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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De voorboden van de lente; sneeuwklokjes en 
krokussen, de bondscompetitie lonkt. De lente
zelf met narcissen en tulpen en dan !!! Dames 1,
kampioen. Doelstelling gehaald. Het is te mooi om waar te zijn,
maar we  liggen op koers. Er staat iets moois te gebeuren bij DWT. 
Ben, samen met z’n meiden. Twee fantastische jaren; dat smaakt
naar meer, maar eerst de klus afmaken. Volle tribunes bij
thuiswedstrijden. Hele families zijn aanwezig. De Roozens, ook
die met een s, de Verbruggens, Weustings en Rohlings. Het polo
bloeit als nooit tevoren, want in het kielzog van de dames pikt
Heren 1 menig graantje mee. We gaan voor het linker rijtje zei
Koos in zijn hang naar succes. Let op, hij krijgt nog gelijk ook!
Ben en Koos, je kunt je geen betere P.R. voor het polo bij DWT
wensen. DWT en prestaties neerzetten, dat is hetzelfde als vloeken
in de kerk. Nou mooi niet! Critici de mond gesnoerd, laat de
champagne kurken maar knallen.

Het geeft een prettig gevoel als het goed gaat met de vereniging.
Goed, een dissonantje zo hier en daar, maar door de bank genomen
is de goede sfeer over de hele linie aanwezig. Zo af en toe laat ik
de loftrompet schallen, gewoon omdat daar dan alle reden voor is.
Het polo is niet alleen Ben en Koos, maar ook Marjolein en haar
werkgroep. Zij bewijzen dat het opstellen en uitvoeren van
beleidsplannen wel degelijk zin heeft. Een stel jonge honden, die
poloërs. Clubfanaten. Feesten en lol is hun credo, maar als het
moet zijn ze bloedserieus.
Het gaat echt goed met de vereniging! Het trainingswater ligt
berstensvol. De strijd om het extra trainingsbaantje doet zelfs het
korte termijn geheugen van schrijver dezes haperen. Polo en
wedstrijdzwemmen van oudsher elkaars tegenpolen en altijd water
tekort, maar nu is het toch echt zo. O bestuur; wat nu! “Water,
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water een koninkrijk voor trainingswater!” Want ga maar na; het
polo floreert, met mini’s en al. Het wedstrijdzwemmen loopt als
een trein. We zullen weten dat Eric Kokkelkoren en zijn trawanten
het roer van die ouwe Roozen heeft overgenomen. Bowlen,
trainingskampen, meerkampen, een bijna overvol
wedstrijdprogram ma; ja dan is Berlijn voor dit moment net een
brug te ver. En over jonge honden gesproken, met de bende van
vier plus twee senioren wordt aangegeven dat een gemotiveerd
trainings kader onherroepelijk leidt tot het gewenste succes.

En dan het synchroonzwemmen. Vooralsnog geen tekort aan
trainingswater, maar dit seizoen wel in een dipje. Een tekort aan
werkgroepleden en trainingskader voor dit moment noopt om alle
zeilen bij te zetten. Ons sportief boegbeeld uit het vorige
decennium (altijd in de top van de kring Noord Holland te vinden)
moet nu deels pas op de plaats maken. En dat is niet makkelijk als
je succes gewend bent. Thans is het credo bouwen aan een nieuwe
toekomst. Pupillen zijn geneigd om hun heil elders te zoeken. Het
is hun goed recht, maar door DWT trouw te blijven bewijzen de
achterblijvers doordouwers te zijn. En denk erom meiden, bouwen
aan nieuw succes binnen je eigen cluppie geeft een fantastisch fijn
gevoel.
Eén voor allen en allen voor één. Dat betekent de
onvoorwaardelijke steun aan het synchroon zwemmen van de
andere sectoren.
Zeg  ABCtjes  en zwemvaardige 123tjes op vrijdagavond en
zaterdagochtend! Zwemmen is een fantastische sport en DWT is
een fantastische club!  Sluit je aan bij  het water(mini)polo,
wedstrijd- en synchroonzwemmen. 
Zo mijn P.R. praatje zit er voor vandaag weer op. Ik maak me weer
op voor de volgende thuiswedstrijd in het snikhete Boerhaavebad,
want daar kom ik ze weer tegen de Roozens ook die met een s , de
Verbruggens, Weustings en Rohlings. O ja, Kitty is ook altijd van
de partij.

Met sportieve groeten.
Guus Niehot.
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Informatief..

- Supportactie (een initiatief van de Grote
Clubactie).

U kunt op een eenvoudige manier (ook al bent u
al lid) donateur worden van DWT. Daarmee
vangt u twee vliegen in één klap. Want ga maar
na; door uw donatie ontvangt de vereniging extra
inkomsten en tevens kunt u letterlijk in de prijzen vallen! 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. De inleg is

minimaal ƒ25,-- per jaar.
• Van uw inleg gaat 80 % naar DWT
• Van uw inleg gaat 20 % in de prijzenpot waarmee u kans

maakt op onder meer:
- een auto ter waarde van ƒ30.000!
- twee weken vakantie voor twee personen naar Aruba!
- een weekendtrip voor twee personen!
- een Philips DVD-recorder!
- geldprijzen van duizend en honderd gulden!
Haal op die machtigingskaart en stuur hem onmiddellijk op.
Je doet het voor je club! Je doet het voor DWT! Je doet het
voor jezelf!

- Huishoudelijk reglement.
Het bestuur heeft in haar vergadering van 18 januari 2001 het
huishoudelijk reglement vastgesteld.

- Verhoging contributies & tarieven badgeld.
Het bestuur zal aan de jaarvergadering haar voorgenomen besluit
tot verhoging van contributies en tarieven badgeld ingaande 1
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januari 2002, voorleggen. Deze datum is i.v.m. de komst van de
Euro bewust gekozen. De verhoging is met name noodzakelijk
geworden door de volgende zaken:
• KNZB-afdracht. De afdracht aan de KNZB is met ƒ10,50 per

lid verhoogd. Dit komt met name doordat de uitvoering van het
KNZB integraal beleidsplan 2000 – 2005 kampt met een
financieel tekort. De aparte verrekening van de startkaart en
startnummer is automatisch opgenomen in deze verhoging.

• Competitie / wedstrijdkosten. De KNZB voert al dit jaar een
aanzienlijke verhoging van de competitie- en wedstrijdkosten
in.

• Huurkosten SSH (Boerhaavebad / De Planeet). De jaarlijkse
verhoging van de huurkosten aan de SSH is al een aantal jaren
niet in de contributies doorberekend. Tevens
wordt er meer zwemwater gehuurd dan een paar jaar geleden.

- Het all-in tarief wordt 45 Euro (ƒ99,--) per kwartaal. Het huidig
tarief is ƒ90.--.

- Het inschrijfgeld wordt 5 Euro (ƒ11,--). Thans ƒ4,--.
- De 15-guldenleden worden 10-Euroleden (ƒ22,--)
- Contributie leszwemmen / Uur U-zwemmen wordt 36 Euro

(ƒ79,20) per jaar. Het huidig tarief is ƒ60,--.
- Het inschrijfgeld wordt 5 Euro (ƒ11.--). Thans ƒ4,--.
- Badgeld per keer voor leszwemmen / Uur U-zwemmen wordt

2,25 Euro (ƒ4.40). Thans ƒ4,00

Met bronvermelding

Het zogenaamde haaienzwempak (zwempak Fatskin) heeft direct
na zijn introductie een paar jaar geleden voor de nodige discussie
gezorgd. Zo zou het wetenschappelijk niet bewezen zijn dat het



  6 De Waterdroppels  

haaienpak voor meer snelheid en dus het verbeteren van
wereldrecords zou zorgen. Als zo’n zwempak al een voordeel
oplevert dan zit dat tussen de oren, aldus Marien bioloog dr. John
Videler van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij vindt de ophef
over het haaienpak maar onzin. En Videler kan het weten. Hij is bij
uitstek de deskundige op het gebied van de zwembewegingen van
vissen en de weerstand die ze ondervinden in het water. De Fatskin
zou de hydrodynamische eigenschappen van de haaienhuid
nabootsen. Het revolutionaire van  het haaienbadpak zou zitten in
de minuscule groefjes aan de buitenkant die de wrijving aan het
oppervlak verlagen. De zwemmer ondervindt dan minder remming
van het water. Bij de haai varieert de vorm en grootte van de
groefjes bij iedere snelheidswisseling en die natuurlijke fysiologie
is ten ene male bij het kunstmatige haaienpak onmogelijk. Dan zou
je dus voor iedere zwemafstand van pak moeten verwisselen,
omdat anders de groefjes contraproductief kunnen werken. Videler
ziet er dus niets in.

Hij wordt daarin gesteund door een lucht- en
ruimtevaartdeskundige uit Berlijn. Deze geeft toe dat de
turbulentieweerstand door de groefjes vermindert. Er is echter ook
sprake  van drukweerstand die ontstaat door drukverschillen. Deze
is niet te beïnvloeden  door een zwempak met groefjes, maar hangt
voornamelijk van de vorm van het voorwerp af. Bij zwemmers is
de drukweerstand relatief groot. Ze kunnen zich namelijk niet zo
ideaal door het water bewegen als vissen. Een zwemmer beweegt
zich bovendien de meeste tijd op het grensvlak lucht / water. Daar
ontstaan vele klotsende golven en wervels achter en naast het
lichaam. die voor extra remming zorgen. Verder heeft een
zwemmer geen mooi gestroomlijnd lichaam. Tevens beweegt een
zwemmer zich niet met een constante snelheid door het water. Bij
elke slag wisselen snelheid en vertraging elkaar af en dat is nou
niet bepaald ideaal voor het minimaliseren van de weerstand. Een
zwemmer zou eigenlijk zo stil mogelijk in het water moeten
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liggen, om te voorkomen dat er vertraging in zijn beweging
optreedt, zegt Videler.

Matt Biondi en Alexander Popov zwommen hun wereldrecords
honderd meter vrije slag op rompsnelheid. Dat is de maximale
snelheid die vanwege de gecreëerde boeg- en hekgolven kan
worden ontwikkeld. Deze rompsnelheid (een scheepsterm) hangt af
van de lengte van de zwemmer en daarbij zijn lange zwemmers in
het voordeel. Aanwijzingen ten aanzien van de zwembeweging
leveren vermoedelijk meer resultaat dan het gebruik van een
haaienpak De Nederlandse zwemmerij zou eens wat meer naar
biomechanici moeten luisteren. Enkele jaren geleden gaf ik op
verzoek een lezing voor een groep zwemtrainers over methoden
om de zwemprestaties te verbeteren. ‘Ik geloof dat ze mijn verhaal
maar onzin vonden’  zegt Videler, daarmee aangevend dat de
zwemmerij meer vertrouwen heeft in de eigen methodieken. De
firma’s in zwemartikelen varen er wel bij.

Bron: Tinus (clubblad Hellas Sittard) december 2000

Déjà vu

Ondanks de verregaande individualisering in onze samenleving
kan gerust gesteld worden dat Nederland bij uitstek een land is van
clubs en verenigingen. Ieder zichzelf respecterend dorp heeft
bijkans meer verenigingen dan inwoners. Waar thans de
eenheidsworst heeft toegeslagen en de vereniging vaak slechts
bedoeld is om de consument te behagen, was in de hoogtij-dagen 
het verenigingsleven verbonden  met ideologische grondslagen.
Tot ver in de 20  eeuw maakte de kerk substantieel deel uit vanste
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menig sport- en ontspanningsclub en ook thans kennen we aparte
sportbonden waar de eigen religie uitgangspunt is van de
activiteiten. Nergens ter wereld heeft de verzuiling zoveel vat
gekregen op de samenleving als in ons land. Zelfs nu nog, modern
als we zijn, willen we ons onderscheiden in ideologie en religie.
Het Islamitische bevolkingsdeel dat oorspronkelijk uit de landen
rond de middellandse zee afkomstig is, heeft zich (misschien
onbewust) feilloos aangepast aan dit verschijnsel en draagt haar
aandeel in verzuild Nederland met verve bij. De religie zit als het
ware verankert in het verenigingsleven.

Bij de familieberichten in het Haarlems Dagblad werd mijn
aandacht getrokken door een rouwadvertentie waarin het overlijden
van Pater Huub van Ooijen werd bekendgemaakt. In de tijd dat
DWT zich nog identificeerde met het Rooms – Katholieke
volksdeel was pater van Ooijen  jarenlang als geestelijk adviseur
aan de vereniging verbonden. Zo werden belangrijke
bestuursbesluiten niet genomen zonder de geestelijk adviseur te
raadplegen. Deze had dus een belangrijke stem in het kapittel. Ik
kan me echter voorstellen dat bij de verenigingsactiviteiten  pater
van Ooijen zich zeer betrokken wist  met de leden van DWT. Hij
zal voor menigeen een vertrouwenspersoon met een menselijke
maat zijn geweest. Met zijn overlijden is dit tijdperk voor de
vereniging definitief voltooid verleden tijd. Dit geeft toch reden tot
nadenken. Hoewel ik pater van Ooijen zelf nooit heb mogen
meemaken, komen er toch bij mij nostalgische herinneringen
bovendrijven uit de tijd dat geluk nog heel gewoon was. De kerk
was toen stevig verankerd binnen huize Niehot. Het was derhalve
normaal dat ik lid was van een jeugd-vereniging op protestants
christelijke grondslag.

Ook die kende een geestelijk adviseur. Deze had ongetwijfeld ook
een belangrijke adviseren-de stem binnen de vereniging. Wat mij
echter altijd van de man is bijgebleven, is  zijn oprechte warme
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belangstelling. Je kon altijd bij hem aankloppen. Menig keer ben ik
alleen of met clubmaatjes bij hem thuis geweest. Zomaar voor een
praatje of een spelletje en mee eten met zijn gezin  was de
normaalste zaak van de wereld. Dat statige huis in de Kleverpark
buurt, een dominee en toch o zo gewoon. Want laten we wel
wezen, in die tijd keek je zeker als kind huizenhoog tegen een
geestelijke op.  Zijn  gewone opstelling met een menselijke maat 
heeft bij mij de verenigingsbinding pur sang in gang gezet. De
waarde van een geestelijk adviseur voor een vereniging zit volgens
mij dan ook niet in de ideologie, maar in die doodgewone
menselijke maat! Het kan haast niet anders dan dat pater van
Ooijen deze zelfde normen hanteerde, omdat veel van de
menselijke maat nu ook onlosmakelijke met DWT verbonden is.

Terug naar het heden, de alledaagse werkelijkheid die aangeeft dat
geestelijk adviseurs niet meer van deze tijd zijn. We gaan nu liever
af op eigen ervaring en kennis van zaken. Je moet haast wel, want
als je de zaken niet op orde hebt val je uit de boot en kun je het ook
als vereniging wel schudden. Toch pleit ik ervoor om ons als
vereniging niet per definitie de filosofie van de eenheidsworst te
laten aanmeten. Het getuigt van karakter en lef als we kleur
bekennen. De religieuze achtergrond  heeft DWT van zich
afgeschud. Dit neemt niet weg dat we veel van wat toen norm was
nog in onze bagage hebben. We dragen nu de regels van de
menselijke maat uit. Regels waarin respect voor elkaar en rekening
houden met elkaar tot onze bagage behoort. En dat zijn regels die
uit de traditie van de religieuze achtergrond zijn bewaard gebleven
en meegenomen. Ik denk dat het gedachtegoed van pater van
Ooijen met de secularisatie van de vereniging niet verloren is
gegaan, maar onbewust nog substantieel deel uitmaakt van DWT
en ons handelen binnen de vereniging. Ik vind dat een
geruststellende gedachte.

Guus Niehot.



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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Wedstrijdzwemmen

meerkamp 3
d.d. 21-01-2001
Plaats: Het zwembad De Planeet te Haarlem.

1 - 100m vrijeslag Dames Senioren/D
Viki Boviatsis 1:05.97 1
Renée Bosse 1:13.90 2 PR
Diana Niehot 1:16.70 2 PR
Roxsanna Kock 1:18.21 3 PR
Anouk Rossel 1:26.80 PR
Sabrina Dessens 1:29.60 PR
Jody Kokkelkoren 1:29.82 PR
Marieke Fokkema 1:52.29 PR
Sukran Bodur 2:01.98 PR

2 - 100m schoolslag J. Minioren 6 el
Tim de Vries 1:40.27 1

3 - 50m schoolslag J. Minioren 6 el
Roy Kokkelkoren 0:55.39 1 PR

4 - 50m schoolslag J./M. Minioren 4 el
Milou Zandvliet 0:51.60 PR
Sarah Soumete 0:52.82
Stefan van Rumpt 0:57.27 3

5 - 100m vrijeslag Heren Senioren/H
Chris Visser 1:02.08 2
Bart Elenga 1:02.17 3
Dennis de Graaf 1:04.20 1 PR
Roland van den Enden 1:05.55
Michael de Feber 1:09.96
Tim Kuyt 1:12.78 PR
Nick de Lange 1:16.51 PR
Richard v. Eis 1:20.12 PR
Ersin Kalay 1:24.58 PR
Mohammed Abdeli 1:25.16 PR

6 - 100m schoolslag M. Minioren 6 el
Tessa Wijckmans 1:49.01 PR
Ceijda Karaca 1:49.55 PR

Carlijn Zandvliet 1:51.78 PR

7 - 50m schoolslag M. Minioren 6 el
Anouk Ijlstra 0:59.30 2
Yesim Koycu 1:01.47 3

8 - 200m vlinderslag Dames Senioren/D
Viki Boviatsis 2:56.05 1 PR +
clubrecord
RenÚe Bosse 3:17.31 2 PR

9 - 200m vlinderslag Heren Senioren/H
Roland van den Enden 2:39.12 1
Dennis de Graaf 3:08.83 1 PR
Michael de Feber 3:13.99 2 PR
Tim Kuyt 3:39.77 3

10 - 100m wisselslag J./M. Minioren 6 el
Tim de Vries 1:31.52 1
Tessa Wijckmans 1:43.08 PR
Carlijn Zandvliet 1:52.17 PR
Anouk Ijlstra 1:58.74 PR
Roy Kokkelkoren 1:58.90 PR
Yesim Koycu 2:21.19 PR
Ceijda Karaca 1:54.18 VC

11 - 100m wisselslag J./M. Minioren 4 el
Milou Zandvliet 1:46.04 3 PR
Sarah Soumete 1:55.43 PR
Stefan van Rumpt 2:01.84 VC

12 - 200m wisselslag Dames Senioren/D
Diana Niehot 3:14.29 3 PR
Roxsanna Kock 3:22.66 3 PR
Sabrina Dessens 3:34.13 PR
Jody Kokkelkoren 3:36.77 PR
Sukran Bodur 5:05.26 PR
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Anouk Rossel 3:31.50 RH
Marieke Fokkema 4:32.28 VC PR

13 - 200m wisselslag Heren Senioren/H
Chris Visser 2:48.63 3
Mohammed Abdeli 3:30.45 PR
Ersin Kalay 3:31.58 PR
Richard v. Eis 3:38.31 PR
Nick de Lange DIS

14 - 4 x 100m wisselslag est D Senioren/D
DWT - Estafetteploeg1 5:52.38 3
Anouk Rossel 1:39.41
RenÚe Bosse
Viki Boviatsis

Roxsanna Kock

15 - 4 x 100m wisselslag est H Senioren/H
DWT - Estafetteploeg1 4:48.58 1
Bart Elenga 1:12.46
Dennis de Graaf
Roland van den Enden
Chris Visser

DWT - Estafetteploeg2 5:55.96
Tim Kuyt
Nick de Lange
Michael de Feber
Richard v. Eis

NJK korte baan
26-27-28 jan 2001
Plaats: Het zwembad De Welle te Drachten.

2 - 200m vrijeslag Meisjes Junioren 2 el
Viki Boviatsis 2:23.56 

26 - 400m wisselslag Meisjes Junioren 2 el
Viki Boviatsis 5:47.84 

37 - 400m vrijeslag Meisjes Junioren 2 el
Viki Boviatsis 4:51.02 

52 - 100m vrijeslag Meisjes Junioren 2 el
Viki Boviatsis 1:05.59 

69 - 100m schoolslag Jongens Junioren 2 el
Dennis de Graaf 1:19.00 

5 kringen toernooi
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d.d. 28-01-2001
Plaats: Het zwembad Maesemunde te 's Gravenzande.

1 - 4 x 100m vrijeslag est Ds Senioren/D
DWT - Estafetteploeg1 5:14.28
Anouk Rossel 1:25.50 PR
Roxsanna Kock
Diana Niehot
Renée Bosse

2 - 4 x 100m vrijeslag est Heren Senioren/H
DWT - Estafetteploeg1 5:12.32
Michael de Feber 1:11.62
Richard v. Eis
Nick de Lange
Tim de Vries

3 - 100m schoolslag M. Minioren 4 el
Sarah Soumete 1:57.37 PR
Milou Zandvliet 1:58.11
Lisa de Vries 2:12.63 PR

5 - 100m vrijeslag M. Minioren 6 el
Tessa Wijckmans 1:29.71 PR
Carlijn Zandvliet 1:36.68 PR
Ceijda Karaca 1:40.52 PR
Anouk Ijlstra 1:51.32 PR
Yesim Koycu 2:19.05 PR

6 - 100m vrijeslag J. Minioren 6 el
Tim de Vries 1:19.50
Roy Kokkelkoren 1:46.02 PR

7 - 100m wisselslag M. Junioren 2 el
Anouk Rossel 1:37.73 PR
Jody Kokkelkoren 1:38.72 PR
Marieke Fokkema 2:06.59 PR
Sukran Bodur 2:12.14 PR

9 - 100m rugslag M. Jeugd 2 el
Renée Bosse 1:25.83 PR
Sabrina Dessens 1:34.65 PR
Roxsanna Kock 1:38.53

10 - 100m rugslag J. Junioren 4 el

Nick de Lange 1:30.06 PR
Richard v. Eis 1:37.90 PR

11 - 100m wisselslag Dames Senioren/D2
Diana Niehot 1:27.58 PR
Denise Fokker 1:28.84

12 - 100m wisselslag Heren Jeugd 2
Michael de Feber 1:23.55 PR
Mohammed Abdeli 1:34.04 PR

15 - 50m rugslag M. Minioren 4 el
Milou Zandvliet 0:51.77
Sarah Soumete 0:57.68
Lisa de Vries 1:00.53

17 - 50m schoolslag M. Minioren 6 el
Ceijda Karaca 0:50.26
Carlijn Zandvliet 0:50.31
Tessa Wijckmans 0:51.11
Anouk Ijlstra 1:01.84
Yesim Koycu 1:06.66

18 - 50m schoolslag J. Minioren 6 el
Tim de Vries 0:48.25
Roy Kokkelkoren 0:54.80 PR

19 - 50m vrijeslag M. Junioren 2 el
Anouk Rossel 0:39.09
Jody Kokkelkoren 0:39.69 PR
Marieke Fokkema 0:50.91
Sukran Bodur 0:52.55 PR

21 - 50m vlinderslag M. Jeugd 2 el
Renée Bosse 0:38.75
Roxsanna Kock 0:46.61
Sabrina Dessens 0:50.98

22 - 50m vlinderslag J. Junioren 4 el
Nick de Lange 0:45.84 PR
Richard v. Eis 0:50.50
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23 - 50m rugslag M. Senioren/D2 el
Diana Niehot 0:41.12 PR
Denise Fokker 0:43.38

24 - 50m rugslag J. Jeugd 2 el
Michael de Feber 0:38.25 PR
Mohammed Abdeli 0:41.97 PR

28 - 8 x 50m wisselslag est Dames/Heren
Senioren/D

DWT - Estafetteploeg1 7:20.12
Diana Niehot
Sabrina Dessens
Renée Bosse
Roy Kokkelkoren
Nick de Lange
Tim de Vries
Denise Fokker
Richard v. Eis

Limieten A-Kringkampioenschappen 2001
MEISJES/DAMES

88 87 86 85 dames 85 e.l.

50 m vrij 30.50 32.00

100 m vrij 1.13.50 1.12.50 1.10.50 1.10.00 1.07.00

200 m vrij 2.44.00 2.41.00 2.35.00 2.31.50 2.26.00

400 m vrij 5.43.00 5.31.00 5.18.00 5.10.00 5.05.00

50 m rug 36.00 37.00

100 m rug 1.25.00 1.24.00 1.21.00 1.19.00 1.18.00

200 m rug 3.06.00 3.00.00 2.56.50 2.48.50 2.45.00

50 m school 39.50 41.50

100 m school 1.35.00 1.33.00 1.31.00 1.30.00 1.28.00

200 m school 3.28.00 3.23.00 3.20.00 3.12.00 3.08.50

50 m vlinder 34.50 36.50

100 m vlinder 1.31.00 1.28.00 1.22.00 1.21.50 1.19.00

200 m vlinder 3.31.00 3.26.00 3.20.00 3.00.00 2.57.00

200 m wissel 3.06.00 3.02.00 2.57.00 2.48.00 2.44.00

de limieten moeten gezwommen zijn na 31 juli 2000
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Limieten A-Kringkampioenschappen 2001
JONGENS/HEREN

88 87 86 85 84 83 heren

83

e.l.

50 m vrij 27.50 28.50

100 m vrij 1.11.00 1.08.00 1.05.00 1.03.00 1.02.00 1.01.50 59.50

200 m vrij 2.37.00 2.33.00 2.26.00 2.19.00 2.18.00 2.15.00 2.11.00

400 m vrij 5.32.00 5.16.00 5.11.00 4.54.00 4.47.00 4.43.00 4.37.50

50 m rug 32.00 33.50

100 m rug 1.23.50 1.20.50 1.17.00 1.15.50 1.14.00 1.13.00 1.10.00

200 m rug 3.02.50 2.53.00 2.46.50 2.40.00 2.37.50 2.36.00 2.30.00

50 m school 35.50 37.00

100 m school 1.32.00 1.28.50 1.24.00 1.22.00 1.21.50 1.20.50 1.17.50

200 m school 3.24.00 3.15.00 3.10.00 3.00.00 2.57.00 2.56.50 2.53.50

50 m vlinder 30.00 32.00

100 m vlinder 1.30.00 1.24.50 1.20.00 1.15.50 1.14.00 1.12.50 1.08.00

200 m vlinder 3.33.00 3.23.50 3.08.50 3.02.00 2.52.00 2.51.00 2.42.00

200 m wissel 2.58.00 2.49.00 2.46.00 2.37.00 2.34.00 2.32.00 2.27.00

de limieten moeten gezwommen zijn na 31 juli 2000

Op zoek naar PR’s ,

clubrecords of uitslagen?

Surf dan snel naar de 
officiële DWT pagina’s. 

www.halloo.demon.nl
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PR-prijs van de maand

Vorige maand is de vermelding in het clubblad achterwege
gebleven vanwege een wintersport. Totaal vergeten om op tijd
mijn copy in te sturen… 

De PR-prijs van december ging naar Mohammed Abdeli (1986).
Hij verbeterde zijn 50 vlinderslag met ruim 15 seconden van
1.00.06 naar 44.55. Dit was niet de enige monster PR ook op
bijvoorbeeld de 100 wisselslag knabbelde hij 9 seconden van zijn
beste tijd af. Ja, Mohammed gaat lekker!

De PR-prijs van de maand januari is gewonnen door Roxsanna
Kock (1988). Roxsanna had 21 januari wel haar dag. Zij zwom op
de 100 vrije slag een tijd van 1.18.21. Haar PR stond op 1.22.97.
Tijdens dezelfde wedstrijd zwom ze bovendien een 3.22.66 op de
200 wisselslag en dit was 14 seconden sneller dan haar beste tijd
van 3.38.68. Met iets meer toewijding tijdens de trainingen kun je
zeker nog dit seizoen onder de 1.15 komen, Roxsan!. (Doen dus
hè!)

Allebei gefeliciteerd!

De PR-prijs van februari wordt woensdag 7 maart uitgereikt.
Omdat de Speedo begin februari vanwege de ijsel niet doorging,
wordt de PR prijs dan uitgereikt aan de zwemmer/-ster met de
beste PR op de Swimmeet in Amsterdam. 

De trainers.
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Nieuws uit de Planeet

De ziekenboeg:
De copy voor het februari-nummer van de Waterdroppels was net
weg, toen we bericht kregen dat Siep Visser met een dikke
darmontsteking in het ziekenhuis lag. Gelukkig hadden de
doktoren de kwaal snel onder controle, zodat Siep na 10 dagen kon
worden ontslagen om thuis verder op te knappen.
Het was die week wel even improviseren in badje 1, maar de week
daarna konden we na maanden van afwezigheid Lonneke Beekuys
verwelkomen. Inmiddels is ook Siep weer gezond terug, zodat de
kinderen van badje 1 weer hun "eigen", vertrouwde meester en juf
hebben.
Langzaam aan is ook Johan Selles herstellende van een meniscus
operatie. Met telkens een kruk minder, hopen we dat hij weer
spoedig ongehinderd door dat ongemak aan de bak kan.
U bent weer bij en nu dus op naar het diploma zwemmen op 10
maart a.s.
Misschien dat één of meerdere kinderen eens kunnen opschrijven
hoe zij de voorbereidingen en het diploma zwemmen hebben
beleefd. We zijn benieuwd!

Theo van Giezen
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Van de polocommissie.

De afgelopen paar maanden ontbrak het
stukje van de polocommissie, elke maand
is het namelijk weer een opgave om een kort,
leuk, interessant en informatief stukje te schrijven
over het reilen en zeilen van de polocie. Eigenlijk is elke maand
iemand anders aan de beurt om dit verhaaltje te maken, maar op de
een of andere duistere manier komen sommigen onder ons er altijd
weer onderuit….Maar goed, ik zal dit keer weer eens mijn best
doen iets te verzinnen.

Als ik zo eens kijk naar de waterpoloafdeling binnen DWT, vind ik
dat het eigenlijk best heel goed gaat. De heren hebben de afgelopen
wedstrijden goed gepresteerd, de aspiranten lijken ook wel alleen
maar te winnen en op dinsdag liggen er gemiddeld zo’n 25 dames
in het water! Klinkt best goed, dacht ik zo. En daarnaast spelen we
sinds het begin van de tweede competitie-helft mee in de
pupillencompetitie. Een leuk en enthousiast team speelt bijna elke
week een echte wedstrijd. Ze spelen op een kleiner veld, met
drijvende mini-doeltjes. Erg leuk om te zien hoe de 11 jarigen heel
hard hun best doen om met z’n allen een leuk spelletje te spelen en
natuurlijk proberen te winnen. Elke week leren ze weet wat meer
en je ziet ook steeds vooruitgang. Het winnen is nog niet zo gelukt,
maar met veel trainen en oefenen denk ik dat dat binnenkort zeker
een keertje gaat gebeuren! Wie de kleine talentjes nog nooit heeft
zien spelen, moet zeker een keertje komen kijken…

Dat het redelijk goed met ons lijkt te gaan, is uiteraard erg mooi en
we hopen dan ook dat dat nog en tijdje zo zal blijven. Beetje
vervelend is wel dat ik hierdoor eigenlijk niet zo goed weet
waarover ik iets zal vertellen. De lente? Pinkstertoernooi?
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Afsluitavond? Algemene ledenvergadering? Ik weet het niet. Ik
denk dat ik dus maar gewoon even niks meer op ga schrijven en
een beetje ga nadenken over het sponsorzwemmen wat (wanneer is
dit schrijf) aanstaande zondag zal plaatsvinden…..

Groetjes,
Dana 

Hallo allemaal,

Mijn naam is Bart Wever en ik heb nu de pen in de hand genomen
om een stukje te schrijven voor: Ik geef de pen door!
In 1994 ben ik bij D.W.T. binnengehaald door Fokkelina.
Niet omdat ik zo goed was, ik had namelijk tot mijn vijftiende
amper gezwommen, maar omdat het bij D.W.T altijd zo gezellig
was. Dat heb ik gemerkt ook. Na nog geen maand bij de club ging
ik mee met eerste zomerkamp. Dit was zeer geslaagd en dus
volgden er meer. Ik noem: “het rampenkamp, het nee hoor de bal
ontploft niet kamp, het regenkamp, het de zon schijnt twee
minuten kamp”. Dit klinkt misschien een beetje negatief maar tot
nu toe was ieder kamp top! Zowel  de kampen waar ik meeging als
deelnemer(1of2) en als leiding(de rest). Ook dit jaar gaan we weer,
dus ga allemaal mee (als je tussen de 8 en 13 jaar bent). Ook ben ik
met verschillende (ex)DWT-ers op vakantie geweest.
Beginnende bij Centerparcs ( van een bad weet ik niks af),
Groesbeek, Neeroeteren(B), Maaseik(B), Epen (vlakbij Eperheide),
Collobrieres(FR)en Riccione(I, ook de brug over de Moesel in
Duitsland is erg mooi).
Toen ik net zestien geworden was, werd ik door Stefan gevraagd
lid te worden van de Bar(t)commissie en draaide daardoor veel
bardiensten. Naast dat ik veel achter de bar sta ben ik ook degene
die ervoor zou moeten zorgen dat er altijd iemand achter de bar
staat.
Samen met Ingrid heb ik ook een cursus sociale hygiene
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gevolgd. Nee dit houdt niet in dat we nu alles weten van
schoonmaken, maar het heeft alles te maken met het omgaan met
dronken mensen, drankbeleid, verslaving en meer van dat soort
grappen. 
Achter de bar staan is natuurlijk hartstikke leuk maar omdat mijn
interesse bij het lesgeven ligt, ik ben immers bijna leraar,
verplaatste ik mij van achter de bar naar de rand van het bad. Na
een paar jaar training te hebben gegeven ging ik samen met Eddy
een trainers-cursus doen in Zeist. Dit was erg gezellig en we
hebben er veel van geleerd maar zoals jullie misschien wel weten
werd het examen voor mij nog erger dan het multicultu- rele
drama. Maar niet getreurd want zoals ik ook weleens tegen de
kinderen zeg: Meedoen is belangrijker dan Winnen, behalve op het
niveau van de heren en de dames dan. Nu geef ik samen met Mieke
op dinsdag training aan de Pupillen en het Minipolo. Dit is erg leuk
vooral omdat je de kinderen per week vooruit ziet gaan. Sinds
Januari doen we met de Pupillen mee in de echte competitie en de
kinderen sprinten vooruit!
Van de week reed ik nog even langs mijn oude straatje: de
Bastiaansstraat. Nou ja, de huizen staan er dus niet meer, net als in 
de Koningsteijnstraat. Het is een grote puinvlakte geworden.
Gelukkig kregen we vlak voor de sloop een huisje in E.
Jennerstraat, nog dichterbij het zwembad, anders had ik mijn bed
in het clubhuis gezet.
Dan wordt het al bijna tijd om eens na te gaan denken aan wie ik
de Pen nu eens zal doorgeven. Ik heb van verscheidene mensen
gehoord dat ik wat dan ook van ze mag vragen als ik de Pen maar
niet aan hun doorgeef. Daar ga ik dus maar eens mooi van
profiteren. De komende clubavonden neem ik geen geld meer mee.
Gelukkig zijn er ook sportieve mensen die wel wat willen
schrijven en dus is de gelukkige die een stukje mag schrijven in het
volgende clubblad is:
Ronnie Westerhoven.
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Verslagen uit het Haarlems dagblad

29 januari 5 februari DJK-ZAR – DWT 5-
4
DWT-coach Koos Ruiter was niet
erg te spreken over de arbitrage.
Het leek wel of DJK-ZAR moest
winnen. Binnen twee minuten
moest Michael Woolthuis de
wedstrijd verlaten met een
gescheurde neus, na vol geraakt te
zijn door een speler van de
Amsterdammers. Het werd gezien
door beide scheidsrechters, maar
niet bestraft met een uitsluiting
zonder vervanging. Ook een
discutabel doelpunt van DJK-ZAR
en het afkeuren van een Haarlems
doelpunt zorgden ervoor dat DWT
op een 5-1 achterstand kwam.
DWT toonde veerkracht, maar
kwam niet meer op gelijke hoogte.
‘Ondanks het verlies waren we
toch de betere ploeg’, aldus
Ruiter.

12 februari TRITON WEESP – DWT 9-2
Een 2-1 voorsprong in de eerste periode kon niet worden verdedigd
door de Haarlemmers. Niet in de laatste plaats door de vele
persoonlijke fouten die er werden gegeven. In de derde periode
werd de voorsprong van Triton uitgebreid van 3-2 naar 8-2. Keeper
Teun Weustink voorkwam erger voor de Haarlemse runner up.

En nog een speciaal extra bericht uit dezelfde krant:
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UMV/WILSKRACHT – DWT 2-7
De vrouwen van coach Ben Willemze liggen op koers voor het
kampioenschap. Mede door goed keeperswerk van Yvette Roozen
werden de twee punten veilig gesteld.

Wie zitten er achter de jurytafel in maart
 
Zaterdag 10 maart

Zaterdag 17 maart

Zaterdag 24 maart

Polocaps
Als vereniging kunnen we bij capjesmaker Epsan polocaps
inkopen ‘in het groot’. De prijs zal dan liggen rond de ƒ 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
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(023) 531 41 20. 

Jarig in maart
2 maart Jan van de Zwet heren 4
10 maart Stefan Vermeer adspiranten
11 maart Robbert Henrichs adspiranten
16 maart Jaap Brink heren 4
19 maart Joke Jacke-Opsteegh dames 1
20 maart Marjolein van Ee dames 3
28 maart Carry Smits-Muylaert dames 3

*** GEFELICITEERD ALLEMAAL! ***

Uitslagen

Zaterdag 27 januari

Adspiranten DWT – WZ&PC 9-9

Doelpunten:Marcel 5,Freek 3, Stefan 1

Heren 2 DWT – LZ 1886 3 7-5

Doelpunten: Frank 3, André 2, Paul en

Marc 1

Heren 1

DWT – NVA/HHC 8-3

Doelpunten: Pieter-Paul en Eddy 2,

Ronnie, André, Raymond en Thijs 1

Heren 3 DWT – VZV 2 5-4

Doelpunten: Herman 2, Pim, Bert en

Martin 1

Dames 1 DWT – Aquarijn 8-5

Doelpunten: Marjolijn 5, Sandra 2,

Martine 1

Zaterdag 3 februari

Heren 5 DWT – Alliance 1-5

Doelpunt: Marcel

Heren 4 DWT – VZV 1-12

Doelpunt: Robbert

Dames 2 DWT – Aquarius 3-12

Doelpunten: Jessica, Linda en Joke

Pupillen DWT – ZWV/NEREUS 1-10

Doelpunt: Camilla

Adspiranten DWT–ZWV/Nereus 6-9

Doelpunten: Marcel 2, Tim, Stefan,

Freek en Robbert 1

Heren 1 DJK-ZAR – DWT 5-4

Doelpunten: Ronnie 2, Hayo en

Raymond 1

Heren 2 LZ 1886 4 – DWT 7-7

Doelpunten: André en Lodewijk 2,

Paul, Stefan en Marco 1
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Zaterdag 10 februari

Dames 1 UMV/Wilskracht– DWT 2-7

Doelpunten: Marjolijn, Sandra en

Sabine 2, Ebelien 1

Heren 2 Gouwestaete – DWT 10-7

Doelpunten: Paul 4, Marco, Marcel en

André 1

Zondag 11 februari

Heren 1 Triton Weesp – DWT 9-2

Doelpunten: Hayo en Pieter-Paul

Namens de polocommissie wil ik niet meer aan laatstgenoemde
wedstrijd herinnerd worden,

Thijs Weustink

Sabine verhuisd!!!

Vanaf 1 februari woon ik op:
Schotersingel 4 kamer 207
2021 GE Haarlem
Ik ben alleen nog maar mobiel bereikbaar: 06-15468121.

Groetjes van Sabine Roozen.
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Ellende, 
misschien wel voor iedereen bij DWT?

Jaja, ze komen er weer aan: de muziekwedstrijden van het
synchroonzwemmen. Het lijkt nog zo ver weg, maar april is
dichterbij dan we denken. Als voor de meeste sporten het seizoen
afloopt, beginnen bij ons de muziekwedstrijden, Ook dit jaar ging
er weer een hoop mis: er zijn weer eens te weinig trainers, een
aantal meiden zijn vertrokken om verschillende redenen, we
hebben niet de benodigde apparatuur, Dit jaar zou het nu eens zo
geregeld zijn, dit de laatste wedstrijd niet de dag voor de
proefwerkweek was, maar door omstandigheden is het weer
gelukt! Twee jaar lang is er gezeurd voor een betere planning, maar
helaas, we mogen weer naar de wedstrijd met meer boeken dan
zwemspullen. Ook dat nog en dat in een jaar waar de meeste
sporters in deze categorie in het verzinsel 'tweede fase' terecht zijn
gekomen.
Tsja, goede dingen komen altijd in drieën, ellende ook. Meestal
ging het bij het synchroonzwemmen mis, als het om NK's of NJK's
ging. Er werd iets gebroken, mensen werden ziek, figuren werden
gemist. Maar dit keer bij het wedstrijdzwemmen, Viki en Dennis
konden niet alles eruit halen wat er in zat, omdat ze ziek waren.
Het is zo frustrerend als je maandenlang zo hard hebt getraind voor
zo'n wedstrijd, en je wordt dan ziek Je kan niet presteren, omdat er
zoiets lulligs is als griep of iets dergelijks, wat normaal helemaal
niet zo erg is. Je wordt ziek, breekt een arm, het kan de beste
overkomen, zelfs top schaatsers en andere topsporters, maar
waarom dan jou? Op die vraag krijg je nooit antwoord Weer hard
trainen voor de volgende wedstrijd is het enige wat je kan doen.
Het lijkt bij DWT ook nooit goed te kunnen gaan, is de ploeg
eindelijk op dreef, gaat de trainer weg, we hebben het wel vaker
meegemaakt Maar dan mogen we er toch trots op zijn, dat we,
ondanks alle ellende toch steeds ons hoofd boven water kunnen
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houden( we zijn tenslotte watertrappers) Ik heb best bewondering
voor de zwemmers die dan toch volhouden.

Meer bewondering heb ik nog voor de vrijwilligers, die zich in hun
vrije tijd inzetten voor DWT en dan bedoel ik alle mensen die voor
niks aan het bad staan. Bij DWT zijn de nodige problemen geweest
en tóch zijn die vrijwilligers gebleven of er zelfs bijgekomen,
hoewel het nooit echt wordt gewaardeerd. Het is natuurlijk veel
makkelijker om boos te worden op je trainer, omdat je zo vaak
moet trainen. Maar ik heb nog nooit een zwemmer gezien die zijn
of haar trainer bedankte, omdat hij of zij weer zijn vrije tijd had
opgegeven om training te geven. Ik denk dat iedereen maar eens
moet bedenken dat de trainer zich inzet voor jou en dat iedereen,
leszwemmers, waterpoloërs, synchroonzwemsters en
wedstrijdzwemmers maar eens moet bedenken waarvoor ze
trainen, voor de trainer of voor zichzelf?

Kleine 

De verjaardagen van het
Synchroonzwemmen
Omdat er het een en ander mis is gegaan bij het
synchroonzwemmen, werden de jarigen een beetje achtergesteld.
Maar toch nog even de verjaardagen van januari, februari en maart.

7 januari Annette Knape (17 jaar)
26 januari Marleen de Rue (12 jaar)
2 februari Suzanne van der Linden (13 jaar)
3 maart Lilian Meijer 113 Jaar)
18 maart Kitty Ungureanu (we vinden haar nog erg jong)

Omdat er veel nieuwe zwemsters zijn kan ik er een paar gemist
hebben, voor hen ook (alvast) van harte gefeliciteerd!



Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

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

Heb jij al
DWT kleding ?

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

badpakken en zwembroeken.

Verkrijgbaar elke vrijdagavond

vanaf 18.30 uur in het clubhuis.

Vragen naar Anneke Veen of Caro-

la Wigman.
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Zuyderzee Masterscircuit
te Zwolle.

Op zaterdag 13 januari 2001 werd het tweede deel van het
Zuyderzee Masterscircuit gehouden. Deze wedstrijd vond plaats in
het Aa-bad te Zwolle (25m. baanlengte). De organisatie was in
handen van "Swol 1894", de zwemclub waarvan ons oud-lid
Mathilde Vink nu lid is. Zij zwemt bij de dames 40+.
Het deelnemersveld was enorm groot. zo'n 200 zwemmers van 35
zwemverenigingen hadden zich ingeschreven. Om kwart voor 94n
kwam ik met Jankees Boer en Donald Uytenbogaart bij het
zwembad aan en nadat wij ons gemeld hadden, zijn wij lekker gaan
inzwemmen.
De wedstrijden begonnen om half twee met als eerste nummer de
200 m. schoolslag. Er werden pittige tijden gezwommen. Nu het
nieuwe jaar begonnen is, is Atie Pijtak-Radersma in mijn
leeftijdsgroep D 45+ gekomen. Zij zwom in het verleden mee aan
grote internationale toernooien. Verder waren er veel goed bekende
zwemmers aanwezig. Donald, Jankees en ik zijn steeds bij de
snelsten geëindigd. Mijn resultaten waren deze keer als volgt (D
45+):
- 200 m. schoolslag in 3:39.89 min. 1e plaats 
- 50 m. schoolslag in 0:46.29 min. 1e plaats 
- 200 m. rugslag in 3:33.81 min. 2e plaats

Zowel op de 200 m. schoolslag als op de 200 m. rugslag, heb ik
enige seconden sneller gezwommen dan het jaar daar voor. Nadat
wij gezwommen hadden, zijn wij meteen naar huis gegaan, omdat
Donald dit weekend nog met wintersport is gegaan. Om zeven uur
werd ik thuis afgezet en ik kan terugzien op een succesvolle en
fijne dag.

Corine Kalbfleisch,
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Eerste Nederlandse Open 
Masters Winter
Zwemkampioenschappen te
Breda.

In het laatste weekend van januari 2001 vonden bovenvermelde
kampioenschappen plaats. De wedstrijden werden gehouden in het
nieuwe zwembad van Breda "De Wisselaar11. De organisatie was
in handen van "Old Dutch11. Het aantal deelnemers overtrof de
stoutste verwachtingen en er waren deelnemers uit tien landen:
Engeland, Denemarken, Hongarije, Duitsland, Marokko.
Luxemburg Zwitserland, België, Oekraïne en ons eigen Nederland.
Er waren 67 Nederlandse- en 24 buitenlandse verenigingen
vertegenwoordigd met resp. 305 en 51 zwemmers. Gelukkig
gingen gezelligheid en drukte goed samen. Bij de inschrijvingen
waren veel toppers aanwezig zoals Hetty de Rooy, Atie
Pijtak-Radersma. Mieke Strijbis, Conny Boer-Buyss Ron Dekker
en Nic Geerts.

Zaterdagmorgen kwam Ok van Batenburg mij van huis halen en
samen met Jankees en Donald reden wij voorspoedig naar het
zwembad en nadat wij ons gemeld hadden, zijn wij lekker gaan
inzwemmen. Het was een 50m bad maar in het midden werd een
pontonbrug aangelegd, zodat er in een 25m-baan gezwommen
werd. Het andere gedeelte werd gebruikt voor het in- en
uitzwemmen, waar veel gebruik van gemaakt werd. Om half een
vond de eerste start plaats op de grote afstanden (800m + 1.500m
b.c.) Ik mocht de spits afbijten op de 1.500 m b.c. De race verliep
lekker en mijn tijd was ruim een halve minuut sneller dan de
vorige keer in Apeldoorn in december 2000.
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Jankees en Donald hebben ook verschillende medailles gewonnen
in hun leeftijdsklasse. Er werden veel snelle tijden en records
gezwommen. zelfs Conny Boer-Buys (D 50+) heeft een W.R.
gezwommen op de vrije slag Klasse! Mijn resultaten van dit
toernooi waren (D 45+):

- 1.500 m. b.c. in 27:21.94 min. 1e plaats + GOUD 
- 50 m. sch.sl in 0:45.96 min. 2e plaats + ZILVER 
- 100 m. sch.sl in 1:40.99 min.  2e plaats + ZILVER 
- 100 m. r.c. in 1:41.09 min. 1e plaats + GOUD

Tussen de zwemnummers door werden de medailles uitgereikt.
Deze zijn erg mooi en ik ben er enorm blij mee, vooral met het
resultaat op de*1.500 m. b.c. Mijn tijd op de 100 m. r.c. viel wat
tegen, dit kwam doordat het nummer vrij laat gezwommen werd.
De wedstrijden waren ongeveer tien over negen Is avonds
afgelopen. Het was In lange, warme maar ook een gezellige dag.
Na het zwemmen werd in de kantine van het zwembad nog een
koud buffet geserveerd. Dit was erg lekker, alleen jammer dat er
niet genoeg was voor het grote aantal hongerige zwemmers. Om
tien uur gingen wij zeer voldaan naar huis en net even voor twaalf
uur stapte ik mijn flat binnen. Het was In topdag!

Corine Kalbfleisch,
januari 2001. 
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Wit bier blauw daar

Als je niet weet wat er na deze kreet gaat komen dan moet je maar
eens aan een echte poloër vragen om dat eens fijntjes doch
omstandig uit te leggen. Verder heeft het geen enkele betekenis
maar ik vond het wel een leuke aanhef om mee te beginnen.

Nu even een top polo update voor alle lezers:

Heren 1 : Promotiefactor uit, door en weg gerekend door middel
van een zorgvuldig gekozen verlies tegen een
minderwaardige en daardoor ongevaarlijke
tegenstander. Heren 1 kan zich nu, met al z’n stayers
mentaliteit, richten op handhaven, het pinkstertoernooi
en het eindpoloseizoenfeest.

Heren 2 : De degradatie zone is nu al bijna uitzicht verdwenen
door een keertje winnen van iemand die nog meer
moeite had met winnen. 

Dames 1 : Het verdedigen van de eerste plek in de
mikkiemauspoel blijkt een hachelijke zaak en promotie
is nu haast niet meer te ontkomen.

Ik heb, in de wandelgangen*, mogen vernemen dat de medische
wetenschap iets heeft gevonden tegen enkel en been klachten. En
wel : zij wieltjes die op elke (moter)fiets passen.
Misschien iets voor heren 2 ?

Een reporter?

* Ja u leest het goed, ook DWT heeft zo zijn wandelgangen. Deze
bevinden zich, zeer handig, vlak naast de bar zodat het
wandelganggemompel geen kostbare keel smeer of dorst laaf tijd
opslokt.
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Aan het Marsdiep

De eerste wedstrijd van H5 in het nieuwe millennium is zaterdag
20 januari 2001. Aanvang 17.30 uur in Den Helder tegen een
poloploeg van de Noordkop. We hebben net een vorstperiode
achter de rug met 10 nachten vriezen zonder schaatsplezier. De
landerijen zijn nog wit en de wegen zijn zwart, want strooien
kunnen ze aardig bij de overheid. Een reden voor onze vierwielers
om met een stevig gangetje naar het noorden te rijden. We zijn er
eerder dan we dachten. Onze mega-ploeg bestaat uit 17 poloërs en
heeft dit keer met heel veel afschrijvingen te in aken. Toch staan
we met acht man voor de ingang van het bad en maken de balans
op van degenen die er niet zijn:

1. Siep Visser met z'n dropschot.
2. Piet Meijer met z'n drukballetjes-speciaal.
3. Lex van Gaale met z'n Zweedse 222km-bolide.
4. George Westerman met z'n wedstrijd-analyses.
5. Lex Schelvis met z'n armzwaai-bewegingen.
6. Rund Muylaert met z'n Braziliaanse tongval.
7. Marius Bakker met z'n scheidsrechters-jargon.
8. Bart Wever met z'n afschrijf-ritueel.
9. wie is er nog meer niet ? Randy! Waarom is die niet aanwezig?
Even thuis bellen. "Randy? Die ligt in het ziekenhuis- Vorig jaar
heeft hij met zijn brommer een ongeluk gehad. Zijn been brak.
Voor een betere genezing is zijn been toen verstevigd met een
stalen pen Deze talen pen is nu uit z'n been gehaald-"
9. Randy Mieremet met z'n verlichtte been
Het zwembad heeft als naam -“De Schots", buiten is het nul graden
en boven het zwemwater hangt een opgetakelde rubberen
overlevingsboot van de marine. We kijken daarom met
wantrouwen naar het water. Emiel Koortens (10) is bereid om het
water te gaan keuren. Hij doopt zijn cap in het water en zet deze
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op. De reactie
is duidelijk: dit was een koude douche.
Wij zijn gewaarschuwd en na voelen kunnen we met moeite een
rilling onderdrukken. Het water is koeler dan in ons eigen
Boerhaave-bad. Toch zit er iets vreemds aan dat
temperatuur-gedoe. Indien je zomers in water met deze
temperatuur duikt, schrik je je rot omdat je het te warm vindt.
Onze aanvoerder Roel van Hal (11) informeert intussen naar de
rubberen boot die ongeveer 2,5 meter boven het water hangt. "Ja,
die halen we weg. We zijn er ook
niet zo stuk van dat dit ding tijdens de wedstrijd boven onze
koppen zweeft.

De wedstrijd.
De bal halen aan het begin van elk kwart; wie doet het ? Met een
gematigd enthousiasme biedt Marcel Zwart (12) zich aan. En
waarachtig. Met een zwemsnelheid die groter is dan die van de
noordkoppers snelt hij naar het midden: HEBBES!!! Marcel
Jansen(13) verdedigt voor het eerst van zijn leven het doel en doet
dat drie partjes lang als een ontluikend talent... Stand na vijf
minuten spelen: 3 - 1. Onze reserve-keeper Nie den Braven (14)
ligt het vierde en laatste kwart tussen de doelpalen. De
tegenstander is het vorige seizoen uit een hogere klasse naar onze
afdeling afgedaald, maar is desondanks niet in staat een vuist te
maken- Het lukt ben niet om een nul in hun score te krijgen. Wij
liggen daarvoor kennelijk te dwars. Ton Vermeer (15) doet dat
zelfs let-ter-lijk, waardoor menige tegenstander in zijn
scoringsdrift gestuit wordt. Wat bij de Noordkop opvalt, is het
grote aantal wisselspelers. Net als je een tegenstander moe hebt
gezwommen, gaat hij er uit en komt er een verse speler in.
Uiteraard verliezen we onder andere daardoor.
Patrick Velthuis (16) is de maker van het enige tegendoelpunt.

Gé Luttikhuizen (17)
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Puzzel

De puzzel heeft de rit door het land overleeft, want bovenstaande
oplossing kon zonder problemen uit het torentje gehaald worden.
Behalve deze zijn ook andere oplossingen mogelijk. De vorm van
de puzzel en een aantal omschrijvingen gaven de puzzelaars de
kans een ander woord in te vullen dan in de bedoeling lag: Dat is
onder andere het geval bij 13. Twee oplossers hebben, in plaats
van het gebruikelijke pupillenbal, het woord polominibal ingevuld.
Beide woorden staan overigens niet in de nieuwe driedelige van
Dale. Door het woord polominibal wordt bij 9 (RO) neergezet en
dat kan ook goed gerekend worden. Normaal is de
bewegingsrichting rechtuit (RU), maar tijdens het keren ziet men
ook andere bewegingen. Op de school slag, vlinderslag en
gedeeltelijk op de rugslag en vrije slag zien we linksom (LO) en
rechtsom (RO) draaien om weer terug te zwemmen. Langebaan
wedstrijden geven een nog ander beeld. Daar leggen de deelnemers
een lang recht stuk af en om hetzelfde eind weer terug te zwemmen
ronden ze een keerpunt; bijna altijd is dit linksom (LO). Echter, de
kring 's Gravenhage organiseert eik jaar langebaan wed strijden en
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daar gaat het andersom. Tot 1999 in Rijswijk in een grote plas van
het Shell landgoed moesten de zwemmers drie lange rechte
stukken afleggen in de vorm van een driehoek en rechtsom (RO).
Vorig jaar, in de Rotte Meren, één lang recht stuk, maar ook daar
rechtsom (RO)

G. Luttikhuizen
NB: Uitslag van de prijzentrekking in het volgende nummer. 

De grote test van Sabine en 
Dana
(Dit stukje dragen wij op aan Paul Stricker en Marc van Gaale)

Iedereen kent het wel; het is vrijdag- of zaterdagavond, je hebt een
aantal biertjes op en je hebt honger. Aangezien je toch in de stad
bent, naar de stad gaat, of door de stad moet fietsen om thuis te
komen kan je best even langs de snackbar om te gaan eten! Maar
de vraag is natuurlijk, welke snackbar is nou het beste en waar
hebben ze de lekkerste snacks?
Om van dit dilemma af te zijn, gingen wij op onderzoek! In zeven
Haarlemse snackbarren testen wij de smaak, geur, kleur,
temperatuur en vorm van de kaassoufflé. Ook noteerden wij de
sfeer, de service en niet te vergeten de openingstijden van de
snackbar. Hieronder volgt het uitgebreide verslag van onze
geweldige tocht op een donderdagavond. Veel plezier en eet
smakelijk.

Snackbar 1: Dema snacks, kruisweg
Openingstijden: vrijdag en zaterdag tot 23.45 uur.
1  indruk: het stinkt hier en de tafeltjes zijn viese

Klanten: 3 
Bediening: Niet erg gezellig
Muziek: City FM, vrolijke top 40.
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Locatie: Niet gunstig ten opzichte van de kroeg. Redelijk voor terugreis
naar Haarlem-noord, alhoewel je dan tegen het verkeer in
moet.

Prijs: f 2,--
Kleur: lichtbruin, in het middel gele plek
Geur: goed
Temperatuur: kan heter, verbrand niet je mond en koelt snel af. Cijfer: 6
Ontploffingsgevaar: niet
Consistentie: redelijk, midden is wat zacht.
Vorm: halfrond, met ribbels aan de bovenkant
Opdieningswijze: in zakje, zonder servetje
De kaas: goed verdeeld, blijft op plaats, koelt wel snel af
Het bladerdeeg: beetje teveel aanwezig
Het paneermeel:redelijk grove korrel, kruimelt veel
Conclusie: De soufflé op zich is oké. Niet spectaculair, maar goed te eten.

Grootste nadeel is dat hij te koud is. Het cijfer komt ongeveer
op een 6 ½ / 7. De snackbar is echter verschrikkelijk; de
locatie is niet handig en de openingstijden zijn ook allerminst
praktisch. DEMA snacks is niet echt een aanbeveling.

Snackbar 2: Sjef’s snacks, kruisstraat
Openingstijden: Vrijdag- en zaterdagnacht tot en met 04:00 uur
1  indruk: Mooi geschilderd, ziet er gezellig uit en je krijgt gelijk treke

van het zien van de snacks.
Klanten: 7 
Bediening: goed en snel
Muziek: 538, top 40, volume is oke.
Locatie: op zich goed voor de pinguïns, maar nadeel is wel dat je tegen

het verkeer in moet.
Prijs: f 2,--
Kleur: donkerblond, geen vlekken
Geur: pittig
Temperatuur: goed heet, maar brandt niet je tong. Cijfer: 8
Ontploffingsgevaar: niet
Consistentie: goed
Vorm: rechthoekig, geen ribbels
Opdieningswijze:op een tosti-bordje, met een servetje
De kaas: loopt niet uit de soufflé, maar is niet goed verdeeld. Aan de

zijkanten zit geen kaas.
Het bladerdeeg: niet overheersend
Het paneermeel:redelijk fijne korrel
Conclusie: De soufflé is heel knapperig. Pluspint is zeker de temperatuur.

Nadeel is dat de kaas niet aan de zijkanten zit. Cijfer is een 7
½. De snackbar is schoon, ‘gezellig’ en de bediening is
klantvriendelijk.

Snackbar 3: Intersnacks, kruisstraat
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Openingstijden: vrijdag- en zaterdagnacht tot en met 02:00 uur.
1  indruk: het interieur is voornamelijk rood en het is hier veel te stile

Klanten: 4
Bediening: zeer klantvriendelijk (de soufflé wordt aan tafel bezorgd) en

rustig
Muziek: TV in plaats van radio. SBS 6 zonder geluid.
Locatie: Vergelijkbaar met vorige twee.
Prijs: f 2,--
Kleur: egaal lichtbruin
Geur: erg kaassoufflé- achtig
Temperatuur: te heet. Cijfer 6
Ontploffingsgevaar: redelijk aanwezig, midden is erg hoog
Consistentie: goed
Vorm: rechthoekig, geen ribbels
Opdieningswijze:in servetje gerold
De kaas: erg vloeibaar en goed verdeeld
Het bladerdeeg: strak, iets te knapperig
Het paneermeel:grove korrel
Conclusie: De soufflé krijgt een 7. Het bladerdeeg is iets te hard en de

smaak is vergelijkbaar met die van sjef. De entourage is ook
iets minder, je durft bijna niets te zeggen vanwege de stilte.
Gezien de locatie zouden wij uiteindelijk toch kiezen voor
Sjef.

Snackbar 4: Pit-Stop, lange veerstraat
Openingstijden: Vrijdag-en zaterdagnacht tot en met 04:00 uur
1  indruk: lijkt op een camping-winkel, schoon, ‘groene dingen’ tussen dee

snacks.
Klanten: 2 (erg geïnteresseerd..) 
Bediening: aardig en rustig
Muziek: TV; SBS 6
Locatie: erg goed, zowel voor, tijdens al na de kroeg.
Prijs: f 2,50
Kleur: blond met vlekken. De achterzijde en de randjes zijn

donkerder
Geur: niet doordringend
Temperatuur: goed heet, maar wel eetbaar. Cijfer: 9
Ontploffingsgevaar: niet
Consistentie: goed hard
Vorm: halfrond, met ribbels
Opdieningswijze:op tosti-bordje
De kaas: blijft goed op de plaats, maar wel voornamelijk links

gecentreerd
Het bladerdeeg: hard en knapperig
Het paneermeel:redelijk fijne korrel
Conclusie: De snackbar zit op een top-locatie en de openingstijden zijn

ook goed. De soufflé is echter niet de 2,50 waard; de smaak
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blijft lang hangen en je krijgt veel dorst. Het cijfer wordt een 7
¼.

Snackbar 5: Cupido, lange veerstraat
Openingstijden: vrijdag-en zaterdagnacht tot en met 04:00 uur.
1  indruk: vertrouwd, schoon en groot assortimente

Klanten: 2
Bediening: Vriendelijk, grappig en goed
Muziek: TV; canal +
Locatie: Top, zie Pit-Stop
Prijs: f 2,25
Kleur: egaal lichtbruin
Geur: kazerig
Temperatuur: erg heet, je brandt absoluut je mond en tong. Cijfer 8 ½ 
Ontploffingsgevaar:niet, want plat.
Consistentie: zacht in het midden
Vorm: rechthoekig, geen ribbels
Opdieningswijze:in zakje, op servet
De kaas: 1  hap is geen kaas, verder goed verdeeld. De kaas is absoluute

onderscheidend aan de rest, namelijk oude kaas, met pittige
smaak.

Het bladerdeeg: goed
Het paneermeel:fijne korrel
Conclusie: gezien de locatie en de onderscheidende saam van de soufflé

krijgt deze absoluut een 9. Het personeel is er vriendelijk en
moet lachen om de test. De 2,25 is het zeker waard. Klein
minpuntje is dat sommige plaatsen langer gefrituurd hadden
kunnen worden.

Snackbar 6: Snorretje, kleine houtstraat
Openingstijden: Nergens te zien, en durfden het niet te vragen.
1  indruk: het stinkt hier naar kattepise

Klanten: 0
Bediening: totaal niet klantvriendelijk, is aan het bellen
Muziek: TV; Turks
Locatie: Op zich goed gelegen, maar het is in het engste stukje haarlem.
Prijs: f 2,--
Kleur: lichtbruin, in het midden gele plek
Geur: kazig, niet erg sterk
Temperatuur: de kaas is te heet, de rest is eetbaar
Ontploffingsgevaar: niet
Consistentie: hard, maar niet super
Vorm: rechthoekig, geen ribbels
Opdieningswijze: in bakje, geen servet
De kaas: vloeibaar, links gecentreerd bleef op plaats
Het bladerdeeg: goed
Het paneermeel:teveel
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Conclusie: De soufflé is op zich goed, maar een beetje een eenheidsworst.
Erg vergelijkbaar met die van DEMA. De snackbar is zo
afschuwelijk dat we zelfs de soufflé fietsend hebben genuttigd.
De soufflé krijgt een 7, maar de snackbar een 3.

Snackbar 7: De tempelier, tempeliersstraat
Openingstijden: vrijdag- en zaterdagnacht tot en met 02:00 uur
1  indruk: het lijkt hier op claus party-house, de opzet is erg ruim, en dee

stoelen zijn leuk van riet.
Klanten: 5
Bediening: leuk (en overigens de enige nederlandse)
Muziek: radio, gezellig, zender onbekend
Locatie: Afwijkend
Prijs: f 2,25
Kleur: goed, bruin
Geur: goed!
Temperatuur: beetje heet, maar wel meteen eetbaar. Cijfer: 8
Ontploffingsgevaar: bijna, soufflé is erg hoog
Consistentie: goed
Vorm: halfrond, met ribbels
Opdieningswijze:op echt schoteltje, met servet
De kaas: waarschijnlijk extra belegen, want de smaak is

onderscheidend. Wel een beetje te vloeibaar
Het bladerdeeg: dun
Het paneermeel:goeie korrel, niet te grof
Conclusie: Onderscheid zich in smaak en inrichting van snackbar.

Minpuntje is de locatie, misschien handig na het trainen in de
houtvaart of bevrijdingspop. Cijfer: 8 1/2

Dit was het dan. Al met al heeft de test zo’n anderhalf uur geduurd.
We waren een beetje misselijk, maar het was zekerde moeite
waard. Uitslag van de test is geworden:
1  plaats: CUPIDOe

2  plats: Tempeliere

3  plaats: SJEF’s e

Voor vragen kunnen jullie natuurlijk altijd terecht bij een van ons.
We vertellen jullie graag meer over de snackbars en de soufflés.
We besluiten dit stukje tekst met een geweldig citaat:
“Kaassoufflé, de exclusieve snack voor de fijnproever”.

Sabine en Dana
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Uitnodiging algemene
ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 70  algemenee

ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op donderdag 5 april
2001 om 20.00 uur in het clubhuis.

Namens het bestuur, Anneke Veen, secretaris

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter, G. Niehot

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen 69  algemene ledenvergadering, dd 12 april 2000e

4. Bespreking jaarverslagen

a Secretaris

b Werkgroep waterpolo

c Werkgroep wedstrijdzwemmen

d Werkgroep synchroonzwemmen

e Werkgroep JREZ

f Clubhuiswerkgroep

5. Financieel verslag en verslag van de kascommissie

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Uitreiking Sportprestatiebeker

PAUZE

8. uitreiking Sendenbeker

9. Begroting 2001

10. Aanpassen tarieven en  introductie Euro per 01-01-2002

11. Voortgang beleidsplan

12. Benoeming bestuursleden

13. Rondvraag *

14. Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen tot één kwartier voor aanvang van de

vergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend worden.
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Ledenstand :

aantal leden per 01-01- 2000: 416

nieuwe leden: 194

opzeggingen: 137

aantal leden per 01-01-2001: 437

Notulen 69  Algemene Ledenvergadering e

d.d. 12 april 2000 te Haarlem

Aanwezig:
Bestuursleden: G. Niehot, P. Lommerse, K. Ungureanu, E. Brander, A.Veen
Leden:
Thijs Weustink Marjolijn Verbruggen Roos Verbruggen
Dana Ungureanu Sabine Roozen Theo van Giezen
Corine Kalbfleisch Stefan Woolthuis Niels Rohling
Carola Wigman Antonnette Wigman Marco Hendriks
Teun Weustink Michael Woolthuis Martine Rohling
Renée Bosse Wendy Vollenga Rob Vollenga
Wolf Stricker Ineke Rohling Wim Roozen
Marius Bakker Erik Kokkelkoren Bart Wever
Eddy Roosen Marijke Laan Marleen Bosse
Ok van Batenburg Leo Roozekrans

1. Opening:
De voorzitter opent met het dringende verzoek om gedurende de vergadering
niet te roken. Vervolgens gaat hij in op de belangrijke maatschappelijke
plaats die de sport inneemt en op het “integraal sportbeleid” zoals de
plaatselijke overheid dat stimuleert. Hiermee wordt o.a. bedoeld dat
sportverenigingen toegankelijk moeten zijn voor een zo breed mogelijk
publiek. DWT sluit zich hierbij aan door ook mee te doen met de Aktie
HaarlemPas, een regeling die het beoefenen van sport ook voor de zgn
minima mogelijk maakt. Een uitdaging voor DWT: eigentijds denken,
meegaan met de maatschappelijke ontwikkelingen, maar herkenbaar blijven
voor alle leden!

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering van: J.Houtkamp, Dhr en Mw Roozekrans, F.van
Gustenhoven, Michiel Veen, Eric Veen, Sandra Roosen, Walter Bakker, Nic
den Braven, Francisca vd Pot, Ingrid Lommerse, Janneke Boonstra, Mw.
Alie Stricker, Arthur Stricker.

3. Notulen 68  algemene ledenvergaderinge

De notulen wordt goedgekeurd.
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4. Jaarverslagen diverse werkgroepen
De jaarverslagen worden alle goedgekeurd.

5. Financieel verslag en verslag van de kascommissie
Het financiële verslag is helder en geeft dus weinig aanleiding tot vragen.
Dhr van Giezen vraagt zich af waar het verschil zit tussen enerzijds fl
1000,00 op de begroting voor het diploma zwemmen tegen anderzijds een
uitgave van fl 238,- Dit komt omdat de diploma’s maar 1x per 2 jaar worden
besteld i.v.m. het grote aantal af te nemen exemplaren. Op de vraag van Dhr
Roozekrans naar de post “diversen” antwoordt de penningmeester dat dit een
verzamelpost is voor uitgaven van verschillende aard zoals bv een
advertentie voor een trainer, een cadeautje voor een jubilaris enz

De kascommissie doet vervolgens verslag van haar bevindingen en keurt het
financiële verslag goed.

6. Benoeming kascommissie
Nic den Braven ( nog 1 x) en Eddy Roosen; Erik Kokkelkoren is reserve.

7. Uitreiking sportprestatiebeker
De genomineerden dit jaar zijn: Renée Bosse (wedstrijdzwemmen); Wendy
Vollenga, Katrien Zwaanswijk en Marijke Laan (synchroonzwemmen) en het
dames-1 team (waterpolo)
Reden voor de nominaties bij het wedstrijd-en synchroonzwemmen: met
misschien iets minder aangeboren talent maar met een 200 % inzet kom je er
ook!
Dames-1 is genomineerd vanwege hun keuze om met een nieuwe trainer nog
serieuzer aan het werk te gaan met als doel promotie naar een hogere klasse
binnen niet al te lange tijd.
De prijs wordt uiteindelijk toegekend aan het synchroonzwemtrio.

8. Uitreiking Sendenbokaal
De Sendenbokaal wordt dit jaar uitgereikt aan Niels Rohling en Michael
Woolthuis voor hun PR werk voor DWT op de Internet site. Deze vorm van
PR neemt een steeds grotere plaats in en is in deze tijd al niet meer weg te
denken.

9. Begroting 2000
Er wordt gevraagd waarom de begroting voor het komende jaar lager is dan
het bedrag aan lasten in 1999. Antwoord: In de begroting gaan we uit van
zekerheden. Toernooien komen niet op de begroting omdat ze in principe
kostendekkend moeten zijn. Ze worden echter wel bij de werkelijke lasten
weer zichtbaar.

10. Voortgang uitwerking beleidsplan 1998-2000
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De voorzitter blikt terug op de uitvoering van het beleidsplan 1998-2000 en
noemt een aantal kernpunten. Het bestuur is van mening dat in grote lijnen
duidelijk aan de doelstellingen voldaan wordt. De basis voor een vervolg-
beleidsplan is hiermee reeds gelegd.

11. Benoeming bestuursleden.
 Ebelien Brander stelt zich beschikbaar voor de komende periode.

12. Verslag jubileumcommissie
De jublieum commissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle sectoren..
Naast de reguliere toernooien, die een extra feestelijk tintje zullen krijgen
worden er een aantal activiteiten georganiseerd zoals op 4 maart een
kienavond; in mei een “seniorenavond”; op 28 oktober de Dag van DWT,
ook extra feestelijk; in november een synchroonzwemdemonstratie met
orkest; er zal DWT bier worden gebrouwen en Martine Rohling en Jan v.d
Laar hebben een jubileumlogo ontworpen, dat hier wordt gepresenteerd. Een
jubileum-eindfeest zal plaats vinden op 30 december 2000.

 

13. Rondvraag:
 Er zijn geen vragen ingediend voor de rondvraag.

14. Sluiting:
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

Anneke Veen, secretaris.

Jaarverslag bestuur

Het bestuur kwam het afgelopen jaar 9 keer bijeen voor een 

bestuursvergadering. Leden van het bestuur waren aanwezig bij de

vergaderingen van het Technisch Overleg ,de BHZ en hadden contact met het

management van het Boerhaavebad betreffende lopende zaken. De

penningmeester had namens de stichting contact met de clubhuiswerkgroep en

deed daarvan verslag tijdens bestuursvergaderingen. 

De samenstelling van het bestuur is:

Guus Niehot voorzitter 2002

Paula Lommerse penningmeester 2002

Anneke Veen secretaris 2001

Kitty Ungureanu voorzitter TO 2002

Ebelien Brander representatie (PR) 2003

Achter de naam en functie is het jaar van aftreden vermeld.
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Aan de invulling van diverse jubileumactiviteiten is door het bestuur in 2000
veel tijd en aandacht besteed. Dit was mede mogelijk doordat in met name de
polo en wedstrijdzwem sector de zaken soepel verliepen. Door het aantrekken
van een nieuwe herenpolotrainer is men in die sector weer goed voorzien en het
enthousiasme waarmee men aan de slag is gegaan werkt positief door bij alle
betrokkenen. De nog jonge  trainers en werkgroep bij het wedstrijdzwemmen
zijn energiek aan de slag en vinden veel voldoening in de resultaten van hun
werk. Het feit dat er op dit moment ook een aantal echt veelbelovende talenten
zijn maakt hun gedrevenheid nog groter.

Binnen het synchroonzwemmen heeft een trainerswisseling voor wat onrust
gezorgd, maar er wordt hard gewerkt om de zaken zo “synchroon” mogelijk te
laten verlopen. 

In de sector JREZ is het nieuwe systeem van registreren al helemaal
geaccepteerd. De controle op aanwezigheid en betaling is een gewoonte
waarmee iedereen tevreden kan zijn. Er zijn een aantal zwemleiders bijgekomen,
de wachtlijst voor leszwemmertjes is onverminderd lang.
Inmiddels is het opstellen van het nieuwe huishoudelijk reglement afgerond. Het
zal op de ALV aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.**

De Grote Clubactie was ook dit jaar redelijk succesvol. Samen met de
Vomarbonnenactie en de verhuur van Sint- en Pietpakken is dit een niet meer
weg te denken bron van inkomsten.

Wat het jubileumjaar betreft kijkt het bestuur met heel veel genoegen terug op
de diverse activiteiten. Waren de kienavond en de seniorenavond al geslaagd
vanwege de gezelligheid en de goede opkomst, de dag van DWT overtrof onze
stoutste verwachtingen. Een oergezellige middag met o.a. een speurtocht en een
zwemfestijn ging vooraf aan een massale barbecue met 140 deelnemers uit
werkelijk alle geledingen van de vereniging. Dat het slotfeest in het Schalkererf
eind december weer zo’n 250 mensen bij elkaar bracht heeft ons doen beseffen
dat het met het DWT-gevoel wel goed zit!

Haarlem, februari 2001 Anneke Veen, secretaris

**Het nieuwe huishoudelijk reglement ligt vanaf vrijdag 16 maart in het
clubhuis ter inzage. Verder is een exemplaar bij het secretariaat
verkrijgbaar
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Jaarverslag synchroonzwemmen

Werkgroepsamenstelling
Helaas is de werkgroep in de loop van het jaar uitgedund In principe bleven
alleen Paula Lommerse over als secretaris, Francisca van der Pot als
penningmeester en (tijdelijk nog) voorzitster en Nannie Roubies voor de
kledingcommissie We hebben getracht nieuwe mensen aan te trekken om de lege
plekken op te vullen. Helaas heeft geen van de ouders op onze oproep
gereageerd.

Trainsters
In februari kwam Edith Boxsem ons team versterken. Zij koos er echter voor om
weer zelf te gaan zwemmen en is vertrokken naar Alliance. Janneke Boonstra is
in juli ook gestopt met training geven. Per september zijn de volgende trainsters
actief: 
Op de dinsdag Kitty Ungureanu, Mariska ter Horst. Ingrid Lommerse en
Francisca van der Pot.  
Op de zaterdag Kitty Ungureanu, Bianca ten Hoeve, Ruud en Mariëtte Kol.  
Op de zondag: Ingrid Lommerse en Francisca van der Pot.

Activiteiten
We zijn het jaar weer begonnen met een spetterende Nieuwjaarsshow in
Purmerend. In april mocht de groep van onder 15 jaar weer voorzwemmen bij de
muziekwedstrijden van de Nationale Jeugdkampioenschappen. We zijn een
weekend naar Heemskerk geweest met een groot aantal meisjes, niet om te
zwemmen maar om gezellig samen te zijn, We hebben weer meegedaan aan de
verenigingscompetitie en zijn dit jaar 2e geworden.

Namens de werkgroep synchroonzwemmen
Francisca van der Pot

Jaarverslag J-rez

Helaas is er in 2000 niet al teveel georganiseerd door de JREZ, dit komt ook
door de tegenvallende belangstelling voorgaande jaren, wel hebben we op de
zaterdag voor Pasen een kindermiddag georganiseerd, waarbij het gelukkig goed
weer was en waardoor we lekker buiten paaseieren konden gaan zoeken.
Eerst hebben we een uur a anderhalf buiten lopen zoeken en daarna zijn we terug
naar het clubhuis gegaan om een aantal echte eieren te beschilderen, dit was een
geslaagde middag waarbij zo'n 15 kinderen aanwezig waren. Op 4 december was
het traditie getrouwe sinterklaasfeest en dat was zoals ieder jaar leuk bezocht.
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Dit jaar heeft het kader zich weer uitgebreid, en door zijn we erg blij om, we
hebben er ook weer 2 gediplomeerde krachten bij, helaas is er wel een
gediplomeerde kracht afgevallen, JANNY, haar willen we hartelijk danken voor
alle jaren dat ze met veel plezier heeft lesgegeven. Tevens willen we Rob Belles
bedanken voor zijn jarenlange inzet op het late uur, hij is namelijk hiermee
gestopt.
Helaas is het kader van de JREZ ook wat afgenomen, Siep Visser is er no vele
jaren trouwe aanwezigheid, halverwege dit jaar mee gestopt, om hem te
bedanken zijn we gezellig met zijn alle uiteten geweest en dat was zeer geslaagd.
Harry is voor hem in de plaats gekomen en we hopen dat hij met net zoveel raad
en daad de JREZ zal versterken als Siep dat altijd gedaan heeft.
Ook zullen in 2001 Carola en Miranda niet meer aanwezig zijn bij de JREZ, zij
zijn beide zwanger en gaan hier uitgebreid van genieten. Dus mochten er nog
mensen zijn die de JREZ willen gaan versterken bel Sanja van Dijk of Pascalle
Hoenderdos !!!
Ook is er dit jaar weer 3 keer afgezwommen, dit is iedere keer weer een ware
happening en voor de volgende diploma's zijn de volgende aantallen kinderen
geslaagd.

Voor het A diploma zijn er 38 kinderen geslaagd
Voor het 8 diploma zijn er 36 kinderen geslaagd
Voor het C diploma zijn er 42 (!!) kinderen geslaagd
Voor zwemvaardigheid I waren het er 16.
Voor zwemvaardigheid II waren het er 10.
Voor zwemvaardigheid III waren het er 5.

Jaarverslag Waterpolo

De polocommissie heeft het ‘t afgelopen jaar weer erg druk gehad. Natuurlijk
waren er weer veel taken te verdelen. Na de ‘stoelendans’ van voorgaande jaren
heeft in 2000 iedereen zijn en haar plek gevonden binnen de commissie. De
enige mutatie die we dit jaar hadden was dat Sandra Roosen de
penningmeesterfunctie van Marjolijn Verbruggen overnam. De huidige
taakbezetting op een rijtje: Marjolijn is voorzitter, Eddy is secretaris en
materiaalman, Sandra is van de jeugdzaken en penningmeester, Dana heeft de
portefeuille PR onder haar hoede, Sabine richt zich op het minipolo en de
coördinatie daarvan, Ulco is TO-man en fotograaf en Thijs typt er als redacteur
nog steeds lustig op los.

We kunnen met recht spreken van een jong en enthousiast team, met een
gemiddelde leeftijd van nog geen 24 jaar, dat korte communicatielijnen heeft.
Dat dat effect heeft zie je terug in de praktijk. Tweeduizend was immers het jaar
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van de promotie: heren 2 zocht het hogerop in de bond, tweede reserveklasse, en
dames 1 steeg naar de eerste klasse district.
Ook positief was de grote aanwas van minipoloërs en de daardoor zowel door
ouders als spelers drukbezochte toernooien in de hele provincie. Er is in 2000
een enthousiast en goed draaiend adspirantenteam gevormd. Jammer genoeg kon
het heren-jeugdteam met ingang van de nieuwe competitie begin september niet
langer blijven bestaan en ook moesten we helaas in december Dames 4
terugtrekken wegens ‘speelsterkrapte’. Jammer was het dat er vaak geen
scheidsrechters kwamen opdagen bij de adspirantenwedstrijden. We hebben dit
toch met eigen mankracht op weten te lossen, hoewel de oorzaak natuurlijk
elders lag.

TRAINERS
Tot aan de zomerstop trainde Eddy Roosen heren jeugd en de herenselectie. In
deze periode was de polocommissie op zoek naar een trainer voor de
herenselectie. Met ingang van september staat Koos Ruiter aan de waterrand,
trainer-coach van de herenselectie. Eddy ging zich vanaf dat moment toeleggen
op het trainen van de jongens adspiranten. Bart Wever, Sabine Roozen, Mieke
Goedkoop en Sandra Roosen leerden in 2000 de minipoloërs de fijne kneepjes
van het waterpolo. Ben Willemze ging zijn tweede en succesvolle trainingsjaar
in bij dames 1. Dames 2 en 3 worden getraind door Marco Hendriks. Robin
Groenendijk traint de dameskeepers.

DE TEAM S
Het minipolo zat in de lift dit jaar. Er kwamen veel nieuwe leden bij en de
verschillende toernooien in o.a. Zaandam, Wormerveer en Alkmaar werden dan
ook bezocht. Ook ons eigen minipolotoernooi begin januari in De Planeet, was
een groot succes. 

Steeds beter ging het afgelopen jaar met de adspiranten terwijl het heren jeugd
team vanwege leeftijd met ingang van het nieuwe seizoen opgedeeld werd.
Onder train- en coachleiding van Eddy hebben deze heren de nodige ervaring
opgedaan die ze nu benutten en uitdragen in het adspirantenteam en bij heren 5.

De doelstelling van dames 1 is in 2000 behaald: de promotie naar de eerste
klasse district was in april een feit. Onder leiding van Ben was daar hard aan
gewerkt. In deze klasse hebben de dames nog geen enkele wedstrijd verloren,
dus de bond komt in zicht, gezien de inzet en het aantal gewonnen wedstrijden.

Bij dames 2 en dames 3 moet dat ook steeds beter gaan lukken. Dames 4 moest
helaas worden teruggetrokken uit de competitie na een halfjaar schipperen met te
weinig speelsters.

Heren 1 promoveerde noch degradeerde en bleef dus in de bondscompetitie
voor de zoveelste keer in successie. Er was wel een stijgende lijn waarneembaar

in trainingsopkomst en prestatie. Heren 2 Na de promotie in mei was het in
september toch wel even wennen in de hogere klasse. Maar gezien het talent dat
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het tweede kent handhaaft het team zich wel. Voor heren 3, zo’n vijftien man

sterk, en heren 4, gaat alles naar wens. Heren 5, de rots in de branding van het
Boerhaavebad, werd met ingang van september aangevuld met spelers uit heren
jeugd en ging daardoor meer dan vijftien spelers tellen.

De eindstanden van het seizoen 1999 – 2000 op een rijtje.

Adspiranten (gemengd o. 14) 5e
Heren Jeugd 10e
Dames 1 2e – promotie 
Dames 2 teruggetrokken
Dames 3 10e
Heren 1 10e
Heren 2 1e - promotie
Heren 3 7e
Heren 4 5e
Heren 5 8e

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
Het jubileumjaar van DWT is zeker niet ongemerkt voorbijgegaan. Daarbij
kwam nog onze jaarlijks ‘af te werken’ activiteitenlijstje. Dat luidde aldus.

Op 6 mei hadden we de bekende waterpoloseizoensafsluitingsavond, zulks
stond ook deze keer borg voor een vol clubhuis met happen en dranken en een
hoop gezelligheid. Pinksteren viel laat dit jaar, maar op 11 en 12 juni was het

eindelijk zover: het Pinkstertoernooi! Teams uit verschillende windstreken
vonden de weg naar het Boerhaavebad om daar twee dagen te poloën. Nog nooit
hebben we het clubhuis zo vol gezien als op de avond van het feest en we hopen
dat alle pinkstertoernooien die nog komen gaan ook zonder wanklank zullen

gaan verlopen, net zoals dit jaar het geval was.  Het jaarlijkse zomerkamp in de
Heemskerkse duinen ging helaas niet door wegens gebrek aan aanmeldingen.
Wellicht gaat dit in de toekomst beter, met al dat nieuwe jong talent. In de zomer
was het weer tijd voor toernooien. Voor de tweede keer namen we met een groep

poloërs deel aan het toernooi in Den Helder op 24 en 25 juni, compleet met vis,

feest en redelijke wedstrijdresultaten. Een ondertussen berucht toernooiduo, Ter

Apel en Hasselt is ook weer de nodige eer aangedaan en de eveneens bekende
gezelligheid, altijd in het midden, vierde uiteraard weer hoogtij. Nieuw dit jaar
was het eendagstoernooi begin september bij De Snippen in het Amstelbad in

Ouderkerk aan de Amstel. Heren 1 behaalde een eerste plaats terwijl de dames

het ook niet slecht deden. Ook zijn poloroosterboekje nummer 15 en 16 van de

DWT-drukpers gerold. Afsluiter was het kerstgala op 27 december: een
drukbezocht en goedgekleed festijn, waar minipoloërs, pupillen en adspiranten
elkaar óók op het droge beter hebben leren kennen.

Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, waarin een goede basis voor de
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toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, wilskracht, samenwerking
en natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen die DWT een warm
hart toedraagt. Hierbij bedanken we dan ook een ieder die meegeholpen heeft
om 2000 tot zo’n succesvol jaar te maken, in het bijzonder de scheidsrechters,
de ouders van minipolo en pupillen die telkens weer bereid waren te rijden naar
uitwedstrijden, de enthousiaste trainers en degenen die een bijdrage aan het
pinkstertoernooi van welke aard dan ook hebben geleverd.
Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig 71  DWT-jaare

met volop sportiviteit, winst, promotie en gezelligheid!

Dana Ungureanu, Eddy Roosen, Marjolijn Verbruggen, Sabine Roozen,
Sandra Roosen, Ulco Kleinhout en Thijs Weustink

Jaarverslag wedstrijdzwemmen

De werkgroep bestaat uit de volgende samenstelling:
Erik Kokkelkoren voorzitterpenningmeester
Ronald de Graaf wedstrijdsecretariaat
Ton Rossel juryleden wedstrijden
Hetty v Eis algemene zaken
Ronald de Lange technische zaken

In het afgelopen seizoen zijn er een aantal wijzigingen geweest betreffende de
samenstelling van de werkgroep Wim Roozen alsmede Yvonne v Weel hebben
zich na jarenlange inzet teruggetrokken.
Erik Kokkelkoren ,Ton Rossel en Hetty v Eis zijn de werkgroep komen
versterken.

Het  trainen en coachen wordt verstrekt door Ok van Batenburg (Speedo
zwemmers) plus Michiel Veen, Eric Veen, Martin Niehot en Dennis van Weel
Ook is Bert v/d/Mei actief op de dinsdag.
Inmiddels heeft Dennis van Weel medegedeeld dat hij door drukke
werkzaamheden per april 2001 stopt.
De donderdag ochtend training is weer terug met een redelijke tot goede
bezetting.

In de wedstrijdploeg vindt momenteel een verschuiving plaats, van de oudere
groep gaan veel zwemmers weg. Daartegenover staat dat het aantal jongere
zwemmers sterk stijgt. 
Mede door deze verandering bestaat de mogelijkheid om met een gemotiveerde
trainers staf de komende jaren het niveau van deze jong ploeg omhoog te
brengen.
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Het aantal zwemmers is van 54 naar 60 stuks gestegen.

Sportief is er een stijgende lijn ingezet in het vorig seizoen zijn we in de
competitie geëindigd op de 56 plaats. In de huidige competitie staan we echter
op de 15 plaats.
De individuele sportieve resultaten zijn goed, met als positieve uitschieters Viki
Boviatsis en Dennis de Graaf, deze twee zwemmers zijn recentelijk naar de
nationale jeugd kampioenschappen geweest.
Viki Boviatses is Nederlands kampioen geworden op de 800 meter vrije slag bij
de meisjes van 1987 wat een geweldige prestatie is.
Het oude clubrecord 100 meter schoolslag is aanzienlijk verbeterd door Dennis
de graaf. Met zijn tijd van 1.17.28 vestigde hij tevens een N.K. limiet

Ons tradionele paastoernooi en het internationale toernooi in Osnabrück waren
wederom een groot succes met ook hier een stijging in het aantal deelnemers. 

In de maand oktober zijn we met een leuke groep gaan bowlen, dit was erg
geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. 
De prijs voor de beste P.R. per maand is in ere hersteld. Met tot nu toe als
winnaars
Tim de Vries, Dennis de Graaf, Mohammed Abdeli en Roxsanne Kock.

Tenslotte kunnen we stellen dat de zwemgroep in zijn geheel in een opwaartse
spiraal zit wat veel vertrouwen voor de toekomst geeft.

Namens de zwemcommissie
Erik Kokkelkoren

Jaarverslag clubhuiswerkgroep

Nadat begin 2001 de horeca wet aangepast is zijn wij druk bezig om de juiste
papieren om een te laten draaien te behalen. Er blijkt geen horecadiploma meer
nodig te zijn, maar 2 of 3 personen met een cursus/diploma sociale hygiëne is
voldoende. Men heeft de nieuwe wet dus iets verlicht dan wat wij in eerste
instantie hoorden.
 
We blijven proberen ook de afdelingen die misschien wat minder gebruik maken
van het clubhuis zich ook meer thuis te laten voelen. Ook deze leden moeten het
gevoel krijgen dat het hun clubhuis is. Daarom nogmaals de vraag aan de
werkgroepen om fotomateriaal van hun tak van sport aan te leveren. Ik zou vanaf
deze plaats alle leden die gebruik maken van het clubhuis willen aansporen om
eventuele ideeën aan ons aan te geven en het op die manier ook voor hen een fijn
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clubhuis te laten zijn. 

Verder wil ik opmerken dat de clubhuiswerkgroep-bezetting nog steeds aan de
dunne kant is. We hebben geprobeerd om, nadat ik in de laatste 2 jaarverslagen
hetzelfde concludeerde, via oproepen in het clubblad en het clubhuis en het
aanspreken door de leden van de werkgroep van mogelijke kandidaten, de
werkgroep-bezetting te vergroten. Dit heeft 1 nieuw lid opgeleverd, namelijk
Joyce Vollenga.

Afgelopen jaar was voor ons een redelijk routine jaar waarin alles van onze kant
naar behoren verlopen is. We hopen dit ook de komende jaren in de volgende
jaarverslagen te mogen constateren.

Namens de clubhuiswerkgroep,
Marco Hendriks.



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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