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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het jaar 2000 heeft in veel opzichten de opstap
voor het toekomstige beleid van de zwemsport
gemarkeerd. In de roes van het Olympisch
succes is het de KNZB menens om de verworven plaats in het
sportwalhalla voor altijd vast te houden.
Het zal echter een gigantische klus worden om deze doelstelling te
kunnen realiseren. De complexiteit van onze samenleving staat
namenlijk garant voor vele obstakels en valkuilen, die de opstap
naar blijvend succes op zijn minst vertragen en mogelijk zelfs
tegenhouden. Edoch, de zwembond laat zich in haar streven om de
top vast te houden niet leiden door de euforie van de Olympische
medailles en lijkt zich terdege bewust van de moeilijkheidsgraad
van haar missie.

Het zal een gigantisch moeilijke klus worden; want ga maar na, het
is nog geen sportbond gelukt om topprestaties in de overtreffende
trap vast te houden en verder te ontwikkelen.
De successen van het Nederlandsvoetbalelftal in 74 en 78 (net niet)
en in 88 (met heel veel geluk, net wel), werden steevast gevolgd
door diepe teleurstellingen bij opeenvolgende WK's en EK's. En
welke moeite heeft het gouden volleybal team van Atlanta zich niet
moeten getroosten om de Spelen te halen, om vervolgens met een
teleurstellende vijfde plaats huiswaarts te keren. Ook al werk je
met gelouterde topsporters en is het voorzieningenniveau van
wereldklasse, dan nog zijn er onvoorziene omstandigheden die de
weg naar de top traineren en zelfs op het moment suprème succes
in de weg staan. De mazzel van de heren-hockeyploeg kan toch
geen maatstaf zijn.
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Bij de KNZB is men gelukkig realist genoeg, maar als het doel het
allerhoogste is dan moet je er op z’n minst voor gaan.
Ook als de toestroom van leden bij de zwemverenigingen margi-
naal zal blijken te zijn. En ook als diezelfde zwemverenigingen
afhankelijk blijven van de willekeur van zwembadmanagement,
maar ook van Gemeenten die zich weinig gelegen laten om
zwemsportbeoefening door middel van voorzieningen en financiële
ondersteuning van de nodige impulsen te voorzien. Dat is namelijk
de werkelijke realiteit waar clubbestuurders tegenaan lopen.
Dezelfde clubbestuurders waarvan verwacht wordt dat deze de
zwemsport toegankelijk houden voor alle bevolkingsgroepen.
Dezelfde clubbestuurders die de grootste moeite heb-ben om kader
te rekruteren en op te leiden tot professionele instructeurs en
trainers en ze daarna nog voor jaren vast te kunnen houden voor de
vereniging.

Het is de KNZB te doen om de professionalisering van de zwem-
sport, waarbij het model van PSV uit Eindhoven als leidraad geldt.
PSV lijkt echter een bolwerk dat vooralsnog voor vele regionale
zwemtoppers in wording een brug te ver is, omdat het
voorzieningenniveau daar naar toe binnen de eigen regio gewoon
te beperkt is. Het PSV-model werkt alleen als in elke kring
vergelijkbare voorzieningen van de grond komen. En aangestuurd
door de zwembond zal het dan mogelijk moeten zijn om
Gemeenten en sponsors te interesseren om een topsportproject tot
stand te brengen die gegarandeerd met successen gelauwerd zal
worden. Decentralisatie in optima forma dus. In mijn optiek de
enige realistische mogelijkheid om top zwemmen tot een landelijk
succes te maken, want bedenk dat professionalisering met amateu-
ristische middelen al bij voorbaat gedoemd is te mislukken.

Met sportieve groeten'
Guus Niehot.
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Informatief..

- Overleg tussen bestuur en werkgroepen.
In de komende maanden zal het bestuur de
werkgroepen afzonderlijk uitnodigen voor een
overleg. In dit overleg zal de algemene gang van
zaken uit de afgelopen periode worden doorge-
sproken. Ook zal aan de hand van het nieuw te
ontwikkelen beleidsplan de toekomstvisie aan de orde komen. De
polowerkgroep zal in februari het spits afbijten.

- Bestuursverkiezing.
Op donderdag 5 april zal de jaarvergadering worden gehouden. Tot
één week voor aanvang van deze algemene ledenvergadering
kunnen door het bestuur, of tenminste tien seniorleden kandidaten
worden gesteld voor te vervullen vacatures. Door de algemene
vergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een besluit
genomen met meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.(Statuten; art.12, lid 6.).

- Jaarverslagen.
De jaarverslagen van de diverse werkgroepen dienen uiterlijk
donderdag 8 maart bij het bestuurssecretariaat (Anneke Veen) te
zijn ingeleverd. Tevens dient men voor maandag 12 maart de
jaarverslagen bij de redactie van het clubblad (Michael Woolthuis)
ingeleverd te hebben.

- Supportactie (een initiatief van de Grote Clubactie).
Draagt u DWT een warm hart toe. Zo ja, dan kunt u de vereniging
door middel van een extra donatie van minimaal ƒ 25,--per jaar
blijvend financieel ondersteunen!
Wat moet u daarvoor doen!
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U vraagt aan de bar van het clubhuis naar de machtigingskaart van
"De Supportactie".
U vult de gegevens in en stuurt de kaart op.
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 Philips DVD-recorder!
- geldprijzen van duizend en honderd gulden!

JE DOET HET VOOR JE CLUB! JE DOET HET DUS
VOOR DWT!

MAAR JE DOET HET OOK VOOR JEZELF!

  

Met bronvermelding.

Zwemvereniging De Whee uit het Twentse Goor, werd onlangs
door een bekende zwemkledingfabrikant uitgeroepen tot
vereniging van het jaar. Het topsportbeleid dat in 1994 in gang
werd gezet heeft ertoe geleid dat men bij het wedstrijdzwemmen
barst van het talent, vandaar die benoeming. Het is een provincie-
clubje gelukt om op eigen kracht een kweekvijver te zijn voor
talenten uit de regio. Om dat te bereiken moet je toch voor-
waardenscheppend enorm veel support hebben van de lokale Over-
heid en belangengroepen die zich met de zwemsport bezig houden,
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anders is een dergelijk succes moeilijk te verklaren. Zo simpel ligt
dit echter niet, want net als legio andere zwemverenigingen moet
ook De Whee het hebben van eigen inzet, een enorme dosis
werklust en een verenigingskader die er enthousiast voor gaat.

Toegegeven, De Whee heeft een voorzitter die als ondernemer zijn
sporen heeft verdiend en derhalve een blijkbaar feilloos inzicht
heeft in kansen en bedreigingen die de weg naar de top markeren.
Van de Gemeente mocht het verenigingsbestuur weinig heil
verwachten. Die liet een 50-meter bad verpauperen omwille van
een bestemmingsplan dat uiteindelijk in de la verdween. Dat kan
allemaal in zwem- en vermeend topsportland Nederland, aldus de
voorzitter. De zwemselectie werkt nu noodgedwongen de 
trainingen af in een veredelde uit zijn krachten gegroeide badkuip,
die weliswaar een lengte heeft van 25 meter, maar die zo smal is
dat er slechts vier banen in kunnen worden uitgelegd. Ongeschikt
dus voor de uitvoering van wedstrijden, maar ook beperkt in de
trainingsmogelijkheid omdat een kleine bak nu eenmaal minder
zwemmers kan bergen.
Omdat wedstrijdzwemmen een trainingsintensieve sport is wijkt de
selectie wekelijks uit naar zwembaden in de omgeving. Je moet er
dus als talentvolle zwemmer veel voor over hebben om aan de
noodzakelijke trainingsuren te komen. En nu maar hopen dat de
faciliteiten zo blijven als ze zijn, aldus de voorzitter. Goor is
betrokken bij een gemeentelijke herindeling en je weet nooit wat
de nieuw te vormen Gemeente voorstaat. Bovendien is er in
Nederland geen zwembad zonder exploitatietekort.

Ieder verhaal begint met geld aldus de voorzitter, die zelf de
vereniging sponsort en meer sponsors heeft aangetrokken die (naar
PSV voorbeeld) in een stichting zijn ondergebracht. Een clubhuis
werd voor een habbekrats neergezet (de voorzitter komt zelf uit de
bouwwereld) en in ruil voor de verbouwing van een sportschool
kwam de vereniging in  de gelegenheid om de zwemselectie
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krachtraining aan te bieden. Facilitair zit het dus wel goed, maar
zonder goed gekwalificeerd en gemotiveerd kader blijf je steken in
goede voornemens. De Whee heeft dat voortvarend ter hand
genomen. Met vijf gediplomeerde trainers wijst men de talenten de
weg naar de top. Voor de echte top moet men ook bij De Whee
haar toppertjes verwijzen naar de topclubs, omdat domweg
daarvoor de faciliteiten bij de vereniging te beperkt zijn. Het stoort
de voorzitter dat de KNZB top talenten in wording te lang in onze-
kerheid laat. Ze komen in een jeugdselectie terecht en dreigen
daarna in een gat te vallen. Dan ben je 16, 17 en dan is er ineens
niks meer. Echte talenten zou je als bond onmiddellijk in een
kernploeg moeten opnemen, zodat toppers in wording een echte
kans krijgen om door te dringen in het nationale zwemwalhalla.

Bron: De Volkskrant d.d. 16-12-2000

Déjà vu.

Ook zo genoten van het DWT-slotfeest in Schalkererf? Nou ik wel
hoor! Een heerlijk ongedwongen feest in een fantastische ambiance
met voor elk wat wils. Oude tijden herleefden; want ga maar na,
als de biertap niet bij machte is om de dorstige kelen te laven dan
zijn er altijd nog de bekende pijpjes van Heineken, die in het
verleden toch ook tot de outfit van DWT-feesten behoorden.
Freddie de biermagnaat als de redder in nood. Als ik ooit tot de
gelukkigen behoor die bij het honderdjarig bestaan van de
vereniging geïnterviewd mag worden, dan zal ik het slotfeest op
die gedenkwaardige dertigste december in het jaar 2000 tot een van
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mijn hoogtepunten bij DWT bestempelen. Eén grote reünie van
diverse generaties DWT leden; en dan die oud Hollandse spelen, in
1930 (het oprichtingsjaar) nog gemeengoed en nu een ludiek
begrip. Daar kun je elk feessie gezellig mee maken!

Ja hoor, ik ben wel in voor een feessie! En dat men daar bij DWT
goed in is mag wel blijken uit de grote belangstelling bij alle
DWT-festiviteiten in het afgelopen jubileumjaar. Maar ook uit de
herinneringen die oudgedienden zonder moeite ophaalden over de
jubileumfeesten bij het 25, 40, 50 en 60-jarig bestaan, mag blijken
dat men bij DWT niet vies is van een feessie meer of minder. Dat
zijn zo toch ook wel de voordelen van het Rijke Roomse verleden
waar men de geneugten van het leven niet schuwt en waar dat
Calvinistische jongetje van weleer toch ook zo van kan genieten.
Want voor een feessie met vrienden ben ik wel te porren. Al jong
liet ik mij niet onbetuigd. Bij de figuurzaagclub op Calvinistische
grondslag viel ik wat dat betreft al uit de toon. Daar waar
matigheid troef was stond ik vooraan bij loltrappen en het
verhogen van de gezelligheid. Ook later bij kampweken van de
jeugdvereniging heb ik tijdens bonte avonden menige nabootsing
van Cees de Lange en de Snip en Snap revue ten tonele gebracht.
Je zou mijn gekunstel beslist kunnen onderbrengen in de categorie
voorlopers van de Mini-play-backshow. 

Heerlijk toch, zo'n niet onbelangrijk facet uit het verenigingsleven!
Daar waar in de huidige tijd met haar hypermoderne
communicatietechnologie sociale verbanden met veel kunst en
vliegwerk bijeen worden gehouden, zijn het verenigingen als DWT
die ons op een simpele manier de weg wijzen naar de basale
betekenis van gemeenschapszin, waar een eenvoudig jubileumfeest
ook onderdeel van uitmaakt. DWT als rustpunt in de hectiek van
alledag. Wie zegt dat het verenigingsleven in deze vorm z'n langste
tijd gehad heeft, heeft geen oog voor de intense beleving die men
bij lief en leed binnen verenigingen ervaart in dorpsge-
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meenschappen, maar toch ook in stadswijken waar verenigingen
voor menigeen een baken zijn. Er is in onze prestatiemaatschappij
toch geen heerlijker manier te bedenken van afreageren dan bij de
eigen sportvereniging waar lief en leed, hoogtepunten en
dieptepunten en sportieve activiteiten en feesten gezamenlijk
beleefd worden.
Ik zie al uit naar de volgende stap in de eeuwige beweging van
gemeenschapszin die het lidmaatschap van DWT tot een zo aange-
name bezigheid bestempelen. Zeventig jaar historie en een gouden
toekomst tegemoet; DWT is niet kapot te krijgen!

Guus Niehot.

Het poloboekje

Helaas zijn er een aantal fouten in het poloboekje geslopen.
Hierdoor kloppen af en toe de vertrektijden niet. De
wedstrijdtijden zijn altijd goed vermeld.

Hieronder volgen de juiste tijden:

Aspiranten 28 april 17.30 verzamelen
Dames 2 10 maart 18.30 verzamelen
Dames 3 3 februari 15.45 verzamelen
Dames 3 7 april 14.30 verzamelen

Zijn er nog andere problemen?
Bel Thijs 023-5513779



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



  De Waterdroppels 11  

Synchroonzwemmen

Zoals vorige maand beloofd zijn hier de uitslagen van de
wedstrijden van de afgelopen maanden. Als eerste de uitslagen van
de twee techniekwedstrijden voor de verenigingscompetitie. De
verenigingscompetitie bestaat uit 4 techniekwedstrijden en 2
muziekwedstrijden. Er is steeds afwisselend een wedstrijd voor
categorie 1, 2, 3 en 4 (meisjes tot en met 13 jaar) en een wedstrijd
voor categorie 5, 6 en 7 (14 jaar en ouder). De punten van de twee
besten in elke categorie worden bij elkaar op geteld zodat aan het
einde van het seizoen een vereniging de meeste punten heeft. Je
mag slechts in één categorie voor de punten mee zwemmen. Wel
mag je buiten mededinging (BM) in een andere categorie mee
zwemmen, bijvoorbeeld om te proberen een diploma te halen of
een limiet voor de Nederlandse (Jeugd) Kampioenschappen.
Omdat steeds een wedstrijd voor Categorie 1, 2, 3 en 4 en een
wedstrijd voor categorie 5, 6 en 7 bij elkaar horen kan het
voorkomen dat je op een wedstrijd maar in één categorie zwemt,
maar dat je toch buiten mededinging moet zwemmen omdat je
punten al in de andere wedstrijd meetellen.

De eerste wedstrijd was op 5 november voor categorie 5, 6 en 7. Er
werden een flink aantal limieten gezwommen en Joyce haalde har
A-diploma.

Categorie 5:
Amber Diephuis 2 54.505 Limiete

Katherine Zwaanswijk 3 53.660 Limiete

Johanna Nolet 6 52.261 Limiete

Jennifer Roubies BM 45.368
Kelly Sinke BM 44.302
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Categorie 6:
Annette Knape 4 56.980 Limiete

Nicolette Knape 5 56.202 Limiete

Simone Hendriks 6 54.132e

Joyce Vollenga 7 53.216e

Categorie 7:
Femke Zuidhoek 9 57.646 Limiete

Annette Knape BM 59.279 Limiet
Joyce Vollenga BM 55.606 Diploma

Op 10 december was de wedstrijd voor categorie 1, 2, 3 en 4 waar
de volgende punten werden gezwommen.

Categorie 1:
Deborah Kalis 9 43.360e

Desiree Kalis 26 35.980e

Nikki de Looze 28 34.880e

Manon de Looze 29 33.914e

Michaëla Roubies 31 33.574e

Joyce Dweelaard 32 32.286e

Mincke IJlstra 33 29.774e

Categorie 2:
Lilian Meijer 11 39.726e

Marjolijn Kruiswegt 13 38.724e

Elise Groenendijk 14 38.721e

Categorie 3:
Wouter Kol 10 44.005e

Afra van Lunenburg 12 43.740e

Categorie 4:
Jennifer Roubies 5 47.762e
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Simone had dit jaar al een keer genoeg punten (=limiet) gehaald
om mee te mogen doen aan de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen, maar daar mag je pas echt naar toe als je
2 limieten hebt gehaald. Daarom is Simone op 18 november naar
een extra wedstrijd geweest en zwom daar met 55.702 punten
keurig een limiet.

Diploma zwemmen was op 16 december en de volgende dames
hebben een diploma gehaald:

H-diploma:
Manon de Looze
Joyce Dweelaard
Debora Kalis
Desiree Kalis
Michaëla Roubies
Chantal van Andel

F-diploma:
Elise Groenendijk
Lilian Meijer

Marleen de Rue was van plan haar G-diploma te halen maar gleed
helaas uit op het gootje aan de zijkant van het bad, met als gevolg
een mega dikke enkel. Zij heeft dus niet alle onderdelen kunnen
zwemmen en dus helaas haar diploma niet kunnen halen.

Annette is 16 december naar de Kwalificatie Wedstrijd voor de
Nederlandse Kampioenschappen in Sittard geweest en heeft daar
57,636 punten gehaald. Bij het laatste figuur (barracuda uit salto
achterover gehoekt continuous spin) viel Annette helaas een beetje
om, anders zouden dit er zelfs nog meer zijn geweest. Die
barracuda is dan ook een heel gemeen figuur. De salto achterover
gehoekt gaat nog wel, maar daarna moet je met je benen zo hoog
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mogelijk uit het water komen en dan minimaal twee draaien maken
voordat je tenen weer onder water verdwijnen. En dan ook nog een
beetje snel graag. Voor de meeste zwemsters komt het erop neer
dat je twee mogelijkheden hebt: of niet zo hoog eruit komen zodat
je stabiel blijft staan en de tijd hebt om die 2 draaien te maken (wat
de jury niet zo goed vindt omdat in het boekje staat dat het hoog en
snel moet) of wel hoog uit het water komen maar omvallen of
onder water verdwijnen voordat die 2 draaien klaar zijn (vindt de
jury ook niet goed).

Zo, nu is het wel weer genoeg voor deze maand. Allemaal ijverig
trainen, lief zijn voor de trainsters(vooral als ik er ben) en goed op
de spagaat oefenen zodat jullie aan het eind van het jaar allemaal
een perfecte spagaat kunnen laten zien!

Nicole

Nieuws uit de Planeet

Vrijwilligers
In de week van 14 t/m 20 januari jl. was er in de RAI een
internationale vrijwilligers conferentie. Zo belangrijk zijn
vrijwilligers! De wereld en dus ook DWT kunnen niet zonder. In
het clubblad van november en december heb ik een oproep gedaan
voor vrijwilligers aan het tafeltje en in de badjes tijdens het lesuur
van acht tot negen.
In januari reeds kunnen we u goed nieuws uit de Planeet melden.
Er hebben zich drie vrijwilligers gemeld en hun hulp aangeboden.
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Johan Sliggers was hen al maanden eerder voorgegaan en hij krijgt
gezelschap van de vaders Patrick de Haan en Jan Paul Slik. Zij
assisteren inmiddels in de badjes 2, 3 en 4.
In badje 1 (watergewenning) is de afwezigheid van Lonneke
Beekhuys (ongeval) opgevangen door Bert Roos, die samen met
Siep Visser de kinderen spelenderwijs aan het element water leert
wennen.
Ook aan het tafeltje in de hal kunnen wij als reserve tafeldame
verwelkomen mevrouw Tekgul Agir, zodat Jolanda Bouwman af
en toe eens een zaterdagmorgen vrij kan nemen.
Mevrouw, mijne heren, DWT heet u van harte welkom!
Maar er is ook wel eens minder goed nieuws. Janny Pietersma is
sinds januari gestopt met lesgeven en wij verliezen hiermee een
gediplomeerde kracht. Wij willen Janny hierbij bedanken voor de
jaren die zij trouw bij ons heeft lesgegeven.
Tot slot zal ik ook Arthur Stricker, wegens drukke werkzaamheden
en wisselende diensten minder frequent aanwezig kunnen zijn.

Diploma zwemmen
Op 9 en 10 februari gaan wij uitzoeken wie op 9 en 10 maart
mogen afzwemmen voor het diploma.

Theo van
Giezen.
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Uitslagen wedstrijdzwemmen

Kringsprintkampioenschappen 2001 
d.d. 07-01-2001
Plaats: Het zwembad De wilgenhoek te Z.O. Beemster.

1 - 50m vlinderslag Meisjes Junioren 2 [0:39.00]
Viki Boviatsis 0:34.14 3 PR en Clubrecord

2 - 50m vlinderslag Jongens Junioren 2 [0:37.50]
Dennis de Graaf 0:32.54 PR en Clubrecord

3 - 50m rugslag Meisjes Junioren 2 [0:39.00]
Viki Boviatsis 0:34.54 1 PR

4 - 50m rugslag Jongens Junioren 2 [0:37.50]
Dennis de Graaf 0:36.28 PR en Clubrecord

5 - 50m schoolslag Meisjes Junioren 2 [0:43.50]
Viki Boviatsis 0:42.02 PR

5 - 50m schoolslag Dames Senioren [0:39.50]
Yvette Roozen 0:38.47

6 - 50m schoolslag Jongens Junioren 1 [0:43.50]
Nick de Lange0:42.78 PR

6 - 50m schoolslag Jongens Junioren 2 [0:42.50]
Tim Kuyt 0:41.93 PR
Dennis de Graaf 0:34.83 1 PR en Clubrecord
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6 - 50m schoolslag Heren Senioren [0:35.50]
Roland van den Enden 0:34.10 PR
Eric Veen 0:34.00 PR

7 - 50m vrijeslag Meisjes Junioren 2 [0:33.00]
Viki Boviatsis 0:30.30 2

8 - 50m vrijeslag Jongens Junioren 2 [0:31.00]
Dennis de Graaf 0:29.08 3 PR

Competitie Deel 3
d.d. 14-01-2001
Plaats: Het zwembad Boerhaavebad te Haarlem.

1 - 4 x 100m wisselslag est H. Senioren/H
DWT - Estafetteploeg 4:31.06
Eric Veen
Roland van den Enden
Michiel Veen
Martin Niehot

2 - 4 x 100m vrijeslag est M. Senioren/D2
DWT - Estafetteploeg 4:47.30 2
Nicolette Knape
Diana Niehot
RenÚe Bosse
Viki Boviatsis

3 - 25m vlinderslag J./M. Minioren 4 el
Lisa de Vries 0:25.97 PR
Stefan van Rumpt 0:24.91 VC PR

4 - 50m schoolslag M. Minioren 6 el
Yesim Koycu 1:00.81 PR
Anouk Ijlstra 0:54.76 PR
Milou Zandvliet 0:52.14 PR
Sarah Soumete 0:52.27 PR
Carlijn Zandvliet 0:49.73 PR
Tessa Wijckmans 0:50.23 PR
Anne Kuyt 0:54.08

Ceijda Karaca 0:49.34 PR

5 - 50m schoolslag J. Minioren 6 el
Roy Kokkelkoren 0:57.07 PR
Guney Yerden 0:53.81 PR
Stefan van Rumpt NG
Richard Chong 0:54.42
Dave Jansen 0:55.48
Tim de Vries 0:46.49 3 A
Michael Chong 0:43.85 2 PR

6 - 50m vlinderslag M. Junioren 2 el
Sukran Bodur 1:02.74 PR
Marieke Fokkema 1:12.74 VC PR
Roxsanna Kock 0:44.56 VC PR
Anouk Rossel 0:47.04 VC PR
Jody Kokkelkoren 0:51.21 PR
RenÚe Bosse 0:38.53 3 PR

7 - 50m vlinderslag J. Junioren 2 el
Nick de Lange 0:46.22 PR
Ersin Kalay 0:45.59 PR
Richard v. Eis 0:49.14 VC PR
Tim Kuyt 0:39.08 3 PR
Dennis de Graaf 0:32.66 1
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8 - 100m rugslag M. Jeugd 2 el [1:43.70]
Sabrina Dessens 1:37.88 PR
DÚnise Fokker 1:35.63
Diana Niehot 1:28.63 PR
Viki Boviatsis 1:12.36 1 PR
Nicolette Knape 1:20.65 RD PR

9 - 100m rugslag J. Junioren 4 el [1:35.70]
Mohammed Abdeli 1:39.19 PR
Jelle Breeuwer 1:43.01 RF PR
Maurice Knape 1:29.55 PR
Dennis de Graaf 1:16.18 PR
Tim Kuyt 1:23.08

10 - 50m vrijeslag M. Senioren/D2 el
Diana Niehot 0:34.72 PR

11 - 50m vrijeslag J. Jeugd 2 el [0:37.50]
Michiel van Dusseldorp 0:32.69 PR
Michael de Feber 0:31.09
Tom Gilein 0:30.14
Ferry de Ruyter 0:27.85 3 PR

12 - 200m schoolslag Dames Senioren/D
RenÚe Bosse 3:17.99 PR
Sabine Roozen 3:07.81 PR
Yvette Roozen 3:06.99
Nicolette Knape 3:18.78

13 - 200m schoolslag Heren Senioren/H
Eric Veen 2:48.43 PR
Roland van den Enden 2:41.79 3 PR
Martin Niehot 3:14.39 AM

14 - 50m rugslag J./M. Minioren 4 el
Sarah Soumete 0:53.28 PR
Lisa de Vries 0:57.33 PR
Milou Zandvliet 0:51.03

15 - 100m rugslag M. Minioren 6 el
Anouk Ijlstra 2:06.06 RF PR
Yesim Koycu 2:22.91 PR
Ceijda Karaca 1:58.08 PR
Carlijn Zandvliet 1:56.39 RD PR
Tessa Wijckmans 1:48.86

Anne Kuyt 1:46.29

16 - 100m rugslag J. Minioren 6 el
Roy Kokkelkoren 2:08.72 PR
Stefan van Rumpt 1:52.36 RH PR
Richard Chong 1:56.16
Dave Jansen 2:01.95 RD PR
Guney Yerden 1:56.16
Tim de Vries 1:34.58 PR
Michael Chong 1:32.65 2 A PR

17 - 50m vrijeslag M. Junioren 2 el
Sukran Bodur 0:56.69 PR
Marieke Fokkema 0:49.79 PR
Anouk Rossel 0:38.99 PR
Jody Kokkelkoren NG
RenÚe Bosse 0:34.09 3 PR
Roxsanna Kock 0:34.89 PR

18 - 50m vrijeslag J. Junioren 2 el
Richard v. Eis 0:34.52 PR
Nick de Lange 0:34.30 PR
Ersin Kalay 0:36.30 PR
Michael Chong 0:36.83

19 - 200m wisselslag M. Jeugd 2 el
Sabrina Dessens 3:43.48 PR
Anouk Rossel 3:31.06 VC PR
Diana Niehot 3:18.59 PR
DÚnise Fokker 3:17.26 PR
Nicolette Knape 2:55.99 PR
Viki Boviatsis 2:41.90 1 PR +
clubrecord

20 - 200m wisselslag J. Junioren 4 el
Mohammed Abdeli 3:33.38 PR
Maurice Knape
Tim Kuyt 2:58.47 PR
Nick de Lange 3:18.06 PR
Jelle Breeuwer 3:39.35 PR
Dennis de Graaf 2:37.18 1 PR

21 - 200m rugslag M. Senioren/D2 el
Roxsanna Kock 3:30.46 PR
Jody Kokkelkoren 3:32.68 PR
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Viki Boviatsis 2:35.92 1 PR
clubrecord

22 - 200m rugslag J. Jeugd 2 el [3:19.60]
Tom Gilein 3:20.07
Michael de Feber 2:55.26 PR
Ferry de Ruyter 2:48.68 PR
Michiel van Dusseldorp 2:58.22 PR

23 - 100m vrijeslag Dames Senioren/D
Sabine Roozen 1:10.07 PR
Yvette Roozen 1:11.72

24 - 100m vrijeslag Heren Senioren/H
Eric Veen 0:59.04 PR
Roland van den Enden 1:02.70
Martin Niehot 1:00.79

Michiel Veen 0:58.88

25 - 4 x 50m wisselslag est M. Jeugd 2 el
DWT - Estafetteploeg 2:29.42 2
Nicolette Knape
RenÚe Bosse
Viki Boviatsis
Diana Niehot

26 -4 x 25m schoolslag est J./M. Minioren 6
el [2:07.90]
DWT - Estafetteploeg 1:27.56 3
Ceijda Karaca
Michael Chong
Tessa Wijckmans
Tim de Vries

Clubrecord

Wij, van DWT, mogen ons gelukkig prijzen dat er weer enkele
zwemmers zijn die erin slagen de toch al niet misselijke
clubrecords weten te verbeteren en wij hopen natuurlijk dat dit een
stimulans is voor de andere zwemmers die nog niet in het bezit zijn
van zo’n record. Het een en ander in een overzicht geplaatst
hebbende komen we tot het volgende  overzicht van de
kalenderjaren 1999 en 2000:

In 1999 werden de volgende clubrecords aangescherpt:

 50 m schoolslag dames onder 12 Debbie van Maris  42.19
 50 m  vlinderslag dames onder 12 Viki Boviatsis    35.71
100 m vlinderslag dames onder 12 Viki Boviatsis 1.16.50
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200 m vlinderslag dames onder 12 Viki Boviatsis 3.02.30
100 m rugslag dames onder 12 Viki Boviatsis 1.16.30
 50 m vrije slag dames onder 12 Viki Boviatsis    30.81
100 m vrije slag dames onder 12 Viki Boviatsis 1.07.32
200 m vrije slag dames onder 12 Viki Boviatsis 2.31.92
100 m wisselslag dames onder 12 Viki Boviatsis 1.16.90
200 m wisselslag dames onder 12 Viki Boviatsis 2.43.85

 50 m schoolslag heren onder 12 Dennis de Graaf    41.14
100 m schoolslag heren onder 12 Dennis de Graaf 1.29.28
100 m wisselslag heren onder 12 Dennis de Graaf 1.17.31

In 2000 werden de volgende clubrecords aangescherpt: 

 50 m vlinderslag dames onder 14 Viki Boviatsis    34.71
100 m  vlinderslag dames onder 14 Viki Boviatsis 1.15.96
200 m rugslag dames onder 14 Viki Boviatsis 2.39.77
200 m vrije slag dames onder 14 & 16 Viki Boviatsis 2.17.66
400 m vrije slag dames onder 14 & 16 Viki Boviatsis 4.48.08
100 m wisselslag dames onder 14 Viki Boviatsis 1.16.07
200 m wisselslag dames onder 14 Viki Boviatsis 2.42.34
400 m wisselslag dames onder 14 Viki Boviatsis 5.36.94

 50 m schoolslag heren onder14&16Dennis de Graaf    35.04
100 m schoolslag heren onder 10 Tim de Vries 1.39.76
100 m schoolslag heren onder 14 Dennis de Graaf 1.17.28
 50 m rugslag heren onder 14 Dennis de Graaf    36.56
200 m vrije slag heren onder 10 Tim de Vries 3.01.74

Er zijn zelfs records uit de boeken gezwommen toen
bovengenoemde zwemmers nog 
lang niet geboren waren. Een prestatie van formaat dus. Elk record
betekent niet dat ze niet voor verbetering vatbaar zijn. Dus, ik zou
zeggen, train de tegels uit het bad en, ook heel belangrijk, behoud
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het plezier in de zwemsport. Natuurlijk mogen wij onze trainers
niet vergeten te bedanken voor hun inzet en enthousiasme.

Een ieder die meer informatie wil zien over DWT kan terecht op
onze eigen DWT-site. 

De zwemcommissie.

Van de
polocommissie.

Hallo allemaal,

Ik kreeg de pen van Kris Visser, dus bij deze even een tekstje van
mij. Ik was effe aan het nadenken over wat ik zou schrijven, dus ik
kreeg allerlei tips van Roos en Bart wat ik zou kunnen schrijven. Ik
kan jullie gaan vertellen over werk, mijn escapades (maar daarover
kan ik mijn mond toch nooit houden), over verliefd zijn (dat is
altijd een beetje stressy), mijn privé-leven (da's ook zo saai),...
maar dat is allemaal zo standaard, dus ik schrijf effe hoe ik in
Haarlem en bij DWT ben verzeild geraakt.

Na een HBO-studie (Facilitaire Dienstverlening) in België te
hebben afgerond, ben ik in september 1997 naar Groningen
getrokken om nog een jaartje te gaan studeren aan de HTS voor
een kopstudie Commerciële Techniek. Dit was een zwaar, maar
prachtig jaar !! Scriptie geschreven bij WxC in Brussel, verdedigd
in Deventer en diploma gekregen in juni 1998 in Groningen. Snik,
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snik nu moest ik officieel afscheid nemen van het studentenleven
en ging terug bij mijn ouders in België wonen.

In juni 1998 was ik dus als 23-jarige afgestudeerd en moest aan het
werk want de cashflow was nogal laag. Dus ikke gaan solliciteren
bij een uitzendbureau (lekker makkelijk) en mijn 1ste baan was als
Account Manager bij een distributiebedrijf in Antwerpen. Een
dikke Mitsubishi Carisma onder mijn kont, beurzen organiseren,...
Maar saaaaai, dus ben ik gaan solliciteren in Nederland en... nog
geen 3 weken later een telefoontje van een frans bedrijf dat zich
ging vestigen in Haarlem. Op 2 dagen tijd heb ik de beslissing
genomen om in Nederland te gaan werken/wonen. Mijn baan
opgezegd in België, uitgeschreven bij de verschillende instanties in
België en hup op de trein gesprongen naar Amsterdam. Na 2
weken hotel heb ik mijn kamertje gevonden in de Krelagestraat
(Rozenprieeltje). Na ongeveer een jaar lang harde arbeid ben ik in
juni 1999 bij Telfort gaan werken waar ik tot op heden werk en in
maart 2000 ben ik gaan verhuizen naar de Wagenweg, waar ik nu
woon.

Maar altijd maar werken is ook maar niets. Dus in
augustus/september 1999 heb ik besloten om terug te gaan
zwemmen (een jaar lang geen sport, enkel een beetje aerobicen, is
niet goed voor het humeur, de gezondheid & conditie) en ik belde
in Haarlem al de zwemclubs op. Een lieve mevrouw van DWT zei
mij dat ik op vrijdagavond van 21u30 tot 22u30 er zwemtraining
was voor volwassenen. Ik daarheen en zwom tussen allemaal
"oudjes" (met alle respect hoor, maar ik voelde mij daar toch een
beetje te jong). Maar na het zwemmen zei er een man (ik
veronderstel dat dat de vader was van een van de dames, maar dat
wist ik toen nog niet) dat ik misschien beter met wat leuke dames
kon waterpoloen. Mijn antwoord: "Maar ik heb dat nog nooit
gedaan en mijn conditie is er ook niet goed voor (nog steeds niet)
!" Dus ikke met bibberende benen in het clubhuis een beetje zitten
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praten met een paar dames van 1 & 2 en zij zeiden dat ik maar eens
moest meedoen om te zien hoe het gaat. Nou, die eerste training ga
ik nooit vergeten: Ben was streng, Marco gaf bevelen, ik zwom
ongeveer 1km trager dan de rest, Lisette gaf me telkens om m'n
donder dat ik niet goed de bal gooide (daarvoor ben ik haar eeuwig
dankbaar, want nu kan ik het hopelijk een "beetje" wel), Mariska
was heel aardig,... !! Ik hoopte dat Ben en Marco mij aanvaardde in
het dames-team en gelukkig maar, na ongeveer ½ jaar trainen
mocht ik sporadisch een beetje meespelen met de wedstrijden
(werd er wel heel vaak uitgestuurd, omdat ik de regels niet kende!).
Vanaf september 2000 zit ik bij dames 4 en nu bij dames 2, omdat
het 4de team is opgeheven. Waterpolo is dus voor mij: lekker
trainen en aan de conditie werken, adrenaline tijdens de
wedstrijden, drinken & kletsen aan de bar in het clubhuis, dansen
tijdens de feestjes en zoenen op de toernooien. Voor een Belg
zijnde, vind ik het fantastisch om bij DWT een lid te zijn.

Nu geef ik de pen door aan Bart Wever.

Groetjes,
Marianne

Minipolotoernooien en -training

• Zondag 25 februari 2001 reizen we naar Alkmaar voor het
toernooi bij Proface DAW in Alkmaar, in zwembad De Hoornse
Vaart. We verzamelen om 14.30 uur bij ons eigen clubhuis.

• Zondag 18 maart 2001 is er een toernooi bij WZ&PC in
Purmerend. Om 13.00 uur verzamelen bij ons eigen clubhuis.

LET OP:
*** Op 11 februari, 18 februari (sponsor zwemmen voor DWT),
25 februari en  22 april is er geen minipolotraining! ***
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Sponsor zwemmen voor DWT!

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, inschrijving enzovoort. In ieder geval wordt het vast
weer zo geslaagd als een aantal jaren geleden!

Polocaps

Als vereniging kunnen we bij capjesmaker Epsan polocaps
inkopen in het groot. De prijs zal dan liggen rond de fl 35,-,
tenminste, als we er een aantal in één keer kopen. We willen een
lijst maken van degenen die gebruik willen maken van dit aanbod.
Dus heb je interesse, geef dit dan door aan Marjolijn of Eddy op
(023) 531 41 20. 

Jarig in februari

1 februari Jaco Diemeer Heren 3
2 februari Marcel Velthuis Ads. o 16
5 februari Remco Bakker Minipolo
7 februari Sabine Roozen Dames 1
12 februari Daniël Sukel Ads. o 16

Roel van Hal Heren 5
15 februari Mieke Goedkoop Dames 2
16 februari Reint Brink Heren 4
22 februari Michael Woolthuis Heren 1
25 februari Imara Meyer Minipolo
27 februari Johan Selles Heren 3

*** GEFELICITEERD!!! ***
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Uitslagen

Zaterdag 13 januari
Dames 3 DWT - Alliance 5 - 6
Doelpunten: Jessica 2, Linda, Ingrid en Ebelien 1

Adspiranten onder 16 DWT - AQUAFIT
Doelpunten: Marcel 9, Robbert 2, Stefan en Tim 1

Pupillen DWT - AQUAFIT 4 - 13 
Doelpunten: Richard 3, Camilla 1

Zaterdag 20 januari
Dames 2 DWT - WZ&PC 5 - 11
Doelpunten: Ebelien 3, Joyce en Linda 1

Pupillen DWT - Heerhugowaard 0 - 11

Adspiranten onder 16 DWT - Heerhugowaard 7 - 1
Doelpunten: Marcel 3, Tim 2, Stefan en Kim 1

Dames 3 DWT - De Reuring 7 - 4
Doelpunten: Brigit 2, Katja, Jolande, Carry, Anje en Anita 1.

Heren 1 Noordkop - DWT 4 - 6
Doelpunten: Eddy 2, Hayo, Ronnie, Raymond en Paul 1

Heren 2 Alliance - DWT 11 - 6
Doelpunten: Paul 5, Stefan 1

Zondag 21 januari
Dames 1 De Haaien - DWT 4 - 6 
Doelpunten: Sabine 3, Marjolijn, Roselijn en Carola 1

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink
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Jubileumpuzzel.

Deze vierde puzzel met oplossing komt in het volgende clubblad.
Op het moment van dit schrijven zweeft puzzel + oplossing ergens
in ons kikkerlandje tussen hemel en aarde. De richting staat vast:
de Flevopolder, waar het polderdorp Almere ligt. In deze plaats is
een bedrijf gevestigd dat mij een systeemkast geleverd heeft,
waarvan het aanzetknopje weigert. op zich natuurlijk niets
bijzonders, want de Romeinen hadden al aanzetknoppen. Maar . . .
. in deze systeemkast (het bekende torentje) bevind zich een
bestand met jubileumpuzzel, waar je zonder goed werkend
aanzetknopje niet bij kan. Even wachten dus.
De inleverdatum voor de vierde jubileumpuzzel kan daardoor
opgeschoven worden naar zaterdag 3 februari 2001 voor 18.30 uur.

G.L.

Heren 1 ook in 2001 scherp

Ondanks het uitzonderlijk snel vergeten van alle goede en betere
voornemens waren wij, ons aller heren 1, uiterst zorgvuldig en
messcherp tijdens onze eerste wedstrijd van 2001.
Een wedstrijd tegen het altijd weer lastige Noordkop waarvoor wij 
,heren 1dus, dan ook nog eens het hoge noorden moesten
opzoeken. Den Helder blijkt dan toch altijd weer net een minuutje
verder rijden dan dat je je dacht te herinneren van de vorige keer.
Je levensverwachting gaat er ook niet erg op vooruit want de dagen
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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.

zijn zo rond de poolcirkel een stuk korter dus je wordt er veel
sneller oud.
Maar wij doen veel voor een paar extra punten.
Toch was er nog een kleine tegenslag te bespeuren en wel de
volgende:
Onze ‘Man Of The Match’ verkiezing viel compleet in duigen toen
we merkten dat Paul Thoolen, de gelukkige winnaar, reeds
moeders en kinders bleek opgezocht te hebben. Alle felicitaties
hebben we toen maar met de harde kern opgedronken.
Jammer Paul! 
Volgende keer meer geluk.

Voor en door,
Heren 1.



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



© Zwemvereniging De Watertrappers


