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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Nieuwjaarswensen en goede voornemens bepa-
len weer voor even de dagelijkse orde. We wen-
sen elkaar gewoontegetrouw al het goede van
de wereld toe en evenzo doen we verwoede doch bijna altijd weer
tot mislukken gedoemde pogingen om; te stoppen met roken, een
anorexia aan te meten, alcohol te verbannen en de conditie op peil
te brengen. Gewoontes zijn gewoon hardnekkig. Het af- leren
daarvan maakt ons er niet gelukkiger op en bovendien koesteren
we onszelf graag in die heerlijke niet uit ons leven weg te denken
zaken, die gewoon bij ons horen. Dus gaan we massaal over tot de
orde van de dag. In 2001 is de eenentwintigste eeuw echt begon-
nen. Het gebakkelei daarover kan dus verstommen en DWT gaat
zijn éénenzeventigste levensjaar in.

Ik wens u allen een fantastisch nieuwjaar toe en ik heb me voorge-
nomen om DWT gewoon die vereniging te laten zijn, die het was,
thans is en voor altijd wil blijven zijn! We vormen een fantastische
gemeenschap met oog voor de sport en met aandacht voor elkaar.
Dat blijkt wel uit de resultaten van de sportieve krachtmetingen,
maar ook uit de wijze waarop velen hun medeleven toonden met
Tim Peekstok na het ernstig verkeersongeval waar hij het slachtof-
fer van was. Het was een domper in het jubileumjaar. Het feest in
het Schalkererf was het slotakkoord van 70-jaar DWT. Samen met
de kienavond, de seniorenavond en 'de dag van DWT', maar ook de
sporttoernooien en andere activiteiten die 2000 tot zo'n bijzonder
jaar maakten, zal het 70-jarig jubileum een onuitwisbare herinne-
ring achterlaten.

Zelf heb ik de interviews met de diverse DWT-coryfeeën als heel
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bijzonder en dierbaar ervaren. Na een schoorvoetend begin met
Alie en Wolf Stricker blijkt achteraf dat toen de toon gezet is van
een unieke DWT-saamhorigheid en een eenduidigheid in herin-
neringen die binnen de DWT-gemeenschap vanzelfsprekend is.
Het belang van de sociale context om sportief presteren te onder-
steunen liep als een rode draad door alle interviews heen. Nieuw-
komers als Ben Willemze, Koos Ruiter en de volledig nieuwe
zwemwerkgroep lijken zich daar ogenschijnlijk met gemak in aan
te passen. Waar de oude rotten van DWT in de loop der tijd de
zwakke kanten in de sportgemeenschap niet meer zo zuiver zien,
zijn het de nieuwkomers die ons bij de les houden.

Op naar het volgende lustrum. Voor je het weet is dit zover. Maar
eerst met z'n allen de schouders eronder voor alweer vijf jaar DWT
met sportieve dadendrang en andere activiteiten die deze vereni-
ging zo uniek maakt. En daarbij is de steun van een ieder onont-
beerlijk, van ouders die meerijden naar wedstrijden en vrijwilligers
die zich inzetten binnen de diverse werkgroepen, tot het kader en
de trainers die hun les- en trainingsinzicht overdragen bij zwem-
activiteiten en de trouwe supporters die onze gladiatoren hartstoch-
telijk aanmoedigen! DWT zal sportief Haarlem versteld doen
staan. Sportverslaggevers kunnen niet om deze unieke vereniging
heen en wij als leden willen ons gewoon lekker thuis voelen bij dat
zwemcluppie aan Schalkwijks dreven. Een beter voornemen voor
het komende jaar kunnen we ons toch niet wensen!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- Terugblik 70-jaar DWT.
Het jubileumjaar zit er weer op. Vanaf deze plek
wil het bestuur haar welgemeende dank uitspre-
ken over de manier waarop de diverse festivitei-
ten zijn georganiseerd. Een ieder die op enigerlei
wijze bij de organisatie betrokken is geweest en
aangestuurd door de jubileumcommissie,
waardoor alle festiviteiten meer dan geslaagd zijn, kan met trots
terugkijken op een fantastisch feestjaar 2000. Nogmaals onze har-
telijke dank! 

- Beleidsplan 2001 - 2006.
Nu het feestjaar voorbij is kan het bestuur zich gaan richten op de
toekomst van DWT. Het beleidsplan 1998 - 2000 krijgt een ver-
volg en zal als uitgangspunt dienen voor het beleidsplan 2001 -
2006 dat in fases ontwikkeld zal worden. De eerste contouren van
dat beleidsplan zal tijdens de jaarvergadering worden openbaar
gemaakt.

- Zwemmen voor volwassenen (Het uur U).
Op de laatste pagina van het clubblad wordt elke maand op de
allerlaatste regel melding gemaakt van Het uur U.
Bent u nieuwsgierig naar de activiteiten van dit zwem uur, lees 
dan de volgende informatie!
- U houdt van zwemmen in een ongedwongen sfeer!
- U wilt graag in uw eigen tempo leren zwemmen!
- U wilt wekelijks uw uithoudingsvermogen testen!
- U wilt blessurevrij uw conditie bijschaven!
Dan biedt DWT op Het uur U de uitgelezen mogelijkheid!
Want zie:
* Zwemmen in een ongedwongen sfeer! Wie doet je wat. Rustig
een aantal baantjes trekken en ondertussen de laatste nieuwtjes met
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elkaar doornemen.
* Leszwemmen voor volwassenen! In uw eigen tempo kunt u
onder leiding van deskundige zweminstructeurs de zwemkunst
machtig worden en wordt het halen van het A, B en C diploma een
abc-tje.
* Trimzwemmen! Volgens een uitgebalanceerd trainingsschema
kunt u onder toezicht van een ervaren trainingsbegeleider aan uw
uithoudingsvermogen werken.
* Aquarobic! Aerobic in het zwembad, waarbij u conditioneel
opvalt en in pondjes afvalt.
De dag : Elke vrijdag op de DWT-clubavond.
Het tijdstip : 21.00 tot 22.00 uur.
De locatie : Boerhaavebad (wedstrijdbad) ingang clubhuis.
De kosten : Lidmaatschap DWT + ƒ4,-- badentree per keer.
De après-swim : Vanaf 22.00 uur in het clubhuis.
De aanmelding : Vrijdagavond om 20.45 uur bij de tafeldame in

het clubhuis.
                  

- Supportactie (een initiatief van de Grote Clubactie).
Voor ƒ25,-- per jaar kunt u donateur worden van DWT en maakt u
kans op vele fantastische prijzen. Deze supportactie geldt voor
leden en niet leden. Wat moet u daarvoor doen!
U vraagt naar de machtigingskaart aan de bar van het clubhuis.
U vult de gegevens in en stuurt de kaart op.
Hiermee steunt u DWT op een eenvoudige manier.
Tachtig procent van uw inleg komt ten goede van de vereniging.
Twintig procent gaat in de prijzenpot waarmee u kans maakt op
onder meer:
- een auto ter waarde van 30.000 gulden!
- twee weken vakantie voor twee personen naar Aruba!
- een weekendtrip voor twee personen!
- een DVD-recorder van Philips!
- geldprijzen van duizend en honderd gulden!
Je doet het voor je club!  Je doet het voor DWT!

 Je doet het voor jezelf!



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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Met bronvermelding.

Als het voetbal de waterpolo stelregel zou hanteren van teams en
scheidsrechters na rato, dan zouden veel verenigingen acuut in de
problemen komen en een groot aantal teams uit de competitie
moeten terugtrekken. Een dergelijke rigide regel zou een machtig
wapen zijn in de strijd tegen de spelverruwing op de voetbalvel-
den. Want ga maar na; in vijf jaar tijd is het leger voetbalscheids-
rechters teruggelopen van 13.000 naar 8.000. Men is het zat om als
scheidsrechter de Kop van Jut te zijn. Het spelletje is het niet
waard om slachtoffer van ongebreidelde agressie te worden. De
voetbalsport die in ons land een maatschappelijke betekenis kent
van 3,5 miljard gulden per jaar dreigt door de enorme prestatiedruk
die dat tot gevolg heeft, te deformeren tot een maatschappelijke
outcast waarin allerlei vormen van zinloos geweld de dagelijkse
orde bepalen.

De E'tjes en de F'jes krijgen de voorbeelden van spelverruwing
door hun voetbalidolen via de beeldbuis panklaar voorgeschoteld.
Het is een trieste tendens dat profvoetballers steeds slechter in staat
zijn om zich te beheersen en allerlei wapens in de strijd werpen om
de fysieke gezondheid van de tegenstander aan te tasten. De
oprechte amateur in verwarring achterlatend, die mogelijk gaat
denken dat oorlogshandelingen deel uitmaken van zijn grondrech-
ten  als voetballer. Een absolute topper is de elleboogstoot in het
gelaat van de tegenstander. Kon deze vroeger nog zonder sancties
door de referee opgelegd worden uitgedeeld, is thans het alziend
oog de verklikker die de dader alsnog aan de schandpaal nagelt.
Kort na elkaar von- den Bruggink (PSV) en De Gier (NEC) het
nodig om met het achterbakse lichaamsdeel het gelaat van hun
tegenstander te verbouwen. En als ze daarvoor gestraft (dreigen te)
worden, dan willen ze het liefst het medium in de ban doen die hen
dat kunstje geflikt heeft.

De voetbalbond heeft blijkbaar toch boter op z'n hoofd gezien de
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relatief lichte straffen die ze voor dergelijke vergrijpen uitdelen.
Het kwaad kan zich blijven vermenigvuldigen en als een olievlek
de voetbalvelden vergiftigen, zodat de teloorgang van het aantal
scheidsrechters zich in rap tempo kan blijven voortzetten. De
KNVB zou een voorbeeld moeten nemen aan de FA. De Engelse
voetbalbond is de spelverruwing van de profs zo zat, dat ze over-
gaan tot het opleggen van zware straffen. Zo kreeg Arsenal onlangs
een boete van 100.000 gulden opgelegd omdat ze in één wedstrijd
zeven gele kaarten hadden verzameld.
De verhoudingen zijn zoek bij de KNZB! Fysiek geweld wordt
licht gestraft, maar een keeper (Wapenaar van FC Utrecht) die een
verkoudheid onderdrukt met een medicijn van een iets te hoog
efedrinegehalte, krijgt een schorsing van twaalf wedstrijden aan
zijn broek. De KNZB zal toch moeten onderkennen dat het maat-
schappelijk belang van de elleboogstoot veel zwaarder weegt dan
een simpel hoestdrankje.

Bron: Haarlems Dagblad 28-11-00.

Dèja vu.
Sinds mensenheugenis kennen we op 1 januari het nieuwjaarscon-
cert waar de tonen van de voltallige Straus-familie onze door een
enorme kater geteisterde hersencellen bombarderen, gevolgd door
de duizelingwekkende capriolen op het vierschansentoernooi die
voor de zoveelste keer in korte tijd de kwetsbaarheid van onze
maagwand op de proef stelt. Nieuwjaarsdag die de start markeert
van onze goede voornemens is voor velen door alcoholvergifti-
ging, opgelopen in de night before, per definitie verworden tot een
dag des onheils. In mijn prepuberale periode had ik daar nog wei-
nig last van, want het nuttigen van alcohol was duidelijk nog taboe
voor mij en ik werd ook niet lastiggevallen met Wiener walsen ge-
volgd door skispringen om- dat het eenvoudigweg ontbrak aan een
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TV-toestel binnen huize Niehot. De radio distributie van de PTT
was het enige wonder van mediakaal technisch vernuft dat onze
huiskamer sierde.

Eerlijk gezegd zat mijn belangstelling voor sport en muziek net
aan in de post-natale fase. Goed, ik veinsde keeper te zijn van het
schoolelftal, en in de klas was mijn jongenssopraan ternauwernood
geschikt ter ondersteuning van de solisten die door hun maatschap-
pelijke afkomst de voorkeur van den onderwijzer genoten om deze
rol te vervullen. Hulpverlener zijn zat mij blijkbaar toen al in het
bloed, want ik ontfermde mij op het schoolplein dagelijks over een
door polio aan een rolstoel gekluisterde klasgenootje. Busschauf-
feurtje spelen was onze favoriete bezigheid. Misschien is dat wel
de aanzet geweest tot mijn latere passie voor het hardfietsen op
mijn loodzware derdehandse Edego-fiets. Edoch, mijn muzikale-
en sportieve evolutie is evenwel in die tijd in gang gezet. daar was
geen ontkomen meer aan.

Mijn stemverheffing en klanknabootsing kwam pas goed op gang
als ik tijdens het schoolzwemmen door mijn schooljuf gedwongen
werd om mij in het koude en enge zwemwater te begeven van het
aloude Stoopsbad. Alleen al het aanzien van die monsterachtige
waterbak deed mijn verbale muzikale kwaliteiten tot ontplooiing
komen en wel zodanig dat ik kon proefdraaien als sirene bij de
plaatselijke brandweer. Zwemmen zat er toen voor mij niet in.
DWT was toen gewoon een brug te ver. Hoewel het denk ik zo wie
zo twijfelachtig geweest zou zijn dat ik als stichtelijk opgevoed
Nederlands Hervormd jongetje de ballotage van den streng Rooms-
Katholieke zwemvereniging De Watertrappers doorstaan zou heb-
ben. Pogingen van mijn ouders om door middel van een di-do-za-
kaart van De Houtvaart mijn watergewenning op gang te brengen
liepen ook op niets uit. Ze staakten hun beproevingen om mij de
edele zwemkunst aan te leren nadat ik op mijn twaalfde verjaardag
van hen een loodzware derdehandse Edego-fiets heb gekregen.



  10 De Waterdroppels  

Ik twijfel nog steeds of het later met mijn gespartel toch nog goed
is gekomen. Zeker is dat ik rond mijn dertigste mijn moedigste
beslissing heb genomen door mij aan te melden voor zwemles bij
het Sportfondsenbad in Schalkwijk. Ik weet nog dat ik voor het
eerst diagonaal het diepe overzwom. Het angstzweet brak mij uit,
maar wat een overwinning was het voor mij. En ja hoor; het A-
diploma heb ik glansrijk gehaald. Bij B kwam vond ik al snel mijn
Waterloo. Ik heb later daartoe nooit weer pogingen ondernomen
om dat felbegeerde kleinood binnen te slepen. Nu ben ik alweer
zeven jaar voorzitter van die fantastische zwemclub De Watertrap-
pers. Het kan verkeren. Zelf zwemmen zal nimmer mijn favoriete
bezigheid zijn. Maar een zwemvereniging leiden als DWT klinkt
mij als muziek in de oren.

Guus Niehot.

Mag ik u voorstellen aan
DWT-coryfee:
Naam : Leo Roozekrans
Leeftijd : 82 jaar
Woonplaats : Haarlem
DWT'er sinds : 1933

In de historie van DWT neemt Leo Roozekrans een prominente
plaats in. In de dertiger jaren van de vorige eeuw duikt zijn naam al
op in het ledenbestand van St Bavo, de voorloper van DWT. In dit
gesprek met de heer Leo Roozekrans komt als vanzelfsprekend de
vroegste geschiedenis van DWT aan de orde.
Opgericht in de crisisjaren, uitmondend in de Duitse bezetting van
ons land in 40/45 en de wederopbouw daarna, kan gesteld worden
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dat DWT in de eerste decennia van haar bestaan het verre van
gemakkelijk heeft gehad. In die turbulente periode hebben mensen
als Leo Roozekrans de vereniging op de rails gehouden en daar
plukken we nu nog de zoete vruchten van. Als de heer Roozekrans
vertelt, druipt de historie van zijn verhaal af en luister je bijna
ademloos toe.

"Ik ben ongeveer midden jaren dertig bij DWT terecht gekomen. Ik
werd min of meer bij toeval lid van de zwemclub. In de begintijd
was het ledenaantal nog beperkt. Om de aanwas te vergroten wer-
den onder meer leden aangetrokken uit de Verkennersgroepen,
waar ik lid van was. De vereniging had in de winter haar basis in
het Stoopsbad en in de zomer in de Houtvaart en men hield zich
voornamelijk bezig met leszwemmen. In 38 verhuisde St Bavo
naar het nieuwe Sportfondsenbad aan het Frederikspark. Bij de
bouw daarvan was ook de vader van Ruud Muijlaert betrokken. Al
vrij snel raakte ik bestuurlijk betrokken bij de vereniging. Dat
kwam zo; eind jaren dertig werd onder initiatief van G.Kaptijn
waterpolo geintroduceerd bij DWT. Ik was aanvoerder van het
poloteam, wat de opstap was naar een bestuursfunctie. In 40 nam
ik voor het eerst plaats aan de bestuurstafel als tweede secretaris.
Ik kan me herinneren dat Senden eerste secretaris was en de voor-
zitter was bij mijn weten de als gemeenteambtenaar werkzaam
zijnde de Keulenaar, de vader van de huidige wethouder van sport
mevrouw Lia Kroskinski de Keulenaar".

Wat trof u toen in de zwemvereniging aan?
Er was in die dagen weinig anders dan het verenigingsleven. Een
club als DWT had veel aantrekkingskracht. Bovendien waren we
goed gezind bij het RK-onderwijs, waarvandaan kinderen werden
aangemeld. Vergeet niet dat DWT de enige RK-zwemvereniging in
Haarlem was. Pas na de oorlog kwam daar NVA bij. We werkten
met een gedreven groep mensen. Zo waren de gezusters Turken-
burg en Tonnie Bosse de spil bij het leszwemmen. Het leszwem-
men heeft altijd, ook later als basis voor het sportzwemmen, een
prominente plek ingenomen. Geleidelijk aan werd dat uitgebreid



  12 De Waterdroppels  

met wedstrijd activiteiten, maar ook uitjes waren belangrijk. Zoals
in 44 op Hemelvaartsdag met 60 mensen naar Alkmaar; 's morgens
activiteiten in het bos en in de middag zwemmen. Overigens werd
met het waterpolo in de oorlogsjaren als eerste onder de naam De
Watertrappers gestart. Nog voor het einde van de oorlog ging de
gehele vereniging onder die naam verder.

Tot wanneer bent u bestuurlijk actief geweest voor DWT?
Tot begin 70, dus zo'n 30 jaar. Waarvan ongeveer 15 jaar als vice-
voorzitter, met Senden en later Paagman als voorzitter en Jaap
Houtkamp als secretaris. Ik was in die functie niet zo gebonden en
kon me dus naar hartelust uitleven in de organisatie van activitei-
ten. Ik zat toen onder meer met Hennie Turkenburg in de Techni-
sche Commissie. Je kent dat wel; wedstrijden organiseren en ploe-
gen samenstellen.

Van anderen weet ik dat u goed was in het aantrekken van
nieuwe commissieleden!
Ja, open plaatsen moesten opgevuld worden; dus ging ik de boer
op en dat lukte meestal wel. Maar ook mijn familie was goed ver-
tegenwoordigd; broer Fons en z'n vrouw Hannie bij het leszwem-
men, Ben in de polocommissie en Nick als scheidsrechter.
Maar ook Piet Meier en George Westerman en mensen als de van
Galens en Muijlaerts en zo zijn er nog veel meer te noemen, heb ik
bij de organisatie kunnen betrekken. Allen hebben veel voor DWT
betekend en al deze mensen hebben nog steeds binding met DWT!

DWT heeft geen formele binding meer met de Rooms Katholie-
ke levensbeschouwing. Wat heeft dat met u gedaan?
Frappant genoeg werd die binding verbroken in het jaar na mijn
vertrek. Ik heb me daar behoorlijk aan geërgerd. Het heeft mijn
binding met DWT lange tijd beinvloed. De RK-identiteit was be-
langrijk voor DWT. Zo werd een geestelijk adviseur door het bis-
dom aangesteld. Als opvolger van pastoor van Zijp heb ik pater
Huub van Ooyen bij de toenmalige Deken, Mgr. Zwartkruis, aan-
bevolen. Hij nam deze aanbeveling direct over. De geestelijk advi-
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seur had een belangrijke stem in de besluitvorming bij de vereni-
ging. We waren aangesloten bij de NKS (RK-overkoepelende
sportbond). Zo heb ik met Paagman in de jaren 60 het bestuur
vertegenwoordigd bij de NKS, waar we opkwamen voor de be-
langen van de RK-
sportverenigingen. In de vergaderingen van de KNZB werd ons
pleiten voor de verenigingsbelangen niet altijd op de juiste wijze
gewaardeerd. We trokken toen ook veel samen op met andere
bonden op ideëele grondslag, zoals met de Watervrienden. Overi-
gens werden in mijn bestuurlijke periode bij DWT zonder pro-
bleem leden van een andere gezindte toegelaten.

Bestuurslid DWT, bestuurslid NKS; was u bestuurlijk bij nog
meer organisaties betrokken? 
De zwemkring Haarlem en ook de Haarlemse sportraad, waar ik in
53 mede-oprichter van was. Ook ben ik nog jarenlang actief ge-
weest voor de Bavo (kathedrale basiliek).

Wat waren voor u hoogtepunten bij DWT?
Het 25-jarig jubileumfeest begin 56 in Dreefzicht, met de receptie
in galakostuum. Maar ook de tweekamp in dat jaar. DWT tegen
een ploeg samengesteld uit leden van de andere RK-zwemvereni-
gingen in den lande en we wonnen nog ook.
Ja, de gouden periode met een ongekend ledental van zo'n 1500
mensen voor DWT. Eigenlijk vele hoogtepunten zoals de toernooi-
en bij Swift-Den Haag in het Zuiderparkbad en de toernooien met
LGB-Leiden, Amstel (DOK) Amsterdam en Vliegende Vissen uit
Alkmaar. En bij de Tilburgse zwemvereniging, wedstrijden in het
natuurbad de Bakse Ven. Al die wedstrijden en toernooien waren
één groot feest.
Andere hoogtepunten zijn de trips naar Berlijn waar George Wes-
terman een van de deelnemers was, en Oostenrijk (Wenen, Graz en
Linz) en bovenal het toernooi in Barcelona in het zwembad boven-
op de Mont Juich.
Mijn erelidmaatschappen zoals bij DWT, de NKS en de Sportraad
ervaar ik als waarderingen. Door de sportraad voorgedragen ben ik
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ook Ridder in de Orde van Oranje Nassau (86). Bovendien ben ik
gedecoreerd in de orde van St Silvester (87).

Wat schiet u bij de volgende steekwoorden te binnen?
- Sportfondsenbad Frederikspark?
Een plezierig bad. Het werd helaas door geldgebrek slecht onder-
houden.

_ Boerhaavebad Schalkwijk?
Ik ben als bestuurder van de sportraad nog betrokken geweest bij
de advisering voor de bouw van dit bad. 

- Haarlem Sportstad?
Dat is geweest. wat oorspronkelijk gestart is als sportweek na de
NK-zwemmen in Haarlem en zijn vervolg kreeg in onder meer de
honkbalweek, is nu bijna in het niets verdwenen. Er lijkt geen
politieke wil aanwezig om Haarlem als stad sportief weer op de
kaart te zetten.

- Topsport bij DWT?
Zijn we nooit sterk in geweest. Toppers werden al snel weggekaapt
door de concurrentie. En of er ooit echt belangstelling voor top-
sport is geweest bij DWT ... ?

- Recreatiesport bij DWT?
Ja, voor mij in de geest van de Olympische gedachte. Meedoen is
belangrijk en daar is DWT groot in geworden.

- Sendenbeker?
Een goede zaak, zo'n beker waaraan een naam verbonden is. Zeker
als die bestemd is voor leden met bijzondere verdiensten voor de
vereniging.

- Betrokkenheid vrijwillig kader?
Daar is DWT per traditie altijd goed in geweest. In mijn tijd wer-
den opengevallen plaatsen door anderen al snel weer opgevuld. Dat
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zal toch nu ook nog wel zo zijn? Het is een goede zaak dat mensen
betrokken zijn bij hun vereniging.

- DWT 70-jaar?
Uniek als zelfstandige vereniging. 

- Toekomst DWT?
Gewoon zo doorgaan!

- Het laatste woord?
Ach, ik heb al zoveel gezegd; het is goed zo!

Van de polocommisie.

Mijn naam is : 
Chris.
Hoi allemaal,

Ik ben de tweede persoon die wat gaat schrijven voor ik geef de
pen door aan. Het is alweer een tijdje geleden dat ik bij het water-
polo terecht ben gekomen. Ik ga in dit stukje geen geschiedenis
schrijven maar een verhaaltje. Het begint zo :
Toen er lang geleden eens een rijmwaterpolo meneer leefde in het
land waterbal was daar op dat moment een ernstig probleem aan de
hand want er waren geen waterdroppels meer voor handen. Water-
droppels zorgen in die tijd voor het aanmaken van allerlei stoffen
die te maken hebben met het nadenkgebeuren. Zonder de water-
droppels kon men niet nadenken. Meneer rijmwaterpolo bezat 3
hersenknobbels meer dan de rest dus hij had de mogelijkheid om
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een oplossing te bedenken. Hij bedacht een rijm om de waterdrop-
pels weer terug te krijgen. Zo gezegd zo gedaan zou je zeggen
maar het was knap lastig om tot een goede rijm te komen. Uitein-
delijk had hij er een bedacht namelijk - VIS, ZEEWIER, PLANK-
TON, GOLF, ROLLENDE SCHELP, ZAND, GLAS, RAMEN,
OMHEINING, BAK, WATER, DUIKPLANK, STARTBLOK,
COACH, WATERPOLODOEL, BAL, 7 TEAMMENSEN en een
SCHEIDSRECHTER. Meneer rijmwaterpolo bedacht voor zich-
zelf als ik deze rijm 2 keer zeg dan komen de waterdroppels weer
terug. Hij probeerde dit maar het lukte niet en vele jaren later keek
hij in het toekomstarchief en hij zag een waterdroppel. Met de
waterdroppel heeft hij vele uren gesproken waaruit bleek dat wa-
terdroppels graag aan winterslapen doen. Vandaar dat er alleen
zomers wat te doen is in het land waterbal en dan word er ook flink
nagedacht. Toen ik meneer rijmwaterpolo laatst in de stad ben
tegengekomen en vroeg naar zijn leeftijd antwoordde hij : Tijd en
leven zijn als een waterpolobal.
Hiermee is het verhaaltje uit en ik geef de pen door aan Marianne
Schillemans van dames 4.

Groetjes chris (Hl)

Minipolotraining

** Op 7 en 14 januari is er geen minipolotraining! **

Minipolotoernooi

HET IS BIJNA ZOVER…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!
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Verslagen uit het Haarlems dagblad

27 november DWT – ORKANO ’75 8-5

De mannen van trainer Koos Ruiter wilden graag de kater van
vorige week wegspoelen. Na een aarzelend begin werd in de twee-
de periode de draad goed opgepakt. Na de 4-1 voorsprong halver-
wege de wedstrijd sloop de gemakzucht echter weer in het team.
De derde periode was rommelig en er werd te gehaast aangevallen.
De afstandschoten waren een gemakkelijke prooi voor de mannen
uit Warmenhuizen. Orkano ’75 trok de stand weer gelijk: 4-4. Na
een goede peptalk was het Paul Stricker die vanaf de midvoorposi-
tie scoorde. DWT geloofde er weer in. Pieter van Oerle en Ray-
mond Velthuis maakten beiden nog een doelpunt.

11 december DWT – NOORDKOP 5-4

Het leek voor DWT een makkelijke overwinning te worden. In het
eerste part scoorde Pieter van Oerle en in het tweede part was het
Eddy Roosen die tweemaal doel trof. Noordkop kwam echter sterk
terug, onder andere door het benutten van een strafworp. Gelukkig
had coach Koos Ruiter nog een troef achter de hand. In de vierde
periode zette hij Paul Stricker als breekijzer in. Dit had meteen
succes, want binnen twaalf seconden wist Stricker met een back-
hand te scoren. Toen een speler van Noordkop even later voor 20
seconden het spel moest verlaten, kon Eddy Roosen de winst veilig
stellen.

De eerste wedstrijden van 2001

Pupillen: 13 januari, thuis tegen Heerhugowaard ’92 om 18.00u
Adspiranten: 6 januari, uit tegen NVA/HHC om 20.15u
Dames 1: 27 januari, thuis tegen Aquarijn om 20.45u
Dames 2: 13 januari, thuis tegen Alliance om 19.15u
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Dames 3: 20 januari, thuis tegen De Reuring om 20.15u
Heren 1: 20 januari, uit tegen Noordkop om 19.00u
Heren 2: 20 januari, uit tegen Alliance om 20.30u
Heren 3: 20 januari, thuis tegen VZV om 21.30u
Heren 4: 20 januari, uit tegen Orkano ’75 om 17.00u

Poloboekje

Het poloroosterboekje met wedstrijdroosters, adressen en allerlei
andere nuttige informatie die het poloën bij DWT o.a. zo leuk
maakt, ontvang je in de eerste week van januari. Voor alle teams
van DWT staat hierboven waar, wanneer en tegen wie de eerste
wedstrijd in de tweede helft van de competitie van start gaat. De
eerste training in het nieuwe jaar is op 5 januari.

Sponsor zwemmen

Op zondag 18 februari is er voor de jeugd van DWT sponsor
zwemmen. Onder het motto ‘Zwem mee voor DWT’ gaan we
tussen 16.30 en 18.00 uur ieder proberen zo veel mogelijk baantjes
te zwemmen.
Hoe meer sponsors je zoekt voor jezelf, hoe meer je verdient voor
DWT! De trainers zullen je meer vertellen over meedoen, inschrij-
ving enzovoort. In ieder geval wordt het vast weer zo geslaagd als
een aantal jaren geleden!

Jarig in januari

1 januari Nic den Braven Heren 5
Dick Vink Heren 3

3 januari Bart Visser Heren 5
4 januari Marcel Zwart Heren 5
12 januari Bert Loerakker Heren 3
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Bart Wever Heren 5
14 januari George Westerman Heren 5
15 januari André Zandvliet Heren 2
16 januari Piet Meijer Heren 5

Miriam Otten Dames 2
20 januari Stefan Woolthuis Heren 2
22 januari Ebelien Brander Dames 1

Camilla Meijer Dames 4
Marjolijn Verbruggen Dames 1

24 januari Richard Molenaar Heren 4
25 januari Pim Meijer Heren 3

Uitslagen

Zaterdag 18 november

Heren 1 KZC – DWT 8 -2
Doelpunten: Eddy en Thijs

Dames 1 KZC – DWT 4-8
Doelpunten: Mar 4, Carola, Roselijn, Sabi-
ne en Dana 1

Heren 2 RAPIDO ’82 – DWT 6-5
Doelpunten: Paul 2, André, Marc en Marco
1

Heren 5 DWT – NOORDKOP 3-8
Doelpunten: Patrick 2, George 1

Zaterdag 25 november

Heren 1 DWT – ORKANO ’75 8-5
Doelpunten: Paul S. en Pieter-Paul 2, Paul
T., Hayo, Raymond en Thijs 1

Heren 2 DWT – ZWV/NEREUS 3 4-12
Doelpunten: Frank 2, Niels en Marc 1

Dames 1 DWT – DE HAAIEN 10-4
Doelpunten: Carola en Marjolijn 2, Rose-

lijn, Antonette, Mariska, Sabine, Dana en
Sandra 1

Adspiranten DWT – WZ&PC 6-15
Doelpunten: Marcel.

Zaterdag 2 december

Heren 2 ZWV/NEREUS 2 - DWT 5-9
Doelpunten: Paul 4, Marc 2, André, Marcel
en Frank 1

Heren 1 HET IJ – DWT 6-7
Doelpunten: Hayo en Thijs 2, Paul, Eddy
en Raymond 1

Heren 4 DWT – DE SPETTERS 10-5
Doelpunten: Richard 3, Arthur, Remon en
Jasper 2, Luc 1

Heren 3 DWT - DE HAM 2-12
Doelpunten: Jeroen en Pim

Dames 2 DWT – PROFACE DAW 3-1
Doelpunten: Ebelien 2, Ingrid 1
Dames 3 DWT – ZWV/NEREUS 3-3
Doelpunten: Anje 2, Anita 1
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Zaterdag 9 december

Dames 3 DWT – DE HAM 4-5
Doelpunten: Anje, Anita, Katja en Brigit

Heren 1 DWT – NOORDKOP 5-4
Doelpunten: Eddy 3, Pieter-Paul en Paul S.
1

Heren 2 DWT – ALLIANCE 7-6
Doelpunten: Paul 3, Marc en Frank 2

Dames 1 DWT – ZC ZEIST 8-3
Doelpunten: Marjolijn 3, Sandra 2, Carola,
Sabine en Roselijn 1

Dames 4 DWT – HOORN 1-13
Doelpunt: Joyce

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink

Heb jij al
DWT kleding ?

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

badpakken en zwembroeken.

Verkrijgbaar elke vrijdagavond

vanaf 18.30 uur in het clubhuis.

Vragen naar Anneke Veen of Caro-

la Wigman.
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Heren 1 save.

Ja u leest het goed! Heren 1 staat al weer geruime tijd bovenkant
middenmoot in de competitie. Dus helaas komend jaar geen hoofd
brekend einde seizoen gereken of corruptie bevorderende punten
sprokkelarij.
Nee, dit jaar hebben we alles anders aangepakt en dat is vooralsnog
redelijk uit de bus verf gedropen. Ondanks of dankzij of mededoor
onze zeer gewaardeerde spiksplinter nieuwe coach koos.
Het echte winnen komt natuurlijk voornamelijk door onze Man Of
The Match verkiezing. Voor de echte heren 1 kenners is deze olij-
ke maar toch zeer serieuze verkiezing natuurlijk gesneden gember-
koek maar voor alle vers ontluikende beginnend DWT-lid blonde
vrouwen die op dit heren 1 geweld afkomen zal ik het even uitleg-
gen.
Vlak voor elke wedstrijd vragen wij een onschuldig, en dus vol-
strekt onpartijdig, willekeurig lid om een als zodanig gemerkte
toevallige keuze te maken uit een hele stapel enveloppen. In deze
enveloppe staat de naam van het begunstigde heren 1 persoon die
het voor die wedstrijd is.
Het zijn in de betekenis van: hoofdschuldig zijn aan het verlies of
als hij tijdig het tij heeft weten te keren beste speler van de wed-
strijd. De straf is er ook naar (veelvuldig schoppen slaan of einde-
loos bier drinken (in het geval van Chris teveel cola)).
Misschien is dit ook wel iets voor heren 2 want die staan nog altijd
stijf van het veelvuldig niet trainen onderaan. Dit ondanks dat wij
er af en toe nog eentje laten meespelen om ze toch maar een klein
beetje echte spelervaring op te laten doen. 
Zo, pagina vol.
O ja, ik hoop dat iedereen ook in het tweede jaar van dit millenni-
um de bal nog met zijn of haar handen kan vangen en verder tot
ziens.

Het beste van heren 1.



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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Diploma’s

Hallo allemaal,

Op 24 en 25 november hebben de kinderen weer afgezwommen.
We werden op beide dagen vergezeld door 2 pieten, waardoor het
extra leuk werd. Er zijn weer heel veel kinderen geslaagd!!!
En dit zijn:

Op vrijdag 24 november:

Zwemvaardigheid 1
1. Floortje van Dijk
2. Rob Stricker
3. Claudia v.d Werff
4. Marieke Bruggemann
5. Hamza Ardic
6. Ismael Oulhadj
7. Yunus Yigit
8. Cagla Bicer
9. Merel Visser

Zwemvaardigheid 2
1. Yunus Karaca
2. Zeliha Aktas,
3. Raoul Piers
4. Esma Yildirim
5. Pinar Yildirim

Op 25 november:

A - diploma
1. Irini Gialamatzis
2. Halil Turan
3. Nathalie van Boekel
4. Fatih Aktas
5. Priscilla Voortman
6. Tugba Yildirim
7. Victor v.d Brink
8. Karlijn Burger
9. Han Burger

10. Mike Beekhuys
11. Nadine Reynders
12. Luisa Hagens
13. Burak Ozkan
14. Lisa Kloos
15. Mikel v. Ree
16. Michelle Wiegman
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B - diploma
1. Simon Scholten
2. Maron Dekker
3. Richard Blok
4. Daphne Harks
5. Tom v.d Werff
6. Mustafa Dogan
7. Jeroen Koopman
8. Maxine Smith
9. Etienne Piers
10. Sharon Vergers
11. Ferhat Berberoglu
12. Esra Karakas
13. Mitchel Moeskops
14. Judith Bouwknegt

C - diploma
1. Daan Kamp
2. Erik v.d Veen
3. Jeroen Teeuwen
4. Maaik Gankema
5. Ebru Bilman
6. Kubra Kocabas
7. Patriek Scholten
8. Kathleen Scholten
9. Tiana Dekker
10. Yasmin Verwey
11. Josanne v.d Ley
12. Wessel v. Geldorp
13. Darud Ozer
14. Stefan Mastoridis

Allemaal van harte gefeliciteerd en op naar het volgende diplo-
ma!!!

Groetjes JREZ

Synchroonzwemmen

Ja, ik weet dat er twee wedstrijden zijn geweest, maar nee, ik heb
nog steeds geen uitslagen te vermelden. Die moeten namelijk eerst
vanuit Haarlem naar Bremerhaven, en vervolgens weer terug van
Bremerhaven naar Haarlem en dan duurt het nu eenmaal een beetje
langer. Vorige keer was het ook al vrij ingewikkeld om het stukje
voor het clubblad op te sturen. Ik wilde het namelijk per Email
sturen en moest daarvoor het juist adres op de DWT-homepage op
internet opzoeken. Helaas werkte die op dat moment niet. Ik kwam
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in ieder geval niet verder dan het DWT-logo op de eerste pagina.
Ik heb het stukje toen maar naar Paula gestuurd, die het vervolgens
aan Ingrid heeft gegeven, die het weer door heeft gestuurd naar
Michael. Hoewel het een dag te laat aan kwam stond het toch nog
keurig in het clubblad.

Annette heeft afgelopen jaar bij techniek wedstrijden twee (of
meer) keer genoeg punten gehaald om aan de voorronde van de
Nationale Kampioenschappen mee te mogen doen. Die zijn op 16
december in Sittard en als ik het goed heb gehoord gaat Ingrid mee
als begeleiding. Tot nu toe weet ik alleen dat Annette startnummer
138 heeft en er 155 deelneemsters zijn. Dat belooft dus een lange
wedstrijd te worden. Vooral inzwemmen met 155 tegelijk in een
zwembad is altijd wel grappig. De uitslag volgt de volgende keer.
Op tv is er hier in Duitsland een heel leuke reclame van Evian
(mineraalwater) met kunstzwemmende baby’s. Het begint met een
rijtje baby’s die na elkaar in het water springen. Uiteraard blijft er
eentje staan, wat heel realistisch is. Bij ons is er ook altijd wel
iemand die zijn neusklem nog niet op heeft, haar buurvrouw nog
iets moet vertellen, of gewoon te laat is. Daarna volgen verschil-
lende zwemslagen en formaties, een balletbeen en een baby’tje dat
op een fontein omhoog wordt gespoten. Bij de olympische spelen
had ik trouwens nog iets heel moois gezien. In het groepsnummer
van China maakte een zwemster een gestrekte salto achterover
vanaf de
schouders van een ander en werd vervolgens door twee ander
zwemsters opgevangen waardoor ze verticaal bleef staan met de
benen tot de heupen uit het water. Dit jaar zullen we zo iets nog
maar niet in het groepsnummer doen, maar jullie kunnen alvast
oefenen voor volgend jaar!
In het eerste clubblad van dit seizoen heb ik geschreven wie er wat
doet dit jaar. Daarbij ben ik Ruud echter helemaal vergeten die op
zaterdag altijd de jongste zwemsters lesgeeft. Ruud, bij deze!!

Nicole
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Uitslagen wedstrijdzwemmen

LAC 2, 03-12-2000
Plaats: Het zwembad De Planeet I te Haarlem.

2 - 400m vrijeslag Jongens Minioren 6 el
Tim de Vries 6:15.37 pr

4 - 800m vrijeslag Jongens Junioren 2 el
Nick de Lange 13:05.62 pr
Dennis de Graaf 10:58.43 pr

5 - 800m vrijeslag Meisjes Junioren 2 el
Anouk Rossel 13:39.84 pr

Roxsanna Kock 13:56.19 pr
RenÚe Bosse 12:37.60 pr
Viki Boviatsis 10:04.95 pr

6 - 1500m vrijeslag Heren Senioren
Eric Veen 19:23.46 

Meerkamp 2, 03-12-2000
Plaats: Het zwembad sportfonds oost te Amsterdam.

1 - 100m rugslag J Min. 6 el
Guney Yerden 1:54.06 pr

2 - 50m rugslag J Min. 6 el
Roy Kokkelkoren 1:02.34 3 pr

3 - 50m rugslag J/M Min. 4 el
Lisa de Vries 1:02.63  pr
Milou Zandvliet 0:50.52  pr

4 - 50m vrijeslag M Min. 6 el
Carlijn Zandvliet 0:45.04  pr
Ceijda Karaca 0:45.56 pr
Tessa Wijckmans 0:42.10

5 - 100m schoolslag Dames Sen.
Sabrina Dessens 1:43.19 pr
Marieke Fokkema 2:14.49  pr
Jody Kokkelkoren 1:47.98
Diana Niehot 1:46.21 pr
Yvette Roozen 1:26.16 1

6 - 50m vlinderslag Heren Sen.
Mohammed Abdeli 0:44.55 VC pr
Ersin Kalay 0:48.46  pr
Richard v. Eis 0:50.38 pr
Tim Kuyt 0:39.37 pr
Roland van den Enden 0:31.60pr
Michiel Veen 0:29.29 2

7 - 100m rugslag M Min. 6 el
Carlijn Zandvliet 2:05.17 RD pr
Ceijda Karaca 2:00.15 RD pr
Tessa Wijckmans 1:53.50 pr

9 - 50m vrijeslag J/M Min. 4 el
Milou Zandvliet 0:45.20 pr
Lisa de Vries 0:57.83pr

10 - 50m vrijeslag J Min. 6 el
Roy Kokkelkoren 0:52.12pr
Guney Yerden 0:46.10pr
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11 - 100m schoolslag Heren Sen.
Ersin Kalay 1:52.44 pr
Richard v. Eis 1:56.78
Mohammed Abdeli 1:40.65 pr
Tim Kuyt 1:31.38 3 pr
Roland van den Enden 1:14.63 2

12 - 50m vlinderslag Dames Sen.
Sabrina Dessens 0:49.51pr
Marieke Fokkema 1:19.43 VC pr
Jody Kokkelkoren 0:56.55 pr
Diana Niehot 0:38.88 3
Yvette Roozen 0:40.29

13 - 4 x 50m vrijeslag est M Min. 6 el
DWT - Estafetteploeg1 3:00.91 3
Carlijn Zandvliet 0:46.17
Tessa Wijckmans
Ceijda Karaca
Milou Zandvliet

15 - 100m wisselslag Heren Sen.
Mohammed Abdeli 1:37.27 VC pr
Richard v. Eis 1:39.29 pr

Tim Kuyt 1:23.47 3
Roland van den Enden 1:08.61 3 pr
Michiel Veen 1:07.01 1

16 - 100m wisselslag Dames Sen.
Sabrina Dessens 1:40.88 pr
Marieke Fokkema 2:14.93 VC
Jody Kokkelkoren 1:47.06
Diana Niehot 1:29.69 3 pr
Yvette Roozen 1:23.72 3

17 - 4 x 50m vrijeslag est H Sen.
DWT - Estafetteploeg1 2:11.11
Roland van den Enden 0:29.17
Richard v. Eis
Tim Kuyt
Michiel Veen

18 - 4 x 50m vrijeslag est D. Sen.
DWT - Estafetteploeg1 2:30.06
Yvette Roozen 0:31.11
Sabrina Dessens
Jody Kokkelkoren
Diana Niehot

NK korte baan 2000, 09-12-2000
Plaats: Het zwembad Merwestein te Nieuwegein.

38 - 800m vrijeslag Meisjes Junioren 2
Viki Boviatsis 9:56.83 1 pr

En nationaal kampioene!!

Cor Augustijn - memorials, 10-12-2000
Plaats: Het zwembad De Waterakkers te Heemskerk.

1 - 100m wisselslag M Minioren 6 el
Ceijda Karaca 1:51.22PR

2 - 100m wisselslag J Minioren 6 el
Tim de Vries 1:27.91 2PR
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3 - 100m vlinderslag M Junioren 2 el
Viki Boviatsis 1:17.22 VI

4 - 100m vlinderslag J Junioren 2 el
Dennis de Graaf 1:16.00 2PR

5 - 100m schoolslag M Jeugd 2 el
Roxsanna Kock 1:42.14
Nicolette Knape 1:29.86

6 - 100m schoolslag J Junioren 4 el
Leon Boviatsis 1:27.28PR
Dennis de Graaf 1:19.75 3

7 - 100m rugslag M Senioren 2 el
Anouk Rossel 1:39.03PR
Viki Boviatsis 1:13.25 2

9 - 100m wisselslag Dames Senioren
Diana Niehot 1:27.79PR
RenÚe Bosse 1:26.86

10 - 100m wisselslag Heren Senioren
Chris Visser 1:11.53PR
Eric Veen 1:09.20PR

11 - 100m vrijeslag M Minioren 6 el
Ceijda Karaca 1:42.83

12 - 100m vrijeslag J Minioren 6 el
Tim de Vries 1:19.49 3PR

13 - 100m vrijeslag M Junioren 2 el
RenÚe Bosse 1:16.33PR

Viki Boviatsis 1:05.14 1

14 - 100m vrijeslag J Junioren 2 el
Dennis de Graaf 1:04.79 1PR

15 - 100m vrijeslag M Jeugd 2 el
Nicolette Knape 1:11.36 PR

16 - 100m vrijeslag J Junioren 4 el
Leon Boviatsis 1:08.20

17 - 100m vrijeslag Dames Senioren 2 el
Anouk Rossel 1:27.01
Roxsanna Kock 1:25.31

19 - 100m vrijeslag Dames Senioren
Diana Niehot 1:18.67

20 - 100m vrijeslag Heren Senioren
Chris Visser 1:01.52
Eric Veen 1:00.26

21 - 100 x 50m vrijeslag est D/H Senioren
DWT - Estafetteploeg 56:21.86
Dennis de Graaf 0:29.59 PR
Nicolette Knape
Leon Boviatsis
Renée Bosse
Michael de Feber
Roxsanna Kock
Chris Visser
Diana Niehot
Eric Veen
Viki Boviatsis

Speedo 2, 2000. 17-12-2000
Plaats: Het zwembad de slag 2 te zaandam.

1 - 100m vrijeslag J. Min. 6
Mark Spierdijk 1:49.47 pr
Dave Jansen 1:49.82 pr

2 - 100m vrijeslag M. Min. 6

Tessa Wijckmans 1:32.94 pr
Carlijn Zandvliet 1:39.43 pr
Ceijda Karaca 1:47.19

3 - 100m schoolslag J. Min. 4 el
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Stefan van Rumpt 2:00.93 pr

4 - 100m schoolslag M. Min. 4 el
Milou Zandvliet 1:57.50 pr
Sarah Soumete 2:02.48 pr
Lisa de Vries 2:13.99 pr

5 - 50m vlinderslag J. Min. 5
Tim de Vries 0:45.51 pr
Roy Kokkelkoren 0:56.63 pr
Guney Yerden 0:58.88 pr

6 - 50m vlinderslag M. Min. 5
Yesim Koycu 1:32.15 VC pr

7 - 200m wisselslag J. Min. 6
Dave Jansen 4:19.57 pr

8 - 200m wisselslag M. Min. 6
Tessa Wijckmans 3:55.55 pr
Carlijn Zandvliet 4:11.25 pr
Ceijda Karaca 4:11.38 pr

9 - 100m wisselslag J. Min. 4 el
Stefan van Rumpt 1:57.74 pr

10 - 100m wisselslag M. Min. 4 el
Milou Zandvliet 1:48.55 pr

Sarah Soumete 1:55.93 pr
Lisa de Vries 2:10.30 pr

11 - 100m schoolslag J. Min. 5
Tim de Vries 1:39.76 pr en
clubrecord
Roy Kokkelkoren 1:59.40 pr
Guney Yerden 2:00.40

12 - 100m schoolslag M. Min. 5
Yesim Koycu 2:17.12 pr

13 - 100m rugslag J. Min. 6
Mark Spierdijk 2:08.25 pr

14 - 100m rugslag M. Min. 6
Tessa Wijckmans 1:48.61 pr
Carlijn Zandvliet 2:01.76 pr
Ceijda Karaca 2:02.74

15 - 100m vrijeslag J. Min. 4 el
Stefan van Rumpt 1:52.16 pr

16 - 100m vrijeslag M. Min. 4 el
Milou Zandvliet 1:42.48 pr
Sarah Soumete 1:44.60 pr
Lisa de Vries 2:05.20 pr

Viki Boviatsis Nederlands
Kampioen!

Viki Boviatsis van DWT is afgelopen zaterdag in Nieuwegein
Nederlands Kampioen geworden op de 800 meter vrije slag bij de
meisjes 1987 in een nieuw persoonlijk record van 9.56.83. Met een
2e NK plaats van juni en een 3e inschrijftijd op zak keerde Viki als
eerste op 100 meter in 1.08.52(!). De snelst geplaatste zwemster
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Lenneke v.d. Molen uit Enschede kon haar erg goed volgen en de
verschillen waren steeds miniem: in de orde van tienden. Alhoewel
zij 9 seconden sneller op papier was dan Viki, kon zij echter niet
overweg met de snelle start van Viki en moest lossen na 400 meter.
Gelijk sloeg Viki een gat van zo'n 2 meter en onder het toeziend
oog van trainer/coach Michiel Veen zwom Viki naar het goud.
Op het eind leek de sterk opkomende Mariska Wobben van ’t Tol-
hekke misschien nog roet in het eten te kunnen gooien, maar zij
bleef tot op 3 seconden van Viki verwijderd.

In het laatste weekend van januari worden in Drachten de overige
afstanden voor de NK junioren gezwommen. Hier maakt Viki ook
zeker kans op de zege op de halve afstand.

Super Grover verlaat DWT

Roken waar je kinderen bij zijn, uit den boze! Vrouwen met een
string als bikinibroekje op het strand, lelijk tot en met. Gezette
dames in een legging, kan het nog erger? Mensen met een mobiel-
tje aan hun broekriem, ongeoorloofd. De telefoon opnemen met
‘Hallo’ of ‘Ja’, onfatsoenlijk en onbeschoft.
Als je het clubblad altijd braaf leest, dan weet je van wie deze
meningen zijn. Leuke, grappige stukjes van Super Grover hebben
het clubblad regelmatig glans gegeven en heeft iedereen wel mini-
maal doen glimlachen. Alleen nu is Super Grover echt niet meer.
Hij is gestopt met zwemmen en is geen lid meer van DWT. Erg
jammer. Ik zal zijn stukjes gaan missen, maar nog meer de persoon
zelf.
Jammer alleen dat de man die het allemaal zo goed wist tot op de
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dag van de deadline van dit clubblad (zo’n 4 weken na zijn beslis-
sing) nog niet het fatsoen heeft kunnen opbrengen om afscheid te
nemen van de trainers en de zwemmers…

Michiel Veen.

PR-prijs van de maand

Sinds dit seizoen wordt op de eerste woensdag van de maand bij de
zwemploeg een prijs gegeven. De zwemmer of zwemster met de
beste/meest opmerkelijk/meest verrassende/etc. persoonlijke re-
cord van de afgelopen maand krijgt een leuke herinnering. Op deze
prijs zit een gegraveerd plaatje waarop staat dat hij/zij de PR-prijs
van de maand heeft gewonnen. 

De zwemploeg zelf is natuurlijk op de hoogte wie deze felbegeerde
prijs de afgelopen keren in de wacht heeft gesleept, maar wij wil-
len ze jullie niet onthouden.

De PR-prijs van oktober ging naar Tim de Vries (1990). Hij ver-
beterde zijn 100 meter vrijeslag met 13 seconden van 1.38.22 naar
1.25.16. Inmiddels is hij al weer een paar tellen sneller. Nog even
en Tim zit ook op de NK als hij zo doorgaat!

De PR-prijs van de maand november is met glans gewonnen door
Dennis de Graaf (1987). Hij verpulferde zijn 100 meter school-
slag tijd (1.23.74) door op de competitie te finishen in een tijd van
1.17.28. Dit is een nieuw clubrecord en tevens een NK-limiet.
Daarmee is hij met zijn 13 jaar gelijk de een na snelste van DWT!
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Mannen, gefeliciteerd. Ga zo door!

De PR-prijs van december wordt dus woensdag 3 januari uitge-
reikt. Omdat het clubblad waarschijnlijk eerder is dan de uitrei-
king, zul je de winnaar pas in het clubblad vinden van februari.

De trainers.

Zuyderzee Mastercircuit te Al-
mere.

Dit was weer mijn eerste wedstrijd na de zomerperiode. Op 12
november j.l. was het eindelijk zo ver dat het Zuyderzeecircuit
begon.
Om kwart over elf haalden Ok van Batenburg en Jankees mij met
de auto van huis. Samen reden wij naar Duivendrecht om Donald
Uytenbogaard op te halen. Met Donald reed ik met Jankees verder
naar Almere. Ok had wedstrijden met de jeugd in Zaandam. Mooi
op tijd kwamen we bij het zwembad aan. Eerst hebben we ons
aangemeld en daarna zijn we gaan inzwemmen. De wedstrijden
werden gehouden in het zwembad Almere-Stad (25m.baan). De
deelname was groot n.l. 180 deelnemers. Ons oudlid Mathilde
Vink (D 40+) deed ook mee. Net als 't vorig seizoen waren er enk-
ele bekenden bij de deelnemers. Jankees en Donald behaalden in
hun categorie verschillende le en 2e plaatsen.
Mijn resultaten bij de D45+ waren:
100 m. schoolslag in 1.38, 84 min. le plaats
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200 m. vrijeslag in 3.04, 34 min. le plaats + P.R.
100 m. rugslag in 1.37, 94 min. leplaats
Deze uitslagen leverden veel punten op voor het allround-klasse-
ment. Op de 200 m. vrijeslag heb ik mijn pers. record met enige
seconden aangescherpt. De wedstrijden waren om half zes afgelo-
pen en om zeven uur werd ik netjes thuis afgezet. Ik zie met een
voldaan gevoel op deze dag terug.

Corine Kalbfleisch,
november 2000.

Uitslag Jubileum-Puzzel 3

De derde woordzoeker bleek inderdaad moeilijker en niet alleen
door de haakse bochten. In de eronder staande woordenlijst ont-
brak het woord TREK. Daardoor stonden in de te vinden zin de
drie letters KER te veel. Jammer voor degenen, die met de over-
blijvende letters geen fatsoenlijke zin konden maken. De inzenders
maakten er geen opmerkingen over en stuurden allen de goede zin
in:

NOG EEN MAAND EN DAN IS DWT LXX

Zaterdagavond 9 december 2000 is de trekking, na afloop van de
polowedstrijden van dames 1 en heren. Dit keer zitten de envelop-
pen van de vele inzenders in een mega-plastic-zak van Intersport.
Mevr. Weustink is bereid om de enveloppen in de zak flink door
elkaar te husselen om dan achtereenvolgens de winnende inzenders
eruit te halen. Patrick Velthuis krijgt pen en papier om de namen
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op te schrijven en Thijs Weustink gaat toezicht houden om te zor-
gen voor een eerlijke trekking. Overigens is de keuze om Thijs te
vragen een goede greep, daar hij zelf ook tot de inzenders behoort
en dan wil je geen gesjoemel.... ? Helaas voor hem: zijn moeder
heeft deze avond geen gelukkige hand. De prijswinnaars :

1 - Yvette "Wat een mazzel. Mijn T-shirt ben ik net kwijt. Die
ligt ergens in een ander bad" !???

2 - Annelies "Ha, hoi, leuk, met deze badmuts op zien ze tenmin-
ste waar ik vandaan kom" !???

3 - Randy Poloër uit heren 5 en de snelste zwemmer van de
ploeg. "Wat ik met die badmuts ga doen? Zwemmen
natuurlijk of ik geef 'm aan m'n zusje" ?!!!

G. L.

Jubileum-puzzel 4

Op de plaats waar het cijfer staat begint het te vinden woord. In de
figuur geven de pijltjes aan dat het woord daar doorloopt. Schrijf
alle woorden in de volgorde 1 tim 18 op een stuk papier. Doe dit
met je naam, adres, D/H/pupil en de gewenste maat T-shirt in de
bekende kopijbus van het clubhuis. Laat eens zien datje alles van
het zwemmen en een stukje geschiedenis afweet. Bovendien kom
je dan in aanmerking voor het prachtige DWT-T-shirt of één van
de twee flitsende badmutsen. Het is je laatste kans, want dit is de
laatste jubileum-puzzel.
Inleveren : uiterlijk zaterdag 13 januari 2001 vóór 18.30 uur.
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1 - voormalig zwembad met binnengalerij en vlakbij Haarlem ; wordt nu
verbouwd.

2 - vierpoot ; centrale plek bij zwem- en polowedstrijden.
3 - mannelijk persoon en voorbereider van het waterpolospel.
4 - kort en snel zwemmen ; geliefd bij poloërs aan het begin van elk

kwart
5 - na het op de top staan gaat iedereen altijd ......
6 - een starter kijkt wel eens kwaad naar dit voorwerp als het weigert.
7 - droombeeld; bijvoorbeeld heren 5 promoveert.
8 - op dit moment, thans, vandaag of gewoon ...
9 - bewegingsrichting bij zwemwedstrijden (afk.).
10 - belangrijk (pijnlijk?) onderdeel van een haaienpak.
11 - juichende medestanders bij onze wedstrijden.
12 - voormalig zwembad dat tientallen jaren het thuisbad van DWT is

geweest
13 - dit ronde voorwerp is in gebruik bij DWT-minipolo.
14 - vroegere zustervereniging in de NKS, verticaal opstijgende snel-

heidsduivel.
15 - modeverschijnsel ; de zwemkleding verandert hierdoor regelma-

tig.
16 - soort zwemslag ; men kijkt hierbij de verkeerde kant op.
17 - geestelijke stroming (afk.) ; DWT is daaruit voortgekomen.
18 - dit stuk textiel wordt bij toernooien aan de muur opgehangen.

G. L.



  36 De Waterdroppels  

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 uurClubhuis
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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