren wat niet altijd goed ging met die lift daar.
Op ons 16de waren we geen aspiranten meer maar dames. We
begonnen toen bij dames 2. Na twee jaar werden we dames 1 waar
we nog steeds spelen.
Naast het waterpolo geef ik nog steeds zwemles.
Daarvoor heb ik zo’n drie jaar het afzwemmen geregeld, eerst het
oude A B diploma, basiszwemdiploma en zwemvaardigheid 1, 2
en 3 en daarna het nieuwe A B C diploma en de zwemvaardigheid
1,2,3. Nu ben ik al ongeveer 3 jaar voorzitster van de Jrez (jeugd
recreatie en elementair zwemmen).
Nu heb ik een ‘lamme’ arm van het schrijven (we hebben geen
computer) en geef ik mijn pen en mijn naam door aan:
Chris Visser (H1).

Verslagen uit het Haarlems Dagblad

14 oktober DWT – Triton Weesp 11-3
In de eerste periode scoorde Frank Muylaert al drie keer. Voor Paul
Thoolen was de wedstrijd snel afgelopen. Hij kon de kant
opzoeken met drie persoonlijke fouten. Met wat meer druk op
Triton liep DWT uit naar een 7-2 voorsprong. Keeper Teun
Weustink haalde weer zijn goede niveau vaan een week eerder, en
zorgde ervoor dat de mannen uit Weesp niet dichterbij kwamen.
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Pieter-Paul van Oerle maakte zijn mooiste van de vijf doelpunten
vanaf maar liefst twintig meter.

4 november OTTERS-’T GOOI – DWT12-6
DWT begon goed aan de wedstrijd. In het begin lieten de mannen
van coach Koos Ruiter zich niet uit het veld slaan. De tweede en
derde periode gingen gelijk op. ‘Zonder de twee discutabele
strafworpen tegen de Haarlemmers was het misschien beter
afgelopen voor ons’, aldus Ruiter. De Otters-’t Gooi bleven
hierdoor steeds hun voorsprong behouden.
De laatste periode was een keerpunt in de wedstrijd en liet
eigenlijk een geflatteerd beeld zien van de wedstrijd. Maar winnen
van de sterk spelende koploper kan alleen als alles klopt  en het
een beetje meezit. Van dat laatste had DWT volgens de coach te
weinig afgelopen zaterdag in Bussum.

11 november DWT – OCEANUS 6-7
Kop: DWT verliest in laatste minuut van Oceanus
De druiven waren zuur voor de mannen van DWT. Paul Thoolen
was weer ouderwets op dreef en maakte twee doelpunten. Michael
Woolthuis bleek verdedigend weer van grote waarde. Een 1-0
achterstand werd al snel omgebogen in een 4-1 voorsprong, mede
door het goede werk van keeper Teun Weustink.
Halverwege de wedstrijd was de stand 4-3. Het massaal
opgekomen publiek zag dat Oceanus in de laatste periode een
tweetal man-meersituaties benutte, waarbij de laatste dertig
seconden voor tijd viel.

Wie zitten er achter de tafel in december?

Zaterdag 2 december
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

NH.D2 DWT 3 ZWV/NEREUS 6 18.00 Bart en Randy

NH.D1 DWT 2 PROFACE DAW 2 18.45 Anita, Maaike en Anje 
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D3.HR2B DWT 3 DE HAM 3 19.30 Merel, Joyce en Tera

NH.H1 DWT 4 DE SPETTERS 1 20.15 Ton, Jaco en Joyce
NH.H4 DWT 5 Z&WF 3 21.00 Marjolijn en Jan

Zaterdag 9 december
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

NH.D2 DWT 3 DE HAM 4 18.00 Eddy en Thijs
D3.D1 DWT 1 ZWEMCLUB ZEIST 1 18.45 Maaike, Anita, Marco
B.H3C DWT 1 NOORDKOP 1 19.30 Martine, Carola, Yvette
B.HR2B DWT 2 ALLIANCE 2 20.15 Chris, Teun en Hayo 
NH.D2 DWT 4 HOORN 2 21.00 Robin en Frank

MINIPOLO
Er is dit jaar nog één minipolotoernooi: op zondag 10 december.
Het begint om 14.00 uur en het is bij De Ham in zwembad De
Watering in Wormerveer. We verzamelen om 13.15 uur bij ons
eigen clubhuis.

Op zondag 7 januari
organiseren we het enige echte
DWT minipolotoernooi, in De
Planeet. De wedstrijden duren
van 14.30 uur tot 17.00 uur.
Kom allemaal om DWT aan te
moedigen!

Natuurlijk hopen we dat iedereen elk toernooi weer meegaat en dat
het net zo gezellig en succesvol wordt als laatst bij Rapido!

Kerstgala voor minipolo en adspiranten
Het begint bijna een traditie te worden… het ‘kerstgala’ voor
minipolo en adspiranten! Dit jaar is dit gezellige feest op woensdag
27 december, in ons eigen clubhuis. Trek je mooiste kleren aan en
kom ook! Voor minipolo is er video kijken, dansen en lekkers.
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Kosten ƒ 5,-. 
Voor de ouderen begint het om 20.00 uur en is er disco. Je mag een
introducé meenemen. Je krijgt nog een uitnodiging op de training.

Tweede competitiehelft en Poloroosterboekje
Voor de teams die in de Kring en District spelen, begint de tweede
helft van het seizoen, wat wedstrijden betreft, op zaterdag 6 januari
2001. Voor de beide Bondsteams die DWT rijk is zal de eerste
wedstrijd twee weken later zijn. De eerste training in het nieuwe
jaar is op 5 januari. Nog even voor alle duidelijkheid, je kunt het

bijna raden, maar er zijn echt geen trainingen op:

• dinsdag 5 december
• maandag 25 december
• dinsdag 26 december
• maandag 1 januari

Het nieuwe poloroosterboekje met alle wedstrijdroosters en allerlei
ander nuttige informatie over regels, jurytafeltje etc. wordt
uitgedeeld op die eerste trainingsavond 5 januari, of je ontvangt het
gewoon bij jou in de brievenbus. Voorwaarde hierbij is wel dat we
de wedstrijdroosters vlotter binnenkrijgen dan bij het huidige
boekje het geval was…

Verjaardagen in december

1 december Sandra Roosen Dames 1
4 december Ad Walter Heren 3

Arthur Stricker Heren 4
5 december Frank Moison Heren 3

Siep Visser Heren 5
8 december Tera Loerakker Dames 2
12 december Brigit Lanfermeijer Dames 3
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Cor Elstgeest Heren 4
15 december Herman Lanfermeijer Heren 3
28 december Marianne Schillemans Dames 4
31december Frank Koper Jongens adspiranten o. 16

Iedereen hartelijk gefeliciteerd, ook namens Sinterklaas en de
Kerstman!!!

Uitslagen

Zaterdag 21 oktober
Heren 3 DWT-ALLIANCE 3-6
Doelpunten: Bert, Ad en Pim

Heren 4 DWT-ORKANO’75 6-3
Doelpunten: Arthur en Jan 2, Jaap en Peter
1

Dames 4 DWT-DE REURING 2-18
Doelpunten: Joyce

Dames 1 DE DOLFIJN-DWT 4-10
Doelpunten: Carola 4, Sabine 2, Marjolijn
2, Roselijn en Dana 1

Heren 2 RAPIDO ‘82-DWT 9-4
Doelpunten: Paul 3, Marcel 1 

Heren 1 AQUAFIT-DWT 5-2
Doelpunten: Paul en Thijs

Zondag 29 oktober
Heren 4 DWT-RAPIDO ’82 7-6
Doelpunten: Cor, Jasper, Richard, Ronald,
Arthur, Paul en Ronald

Dames 4 DWT-Z&WF 2-23
Doelpunten: Marianne en Joyce

Heren 2 DWT-PROFACE DAW 5-7
Doelpunten: Paul 3, André en Wilfred 1

Dames 1 DWT-OCEANUS 12-5
Doelpunten: Carola en Marjolijn 3,
Antonette 2, Dana, Roselijn, Sandra en
Sabine 1

Zaterdag 4 november
Dames 1 WOERDEN-DWT 2-14
Doelpunten: Carola, Roselijn en Marjolijn
3, Dana 2, Sabine, Martine en Sandra 1

Heren 2 WVZ-DWT 6-4
Doelpunten: Marc, Marco, André en Marcel

Heren 1 OTTERS/’T GOOI-DWT 12-6
Doelpunten: Raymond 2, Eddy, Chris, Paul
en Hayo 1

Dames 3 DWT-Z&WF 3-5
Doelpunten: Anita, Brigit en Anje

Dames 2 DWT-RAPIDO’82 4-6
Doelpunten: Linda 2, Ingrid en Mieke 1

Zaterdag 11 november
Dames 3 DWT-AQUARIUS 11-1
Doelpunten: Anje, Jolande, Marijn en Brigit
2, Carry, Marion en Anje 1

Heren 5 DWT-DE HAM 2-11
Doelpunten: Patrick en Nic

Heren 2 DWT-HZ ZIAN 12-6
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Doelpunten: Paul 4, Marc, Marcel en Stefan
2, Ted en Robbert 1

Heren 1 DWT-OCEANUS 6-7
Doelpunten: Raymond en Paul 2, Chris en

Thijs 1

Dames 1 DWT-DE ROBBEN 17-1
Doelpunten: Sabine 5, Marjolijn 4, Roselijn
3, Carola 2, Mariska, Sandra en Dana 1

Het is wat vroeg, maar anders is het alweer januari, dus daarom
alvast namens de polocommissie prettige feestdagen en een
voorspoedig uiteinde toegewenst!

Thijs Weustink

Synchroonzwemmen

Eigenlijk had ik me voorgenomen om elke
maand iets voor het clubblad te schrijven,
maar zoals jullie gemerkt hebben heb ik de
vorige maand dus alweer gemist. Uitslagen
en zo zijn er voor zover ik weet nog niet, dus daarom nog maar een
paar algemene zaken:
Als je net begint met synchroonzwemmen is de gestrekt houding
op de rug ongeveer het eerste wat je leert. Het lijkt heel simpel,
gewoon op je rug drijven. De kunst is echter tegelijkertijd met
voeten, heupen en hoofd aan het water te liggen en dat is helemaal
niet zo gemakkelijk als het klinkt.
Je voeten zakken namelijk vrijwel vanzelf een stukje onder water
als je verder niets doet. Als je je voeten optilt zinken als gevolg
daarvan je heupen naar beneden. Op de kant roept dan iemand dat
je je billen aan moet spannen om zo je heupen weer boven water te
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krijgen. Dus billen aangespannen, en wat denk je, liggen je voeten
weer onder water omdat je zo krom wordt als een banaan wanneer
je alleen je billen aanspant. Na veel oefenen en een hoop
zweetdruppels van de trainster (die moet er ook hard voor werken!)
krijg je het dan eindelijk voor elkaar tegelijkertijd billen, buik en
benen aan te spannen zodat je van voeten tot schouders aan het
water ligt. Terwijl jij dus je hoofd optilt om het resultaat te
bekijken
komt er vanaf de kant de opmerking dat je heel mooi in het water
ligt maar dat je wel je oren in het water moet laten liggen. Het is
ook nooit goed. . . .

Dat met je oren in het water liggen (keurig met je kin naar het
plafond) schijnt toch al heel moeilijk te zijn. Sommige dames die
al jaren aan synchroonzwemmen doen krijgen het nog steeds niet
voor elkaar. Het schijnt er ook iets mee te maken te hebben dat je
niet met je buurvrouw kunt praten als je oren onder water zijn.

Dan ook nog iets voor de gevorderden: hele baan balletbeen. Dat
balletbeen staat namelijk bijna altijd scheef omdat het nu eenmaal
veel makkelijker ligt in een klein deukje met je balletbeen een
beetje richting neus. Als de trainster (ik dus af en toe) iets roept
vanaf de kant is er een hoge waarschijnlijkheid (ongeveer 99.99%
kans) dat het erover gaat dat die balletbeen scheef staat. Dat weten
de dames. Ze verstaan ook best wel wat ik zeg. Als ze het niet
hebben verstaan kunnen ze het zelf ook wel bedenken. Zou je
denken. . . . In vrijwel 100% van gevallen blijken ze het niet te
hebben verstaan, hebben geen flauw idee wat ik zou hebben willen
zeggen en moeten absoluut hun balletbeen laten zakken om
overeind te komen en te vragen wat ik heb gezegd. Ondertussen is
de hele baan balletbeen geen hele baan meer en kunnen ze hun
armen even laten uitrusten. Als trainster kun je voor dit probleem
dus maar één goede oplossing bedenken: niets zeggen en wachten
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tot iedereen aan de overkant is. Daar kun je dan rustig vertellen dat
vrijwel iedereen met het been over de neus stond en dan de hele
baan balletbeen nog een keer over laten doen. Het is niet anders!

Als ik goed ben geïnformeerd is er 10 december een wedstrijd, dus
in het volgende clubblad zijn er in ieder geval uitslagen te
vermelden.

Nicole

De scheidslijn

Maandag 25 december 2000 vieren we de geboorte van Jezus. Het
is die kerstnacht 2000 jaar geleden dat Maria een zoon ter wereld
bracht en de christelijke jaartelling begon. Nog enkele weken en
dan is het zover. We hebben dan 2000 jaar achter de rug, nemen
afscheid van het tweede millennium en stappen het derde
millennium binnen. Heel interessant, maar een beetje jammer dat
je daar niets van merkt. Of toch wel ... ? Er zijn kerstvieringen
genoeg en ongetwijfeld zal men daar aan dit bijzondere feit enige
aandacht schenken.
Waarom dan eind vorig jaar (1999) een millennium-probleem? Dat
was ook geen millennium-probleern maar een computer-probleem.
Zo'n zes jaar geleden was het geheugen van een computer nog niet
zo groot. Om zo min mogelijk geheugenplaatsen te bezetten kortte
men al heel lang de jaartallen af, 1994 werd 94. In de schrijftaal is
dat ook heel gebruikelijk. Een probleem, bij het gebruik van een
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computer, treedt op als de 100 genaderd wordt. Dan staat er
plotseling: 00  en heeft niets met het millennium te maken.

Waarom binnenkort het einde van het tweede millennium?
Jaar 1 is het eerste volledige jaar na de geboorte van Christus.
Jaar 1999 is het 1999-ste jaar na Christus. 
Op 1 januari 2000 begint het 2000-ste jaar na Christus en dat loopt
af op 31 december. Op dat moment zijn er 2000 jaar na Christus
voorbij. De officiële millennium-wisseling is derhalve bij de
overgang van 31 december 2000 naar 1 januari 2001. Voor DWT
is dat een bijzondere gebeurtenis. Nog voor het einde van het
tweede millennium op zaterdag 30 december 2000, worden we 70
jaar. En stappen we een dertigtal uren later als zeventigjarige het
derde millennium binnen.
Om te onthouden: zondag 31 december 2000 om 24.00 uur ...
MILLENNIUM-WISSEL.

Gé Luttikhuizen

Nieuws uit de Planeet

Vrijwilligers.
Er is inmiddels 1 maand verstreken en er heeft zich nog niemand
gemeld als reserve tafeldame/heer ter vervanging van Inge
Scholten. Nog 1 maand! Kom ouders, zo moeilijk is dat toch niet?
Wilt u persoonlijk benaderd worden, geef dan even een seintje en
ik loop even bij u langs. Wij kaderleden hebben daar geen tijd
voor, integendeel wij zoeken vrijwilligers die ons willen helpen.
Met 2 man/vrouw per badje kunnen wij meer kinderen per badje
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lesgeven en sneller laten doorstromen. Bovendien wordt onze
wachtlijst dan eindelijk korter in plaats van langer1

Opleiding kaderleden.
Ik meldde u reeds dat DWT kaderleden de cursus zwemleider A
volgen. Zondag 12 november jl. werd het praktische gedeelte van
het examen, nl. Het lesgeven, afgenomen. Een moeilijk onderdeel
dat sterk afhankelijk is van de samenstelling en geoefendheid van
een niet bekende groep kinderen. Dat vraagt naast kennis ook veel
vindingrijkheid en improvisatie van de kandidaat.
DWT heeft er 2 gediplomeerde kaderleden bij. Karen Koopman en
Sanja van Dijk slaagden voor het examen zwemleider A.
Gefeliciteerd!
We hopen dat Petri van Dijk en Eric Mengerink hen spoedig zullen
volgen. Wij houden u op de hoogte.

Diploma zwemmen.
Dat is gebeurd op 24 en 25 november jl. en de uitslag hiervan komt
in het januari nummer.
Veel ouders laten hun kinderen stoppen na het behalen van
diploma C (soms zelfs eerder) want ze kunne toch zwemmen? Dat
wel.
Maar wilt u ze goed leren zwemmen, vooral bij borstcrawl en
rugcrawl, dan raden wij u aan om door te gaan voor de
vervolgdiploma’s zwemvaardigheid 1,2 en 3. Verbetering van
slagen, aanleren van nieuwe slagen (o.a. vlinderslag) en het
opvoeren van uithoudingsvermogen, maken dat het zwemmen een
echte plezierige zwemsport wordt.
Tot slot wens ik u namens alle kaderleden in deze decembermaand
heel prettige feestdagen.

Theo van Giezen.
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*** Zondag 7 januari 2001 ***

in De Planeet:

Het jaarlijkse enige echte DWT

minipolotoernooi!

met wedstrijden van 14.30 uur tot 17.00 uur

KOMT U ONS OOK AANMOEDIGEN?

Tot ziens op de 7 !e

De minipoloërs van DWT
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De EERSTE in 2000

Het is zaterdag 8 januari en heren 5 speelt in het Boerhaavebad
voor DWT de EERSTE wedstrijd in het nieuwe jaar. We staan aan
het begin van het jaar 2000 en we zijn benieuwd wie in dit
belangrijke jaar het eerste DWT-doelpunt maakt. De goal komt dit
keer erg snel.
Na wat heen en weer gegooi gaat de bal naar Leon op de
midvoorplaats. Er volgt op de twee meter een hele korte
worsteling, want de scheids ziet na enkele handelingen een
mogelijkheid om z'n fluitje te gebruiken. Leon krijgt een vrije
worp. Intussen is Lex Schelvis naar voren gezwommen en dreigt
zich in de linkerhoek van het veld vast te zwemmen door de met
hem mee zwemmende tegenstander. Hij heeft het fluitje gehoord,
draait zich snel op z'n rug en steekt z'n rechterhand omhoog. Leon
benut de vrije worp meteen en plaatst de bal op de wuivende hand
van Lex. De bal blijft daar enkele ogenblikken op ongeveer 90 cm
boven het wateroppervlak op zijn hand liggen Lex aarzelt
namelijk; hij ligt niet op de ideale plaats om op doel te schieten en
een punt te scoren. Door deze aarzeling krijgt zijn tegenstander de
gelegenheid met zijn ene hand Lex omlaag te drukken om daarna
met zijn andere hand de bal van Lex's hand te tikken. Dat is niet de
bedoeling en op het moment, dat het water Lex tot de lippen komt,
schiet hij. Wat niemand verwacht gebeurt nu. De bal gaat in een
flits langs de linker doelpaal, tussen de bovenlat en de doelman,
naar de rechter hoek van het doel. DOELPUNT : 1 - 0. Om te
benadrukken dat hij eigenlijk in het eerste thuishoort, brengt Lex
16 seconden later de stand op 2 - 0. Mede door het scoren van
Leon en NN staan we na het eerste kwart op een 4 - 0 voorsprong.
Onze tegenstander is een poloploeg van De Ham uit Wormerveer.
Ze voelen er weinig voor om door ons ingemaakt te worden en
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veranderen hun opstelling. Speciaal de acties van Lex Schelvis
worden nu in de gaten gehouden en dat heeft resultaat. De
tussenstand na het tweede kwart is 5 - 1 en na het derde 6 - 3. In
het laatste kwart kunnen Lex en Leon beide nog een kans benutten,
waardoor we een 8 - 4 overwinning in het clubhuis gaan vieren.

In het clubhuis "De Watertrap".
Het is druk. Geen stoel is onbezet. De supporters van de tweede
wedstrijd zitten boven op de tribune, want het polo is al begonnen.
De drukte wordt veroorzaakt door spelers en aanhang van de derde
en vierde wedstrijd. Voor ons (heren vijf) rest dus een plekje
tussen de bar en de tafels. Het bier en één cola komt eraan. Waar
zullen we op toosten?
"Heren, op Lex, de maker van het eerste DWT-doelpunt in het
nieuwe Millennium". PATS ... ! Niet te geloven en als een soort
koude douche. De toostuitbrenger wordt bedolven onder een
spervuur van niet vleiende opmerkingen, zoals: "Wat een nieuw
Millennium."... "Hou die onzin voor je."... "Hoe kom je daar nu
bij." ... en nog enkele.
Hij verontschuldigt zich: 'Neem me niet kwalijk. Ik dacht, laat ik
me nu eens niet zo dwarsliggerig opstellen ten opzichte van de
gangbare mening. En net doen alsof het nieuwe millennium
inderdaad al is aangebroken. Per slot van rekening merk je er
eigenlijk niets van en het feest was best leuk" Gelukkig, de heren
accepteren dit, het poloteam valt niet uit elkaar, maar ... na nog
heel veel woorden: "Je zorgt er zeker wel voor dat die millennium-
kwestie in het clubblad korn.” .... Het resultaat staat in "De
Scheidslijn”.

Gé Luttikhuizen
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DOE MEE

De laatste jubileum-woordzoeker staat in dit decembernummer.
Deze derde zoeker is samengesteld uit hele lange woorden, die te
maken hebben met de DWT-historie.
Los de puzzel in ieder geval op.
Kijk of je een aantal woorden in het DWT-verleden kan plaatsen.
Probeer ook de zin te vinden die iets over het jubileum zegt. Na het
vinden van de jubileum-zin is het een koud kunstje om deze zin op
een stukje papier te schrijven. Zet je naam, adres, maat T-shirt en
dame/heer/pupil/leszw. er bij. Daarna naar het clubhuis en .....

IN DE KOPIJBUS

Oplossing en prijzen jub.-puzzel 2 
De zin uit de woordzoeker is: DWT is bijna LXX 
Acht DWT-ers hebben deze oplossing op een stuk papier gezet en
in de kopijbus gedaan. De kans op een prijs daalde van 60 naar
37,5 procent, maar blijft ongekend hoog. Het blijft tobben met het
vinden van een fatsoenlijke doos/bak om de enveloppen met de
oplossingen in te doen. Dit keer kan na veel speurwerk vanachter
onze eigen bar een koelkastbakje geleend worden. Voorzitter Guus
Niehot haalt als een geblinddoekte de winnende oplossingen uit het
bakje, Niek den Braven schrijft de namen op en de jubileum-
commissie kijkt toe of het er wel eerlijk aan
toe gaat. De prijswinnaars:
1 Milou te West "Heh? "Wat moooooi !!!”  een DWT T-

shirt op je bed, als je 's morgens wakker
wordt, is echt een verrassing.

2 Yvette Roezen "Hé, wat goed zeg".
3 Charlotte Becking zit op leszwemmen en gaat haar B-diploma

halen.
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Prijs 1 is door Ebelien aan haar dochter gegeven. Prijs 2 is meteen
overhandigd. Prijs 3 is door Annelies bezorgd, die er een aardige
tippel aan had naar Oostermoer in zuid-Schalkwijk.

Jubileum woordzoeker 3

Z U I D E R B U I T E N S P O R T F

O G N O C H T L L I P U P O V A A O

N A A E G N E E M J E W A E N Z R N

D L S L N E N N O D W A A R E W T D

E S P V E R D E D I G T R N L E D S

R L I N D E T N D N E E N E R M A E

L E R E J D R M E E R R E M E T B N

I S A K I N A M R M A P S E M A D N

N S N I R I I A O M N O D R N S E E

G I T U T L N G Z E E L N D A A N D

E W E D S V I N E W I O Z E V E N J

S Y N C H R O O N Z N J W K A P T I

F S P D S R E D P R O I E K L D A R

R G O I K H C S R E N L M E S A L T

E E L E J A H W I T D T B R E B S S

D O O H I L T T E A E R A T S L E D

E L P C W K E X E W R X D H O K J E

R I K S P A R K L A N G E B A A N W



37  

aspirantenpoloploeg
damespolozevental
doelverdediger
frederikspark
langebaanwedstrijden
ochtendtraining
onderlingewedstrijden
onderwaterzwemmen
rozenprieel
schalkwijk

scheidsrechter
sportfondsenbad
synchroonzwemmen
tijdwaarnemer
valsestartlijn
van merlenvaart
waterpolozevental
zuider buiten spaarne
zwembadhokjes

badpak
duiken
meer
modder
pupillen
vlinderen
wisselslag
zee
zwemtas

Dit is de derde van vier jubileum-puzzels. Heren vijf en de
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 3: één
DWT T-shirt en twee DWT-badmutsen Oplossingen op een
papiertje met NAAM, adres, gewenste maat T-shirt 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 9 december vóór 18.30 uur. Meedoen
kunnen alle DWT-ers en hun familieleden; één oplossing per
persoon per puzzel.

G. L.
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De oude doos

Het is alweer de laatste keer dit
jaar met de de oude doos. Om
maar gelijk met de deur in huis
te vallen: De eerste foto is van
een jongen de heel lang in het
tweede team gespeeld heeft, dat
toentertijd (er verandert toch
nooit iets bij DWT) met gemak
van het eerste kon winnen. Dat
was in die jaren belangrijker
dan kampioen worden. Ook
was het altijd heel leuk om naar
te kijken tijdens de pinkster-
toernooien in Schalkwijk. Ach
lieve tijd wat gaat dat toch
snel, zo ben je nog adspirant en
zo behoor je tot de veteranen.
Over veteranen gesproken de
volgende foto is van een echte
DWT coryfee. Ik durf bijna
niet meer te vertellen ,bang om
het te makkelijk te maken.  Ze
was zeer actief binnen onze
club en volgens mij nog wel.
De rest van de familie is
namelijk ook lid van DWT en
al bijna allemaal in de oude
doos gepasseerd. 
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Dan hebben we hier weer een 
foto van een wat jonger meisje
bij wie de term easy bij
sommige jongens wel een
belletje doet rinkelen. Ze was
erg aardig en zat geloof ik bij
de meisjesadspiranten, een jaar
of vijftien geleden. Of ze erg
goed was weet ik niet meer,
maar ja meisjespolo stond
toentertijd nog in de
kinderschoenen en nu hebben
ze Ben.
De volgende maar weer in
eerste instantie moest ik denken
aan Marcel Reichert maar die
is al een keer geweest volgens
de computer. Ik moet er ook
bij vertellen dat ik bijna alle
foto’s van hem gekregen heb
en moest wachten met de
publicatie van deze foto tot hij
van de club af was. Hij heeft
lang in het eerste gespeed en
was een spijkerharde
verdediger. Ook op de trainig
vond ik hem altijd tamelijk
hardhandig.(of hij was gewoon
heel erg sterk)

De basisdoos.

Vorige maand : Frank Muylaert ; Fons Roozenkrans ; Michiel Zwaneveld ;

Monique Leenders
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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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