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Een voorzet van...
De voorzitter.

Ondanks verontrustende berichten dat het met
de sportieve aspiraties van met name jongeren
slecht gesteld is, durf ik te beweren dat het nog
wel eens kan meevallen. Hetgeen niet wil zeg-gen dat meer
bewegen geen extra aandacht nodig heeft. Je moet het echter wel
zien in een scala van aandachtspunten die een gezonde levenswijze
negatief kan beïnvloeden. Je kunt sportief goed bezig zijn, maar in
combinatie met slechte eetgewoontes, roken en overmatig
drankgebruik heeft dit weinig met de opbouw van een
evenwichtige lichaamsconditie te maken. Er is dus wel degelijk
reden om de lifestyle van het welvarende volkje aan de boorden
van de Noordzee aan een kritische beschouwing te onderwerpen.
Eigenlijk is het vreemd dat we ons bij tijd en wijle onderwerpen
aan fitnessrages, slankheidtesten en bezinningsmomenten, terwijl
we gelijktijdig hardnekkig onze verslavingsgewoontes blijven
consumeren. Het moet blijkbaar allemaal kunnen. Bij BSE en
varkenspest zoeken we heil bij de geitenwollen sokken industrie,
die we als het sein weer op groen staat net zo gemakkelijk weer
opzij schuiven. Bij cafebranden met verschrikkelijke gevolgen
leggen we de schuldvraag direct bij de uitbaters en de falende
Overheid, terwijl we zelf vervolgens massaal de wetten van
verkeersveilig gedrag overtreden.

Het is toch een raar volkje die de struisvogeldoctrine hanteert en
die de individuele verantwoordelijkheid als het zo uitkomt net zo
makkelijk bij de ander neerlegt. We vinden dat de Overheid en het
particulier initiatief de voorwaardenscheppende drempels moet
slechten om onze behoeften tegen een vriendenprijs ruim baan te
geven. Gelukkig weten we ook beter en doen we een beroep op het
gezonde verstand en de persoonlijke verantwoordelijkheid, alleen
uiten we dat niet altijd even manifest. Bij DWT, het rare volkje in
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micro uitvoering, wijken we in niets af van het nationale
gemiddelde. We leven net zo (on)gezond als de ander, we wijzen
net zo makkelijk met het belerende vingertje naar de ander, als die
ander naar ons en we verwachten net zoveel van de Overheid en
het particulier initiatief als aangever, als de wereld om ons heen dat
verwacht. Alleen lijkt het soms zo anders. We neigen naar
sektarisch gedrag, zo van ‘ bij ons kun je het goede verwachten’.
We creëren zo ons eigen sportieve biotoopje. En dacht je dat we
daar de enigen in zijn? Welnee; ook daarin moeten we de uniciteit
delen met andere sportieve biotoopjes. De Rapidotjes, Dolfijntjes
en HPCtjes kopiëren ons massaal. We moeten zelfs onze
ontiegelijke best doen om de concurrentie te volgen; en dat heet
nou competitie!

Gelukkig toch maar weer met beide benen op de grond, of in ons
geval in het water. En natuurlijk doen we ons best om tot
voorbeeld voor anderen te zijn en een zo gezond mogelijke
lifestyle na te streven. En toevallig zijn we nog goed ook in het op
diverse terreinen uitbaten van de zwemsport. Deze kritiekloos
lijkende kwalificatie durf ik onze vereniging wel toe te bedelen.
Maar we zijn inderdaad niet de enigen die op dit terrein werkzaam
zijn. Dat houdt ons wakker en alert. Het zijn de ingrediënten om
consequent te blijven werken aan een kwaliteitsproduct. Inderdaad
moeten we eraan werken om de sportieve aspiraties van jongeren
vast te houden en ruim baan te geven, net als de Rapidotjes,
Dolfijntjes en HPCtjes dat doen. De methodiek zal daarin weinig
verschillen. Ik ben er zelfs van overtuigd dat we van onze gelijken
in de sport leerpunten ter verbetering kunnen meekrijgen. Het is
echter onze eigen-heid waarin we kunnen uitblinken. Het
‘wijgevoel’, ‘de samenwerking’, ‘de sociale vaardig-heden’,
kortom het ‘een voor allen en allen voor een’, dat DWT zo uniek
maakt. Hiermee kunnen we nog vele generaties leszwemmertjes,
recreatiezwemmers en wedstrijdzwemmers, waterpoloërs en
synchroonzwemmers van dienst zijn. DWT is niet zomaar een
zwemclub. DWT is een way of life. Je staat ermee op en je gaat
ermee naar bed. Een beetje euforie mag toch wel!

Met sportieve groeten, Guus Niehot.
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Informatief..

- Voordracht kandidaat bestuurslid.
Door het bestuur wordt als kandidaat bestuurslid
voorgedragen Marianne Schillemans.
Marianne is sinds het najaar 1999 lid van DWT en
haar sportieve bezigheden liggen bij het waterpolo.

- Haarlem Pas.
Ook dit jaar kunnen houders van een “Haarlem Pas” onder de
geldende voorwaarden, een lidmaatschap tegen gereduceerde
tarieven aangaan bij DWT.

- Standpunt DWT m.b.t. het zwembad “De Houtvaart”.
Het bestuur heeft per brief gericht aan de wethouder van sport mw
Kroskinski – de Keulenaar, aan haar gemeld dat om diverse
redenen het zwembad “De Houtvaart” hoe uniek ook, ook niet na
een opknapbeurt, geschikt is voor gebruik voor onze
verenigingsactiviteiten. Het bad voldoet niet aan de eisen van een
modern wedstrijdbad en ook voor het elementair zwemmen is het
bad ongeschikt. Het bestuur laat zich niet uit over het al of niet
openhouden van “De Houtvaart”, maar naar onze mening zouden
financiële middelen zo die al beschikbaar komen, beter besteed
kunnen worden aan uitbreiding van het Boerhaavebad met liefst
een extra 25m bad of een instructiebad van redelijke afmetingen,
zodat er voor de zwemverenigingen, doch ook voor het
publiekszwemmen, meer mogelijkheden geschapen kunnen
worden.
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Met bronvermelding.

Er zijn mensen die zweren bij sport omdat bewegen zo gezond is,
anderen doen aan fitness om er zo goed mogelijk uit te zien en
weer anderen volgen de nieuwste trends op het gebied van lifestyle
om er maar bij te horen. Kortom, we zijn met z’n allen in meer of
mindere mate duidelijk bezig met letterlijk onze lijfelijke
presentatie. Sport en bewegen maakt derhalve onderdeel uit van
een pakket aan middelen die ons ter beschikking staan om fysiek
zo gunstig mogelijk voor het voetlicht te treden. Het is inderdaad
niet sport alleen die onze hang naar ijdelheid voeding geeft.
Budgetonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) leert dat Nederlandse huishoudens van gemiddeld drie
personen op jaarbasis 1023 gulden aan lichamelijke verzorging
spenderen (exclusief de bedragen die aan sportbeoefening en
voedingssupplementen worden uitgegeven). En dan gaat het over
lotions, crèmes, doucheschuim en dat soort zaken. Subjectieve
begrippen als kleding en hygiëne (douchegedrag) vormen ook nog
een extra uitgavenpost. We hebben het maar druk met onze
uiterlijke verschijning. Het is interessant te vernemen dat er heel
wat variabelen te bespeuren zijn in wat we hierin belang-rijk
vinden en dat we zeker niet als eenheidsworst naar buiten treden.

Een goed verzorgt uiterlijk is zeker niet meer alleen voorbehouden
aan de vrouwen in onze samenleving. De mannen zijn hard bezig
aan een inhaalrace en steken in ijdelheid het vrouwe-lijk schoon
naar de kroon. Het is maar waar je tevreden mee bent en welke
prioriteiten je aan de uiterlijke verzorging stelt. Zo geeft een
geinterviewde vrouw te kennen veel uit te geven aan make-up en
de kapper plus trendy kleding om de fysieke eigenwaarde op te
vijzelen en geeft ze aan sport een duidelijke ondergeschikte rol,
omdat ze er niet van houdt. Maar met de wetenschap dat bewegen
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een belangrijk onderdeel is van de algemene fysieke conditie, geeft
ze te kennen dat ze in de zomer regelmatig zwemt, veel loopt en op
het werk geregeld de trap gebruikt. Zo met het ondertoontje van ‘ik
weet het wel, maar ik maak zelf wel uit wat goed voor mijn lijf is’.
Een goedgeklede man zegt het fascinerend te vinden hoe
‘kleedgedrag’ gekoppeld is aan je plaats in de hiërarchie. Deze
man ontleent blijkbaar status aan uiterlijk voorkomen en vindt dit
een middel om te klimmen op de maatschappelijke ladder.
Mogelijk is dat een typisch mannelijk verschijnsel. Kleren maken
de man en als dat gekoppeld is aan een atletisch voorkomen, dan is
dat mooi meegenomen, want de man in kwestie geeft te kennen dat
hij voor de gezelligheid een keer per week aan volleybal doet en
dan is het zogenaamd ongemerkt werken aan een spannend
uitziend torso mooi meegenomen.

Het lijkt erop dat uiterlijke schoonheid bij het klimmen der jaren
ondergeschikt is aan een goede fysieke conditie. Het
schoonheidsideaal maakt plaats voor het streven om zo lang mo-
gelijk gezond te kunnen blijven. De betrekkelijkheid en de angst
voor fysieke aftakeling gaat een rol spelen. Ouderen willen er zo
lang mogelijk bijhoren. Ze gaan gezonder leven. Sport en bewegen
gaat daar meer dan voorheen onderdeel vanuit maken. Men gaat
weer naar de sport-school of sluit zich aan bij een sportvereniging
waar ouderen welkom zijn. Niet om af te vallen; want dat lukt toch
niet meer en ook niet meer om op te vallen, hoewel complimentjes
over het fysieke voorkomen de ijdelheid best wel streelt. Nee voor
ouderen is sportbeoefening in georganiseerd verband onderdeel
van een totaalpakket voor een gezond leven. En als dat in
combinatie gaat met het leggen van sociale contacten, dan hoor je
er helemaal bij.

Bron: ‘Eigen tijd’ februari 2001 (Magazine PGGM).
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Déjà vu.

Het ene jubileum is amper afgesloten of het andere kondigt zich
aan. Niet dat het voor de vereniging belangrijk is, omdat het met
mij persoonlijk te maken heeft; maar toch is het memorabel
genoeg. Veertig jaar in het arbeidsproces mag toch best genoemd
worden. De carrière van een jongen uit een arbeidersgezin begon in
die tijd aardig voorspelbaar. Eerst de lagere school, dan de
ambachtsschool (LTS) en dan als 15-jarige jongen het diepe in, een
baas zoeken. En wil je verder bekwaamd worden in het vak waarin
je bent terechtgekomen, dan ga je maar naar de avondschool.
Negen uur werken per dag voor vijf dagen per week en dan ook
nog eens vier avonden van 19.00 tot 22.30 naar school. Het is een
raadsel dat ik na het nood-zakelijke huiswerk nog tijd kon
vrijmaken voor de jeugdvereniging. Want samen met mijn al
eerder gememoreerde derdehandse loodzware Edegofiets was de
jeugdvereniging mij heilig. Elke vrijdagavond toog ik van de
Leidse buurt waar ik woonde, naar de jeugdsoos aan de
Zomervaart. Daar ontmoette je veelal gelijkgestemden die ook
overdag werkten, s avonds naar school gingen en op vrijdagavond
de soos bezochten. Veertig jaar; waar blijft die tijd en is er in
wezen nu echt veel veranderd?

Goed, ik kwam na tien jaar in een totaal andere beroepsgroep
terecht. De jarenlange studies die ik daarvoor gevolgd heb noopte
mij om mij als vrijwilliger uit het jeugdwerk terug te trekken. Je
raakt getrouwd, zet de racefiets aan de kant (die ouwe Edego was
al lang ter ziele) en raakt verslingerd aan het hardlopen langs s
Heren wegen. Je sticht een gezin langs alternatieve weg en je komt
door de kinderen weer in aanraking met het verenigingsleven. De
kring-loop van het leven is dus gemarkeerd door leren, werken en
(sport)vereniging. Dat is eigenlijk nog steeds zo! De tijd is anders,
dat wel. Lagere school werd basisschool en daarna vervolg-
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onderwijs. Leren werd studeren. Beroepsmatig werken vang je
veelal minstens na je twintig-ste aan, maar het verenigingsleven
blijft een belangrijk baken in het leven van jonge mensen! En dat
vind ik zo de charme van het dagelijks leven. Al die heerlijke
wetmatigheden die de tand des tijds hebben doorstaan. De
keuzemogelijkheden zijn groter geworden en het wordt allengs
moeilijker om de verlokkingen van het aardse bestaan te
weerstaan, dat wel. Vroeger was er school, werk en de (sport)club
en dat was het. Thans is het school, studie, het bijbaan-tje, het hele
weekend uitgaan en shoppen van sportclub naar fitness, naar… en
naar!

Onlangs was op radio ‘twee’ de week van de jaren 60. Een groot
nostalgisch festijn, vond ik.
Oubolligheid troef, maar hartstikke leuk. Volgens mijn zoon maar
niks; en hij was blij om jong te zijn in de huidige tijd. Alles is nu
beter, vindt hij. Ik was geneigd om de strijd met hem aan te gaan.
Toch maar niet gedaan, want dit is zijn tijd. Hij beleeft de wereld
vanuit het per-spectief van de 21  eeuw. En gelijk heeft ie. Eene

groot deel van zijn nog jonge leven is hij lid van DWT. Zwemmen
stond lange tijd nummer 1. School, vervolgonderwijs en zwemmen
markeerde zijn bestaan. Beroepsonderwijs, het bijbaantje en
uitgaan drukte het zwemmen steeds vaker naar de achtergrond.
Inmiddels zelf training gevend blijft DWT toch een belang-rijke
plek in zijn bestaan innemen. Nu en in de toekomst, daar ben ik
van overtuigd.
De binding met het nest zal altijd blijven bestaan. Dat heeft veertig
jaar in het arbeidsproces mij wel duidelijk gemaakt. Een
geruststellende gedachte derhalve. De DWT families van weleer
krijgen gezelschap van nieuw DWT families en samen blijven ze
inhoud geven aan het zo specifieke DWT gevoel.

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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Uitslagen wedstrijdzwemmen

Swimmeet 2001
d.d. 18-02-2001

1 - 4 x 50m wisselslag est D Senioren/D
DWT - Estafetteploeg 2:33.01
Fleur van Dusseldorp 0:39.40 PR
Sabrina Dessens
Viki Boviatsis
Roxsanna Kock

2 - 4 x 50m wisselslag est H Senioren/H
DWT - Estafetteploeg 2:23.92
Tim Kuyt 0:37.46 PR
Dennis de Graaf
Michael de Feber
Nick de Lange

3 - 100m vrijeslag M Minioren 6 1989 el
Ceijda Karaca 1:34.12 PR
Tessa Wijckmans ZK

4 - 100m vrijeslag J Minioren 6 1989 el
Tim de Vries 1:19.39 PR
Stefan van Rumpt 1:47.46 PR

5 - 100m schoolslag M Junioren 2 1987 el
Viki Boviatsis 1:30.29 2
Roxsanna Kock 1:40.58 SD

6 - 100m schoolslag J Junioren 2 1987 el
Dennis de Graaf 1:18.95 2
Richard v. Eis 1:49.53 PR
Ersin Kalay 1:45.66 SA PR

7 - 100m vrijeslag M Jeugd 2 1985 el
Diana Niehot 1:16.89
DÚnise Fokker 1:21.44
Sabrina Dessens 1:29.57 PR

8 - 100m vrijeslag J Junioren 4 1985 el
Maurice Knape 1:20.14

Richard v. Eis 1:22.14

9 - 100m rugslag Dames Senioren/D2
Anouk Rossel 1:36.64 PR
Viki Boviatsis AE

10 - 100m rugslag H Jeugd 2
Michael de Feber 1:20.06 PR
Nick de Lange 1:32.14
Ersin Kalay 1:39.47 PR

11 - 200m vrijeslag D Senioren/D
Fleur van Dusseldorp 2:45.58

12 - 100m schoolslag H Senioren/H
Eric Veen 1:16.44 SD PR

13 - 100m rugslag M Minioren 6 1989 el
Ceijda Karaca 1:54.76 PR
Tessa Wijckmans ZK

14 - 100m rugslag J Minioren 6 1989 el
Tim de Vries 1:31.52 PR
Stefan van Rumpt 1:45.97 PR

15 - 100m vrijeslag M Junioren 2 1987 el
Viki Boviatsis 1:04.73 PR
Jody Kokkelkoren 1:31.65

16 - 100m vrijeslag J Junioren 2 1987 el
Dennis de Graaf 1:04.25 2
Tim Kuyt 1:12.04 PR
Nick de Lange 1:17.00

17 - 100m schoolslag M Jeugd 2 1985 el
Sabrina Dessens 1:37.93 PR
Diana Niehot 1:45.31 PR
DÚnise Fokker 1:47.54
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18 - 100m schoolslag J Junioren 4 1985 el
Maurice Knape 1:34.36 PR
Nick de Lange 1:35.33

19 - 100m vlinderslag D Senioren/D2
Anouk Rossel 1:51.82 PR

20 - 100m vlinderslag H Jeugd 2
Dennis de Graaf 1:15.79 PR
Michael de Feber 1:23.16 PR

21 - 100m rugslag D Senioren/D
Fleur van Dusseldorp 1:27.12

22 - 200m vrijeslag H Senioren/H
Eric Veen 2:15.94

23 - 100m wisselslag M Junioren 2 1987el
Roxsanna Kock 1:34.12
Anouk Rossel 1:36.71 PR J
Jody Kokkelkoren 1:43.21

24 - 100m wisselslag J Junioren 2 1987 el
Tim Kuyt 1:20.90 PR
Ersin Kalay 1:30.55 PR

25 - 100m vlinderslag M Jeugd 2 1985 el
Denise Fokker 1:40.11
Diana Niehot 1:44.42
Sabrina Dessens 1:55.73 VC PR

26 - 100m vlinderslag J Junioren 4 1985 el
Maurice Knape 1:35.46
Richard v. Eis 2:01.03 VC

27 - 100m vrijeslag D Senioren/D2
Roxsanna Kock 1:23.26
Jody Kokkelkoren 1:34.44

28 - 100m vrijeslag H Jeugd 2
Michael de Feber 1:11.60
Tim Kuyt 1:12.68 PR

29 - 100m schoolslag D Senioren/D
Fleur van Dusseldorp 1:39.40 PR

30 - 100m rugslag H Senioren/H
Eric Veen 1:15.08

31 - 10 x 25m vrijeslag est D/H Senioren
DWT - Estafetteploeg 2:33.87
Ceijda Karaca
Ersin Kalay
Anouk Rossel
Dennis de Graaf
Viki Boviatsis
Michael de Feber
Diana Niehot
Tim Kuyt
Fleur van Dusseldorp
Eric Veen 

Speedo 3
d.d. 25-02-2001
Plaats: Het zwembad De Slag 2 te Zaandam.

1 - 100m rugslag J Minioren 5
Tim de Vries 1:30.56 PR
Roy Kokkelkoren 1:58.70 PR
Guney Yerden

2 - 100m rugslag M Minioren 5
Anouk Ijlstra 1:58.55 PR

Yesim Koycu 2:09.27 PR

4 - 100m schoolslag M Minioren 6
Ceijda Karaca 1:45.10 PR
Tessa Wijckmans 1:48.25 PR
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6 - 50m vlinderslag M Minioren 4 el
Lisa de Vries 1:05.31 PR

7 - 200m wisselslag Jongens Minioren 5
Tim de Vries 3:15.14 PR

10 - 100m vlinderslag Meisjes Minioren 6
Tessa Wijckmans 2:00.69 PR
Ceijda Karaca 2:10.18 PR

12 - 100m rugslag Meisjes Minioren 4 el

Lisa de Vries 2:01.79 PR

13 - 100m vrijeslag Jongens Minioren 5
Tim de Vries 1:15.98 3 PR
Roy Kokkelkoren 1:40.19 PR
Guney Yerden

14 - 100m vrijeslag Meisjes Minioren 5
Anouk Ijlstra 1:44.65 PR
Yesim Koycu 2:07.07 PR

LAC
d.d. 02-03-2001

10 - 200m wisselslag Jongens Minioren 6 el
Tim de Vries 3:32.02

11 - 400m wisselslag Heren Senioren/H
Michiel Veen 5:19.10 5:21.74
Dennis de Graaf 6:29.69 5:48.92
Michael de Feber6:09.11

12 - 400m wisselslag Dames Senioren/D
Viki Boviatsis 5:36.94 5:47.05
Renée Bosse 6:44.55 6:24.26
Roxsanna Kock 7:04.43

Competitie Deel 4
d.d. 11-03-2001

1 - 4 x 100m wisselslag est D Senioren/D
- Estafetteploeg 5:22.29
Fleur van Dusseldorp 1:23.73 
Renée Bosse
Viki Boviatsis
Marjolein Verbruggen

2 - 4 x 50m vrijeslag est J. Junioren 4 el
- Estafetteploeg 2:13.50
Dennis de Graaf 0:28.62 PR
Ersin Kalay
Richard van Eis
Michael Chong



  De Waterdroppels 13  

3 - 25m schoolslag J/M Minioren 4 el
Lisa de Vries 0:27.38  PR
Ozan Karak 0:29.61  PR
Joyce Chong 0:27.02  PR

4 - 100m vrijeslag M Minioren 6 el
Carlijn Zandvliet 1:34.72  PR
Milou Zandvliet 1:36.44  PR
Sarah Soumete 1:37.60  PR
Anouk Ijlstra 1:43.19  PR
Yesim Koycu 1:58.75  PR
Hasret Karak 2:01.25  PR
Ceijda Karaca 1:34.10  PR

5 - 100m vrijeslag J Minioren 6 el
Michael Chong 1:24.13  PR
Roy Kokkelkoren 1:37.75  PR
Richard Chong 1:43.53  PR
Mark Spierdijk 1:49.82
Stefan van Rumpt 1:50.31
Tim de Vries 1:16.03 2 

6 - 50m rugslag M. Junioren 2 el
Roxsanna Kock 0:40.81  PR
Jody Kokkelkoren 0:42.72  PR
RenÚe Bosse 0:39.60  PR

7 - 50m rugslag J. Junioren 2 el [0:47.50]
Ersin Kalay 0:43.75  PR
Richard van Eis 0:44.73  PR
Michael Chong 0:42.62

8 - 100m schoolslag M. Jeugd 2 el
DÚnise Fokker 1:45.47
Sabrina Dessens 1:38.15

9 - 100m schoolslag J. Junioren 4 el
Maurice Knape 1:33.47  PR
Mohammed Abdeli 1:38.41  PR
Dennis de Graaf 1:17.30 1 

10 - 100m wisselslag M. Senioren/D2 el
Roxsanna Kock 1:29.89  PR
Diana Niehot 1:26.20  PR

11 - 100m wisselslag J. Jeugd 2 el

Michiel van Dusseldorp 1:22.37  PR
Michael de Feber 1:19.09  PR

12 - 100m vlinderslag Dames Senioren/D
Fleur van Dusseldorp 1:28.91  PR
Viki Boviatsis 1:17.53 3 

13 - 100m vlinderslag Heren Senioren/H
Eric Veen 1:10.47
Martin Niehot 1:14.76
Michiel Veen 1:08.14

14 - 50m vrijeslag J./M. Minioren 4 el
Sarah Soumete 0:43.86  PR
Stefan van Rumpt 0:45.33
Joyce Chong 0:47.41  PR
Lisa de Vries 0:48.25  PR
Ozan Karak 1:03.74  PR
Milou Zandvliet 0:43.18  PR

15 - 100m schoolslag M. Minioren 6 el
Carlijn Zandvliet 1:48.81  PR
Yesim Koycu 2:06.91  PR
Hasret Karak 2:11.41  PR
Anouk Ijlstra 2:15.97 SK PR
Ceijda Karaca 1:46.19

16 - 100m schoolslag J. Minioren 6 el
Tim de Vries 1:40.46
Richard Chong 1:58.28  PR
Roy Kokkelkoren 1:59.70
Mark Spierdijk 2:09.13  PR
Michael Chong 1:38.28 2 PR

17 - 200m wisselslag M. Junioren 2 el
RenÚe Bosse 2:57.62 3 PR
Jody Kokkelkoren 3:34.55  PR
Viki Boviatsis 2:43.70 1 

18 - 200m wisselslag J. Junioren 2 el
Ersin Kalay 3:22.88 VC PR
Richard van Eis 3:43.76 VC 
Dennis de Graaf 2:39.45 1

19 - 200m vrijeslag M. Jeugd 2 el
Viki Boviatsis 2:19.51 1 
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Roxsanna Kock 2:51.86  PR
Diana Niehot 2:59.43
DÚnise Fokker 3:04.84

20 - 200m vrijeslag J. Junioren 4 el
Maurice Knape 3:03.91  PR
Mohammed Abdeli 3:12.34  PR
Dennis de Graaf 2:26.10 3 

21 - 200m schoolslag M. Senioren/D2 el
Sabrina Dessens 3:30.82  PR
Renée Bosse 3:15.59 3 PR

22 - 200m schoolslag J. Jeugd 2 el
Michiel van Dusseldorp 3:32.39
Michael de Feber 3:09.19  PR

23 - 100m rugslag Dames Senioren/D
Fleur van Dusseldorp 1:22.75
Dana Ungureanu 1:23.56  PR
Diana Niehot 1:30.48
Marjolein Verbruggen 1:15.70 3 PR

24 - 100m rugslag Heren Senioren/H
Eric Veen 1:13.65
Martin Niehot 1:15.22
Michiel Veen 1:09.91

25 - 4 x 50m wisselsl est M. Junioren 2 el
- Estafetteploeg 2:38.19
Renée Bosse 0:39.64 
Jody Kokkelkoren
Viki Boviatsis
Roxsanna Kock

Meerkamp 4
d.d. 18-03-2001

1 - 100m vrijeslag J Minioren 6 el
Tim de Vries 1:13.72 1  PR
Roy Kokkelkoren 1:36.36    PR

2 - 50m vrijeslag Jongens Minioren 6 el
Mark Spierdijk 0:52.30 3    

3 - 50m vrijeslag J/M Minioren 4 el
Stefan van Rumpt 0:43.75 2    
Milou Zandvliet 0:44.08      
Sarah Soumete 0:44.54      
Lisa de Vries 0:45.66    PR
Ozan Karak AA   

4 - 50m rugslag M Minioren 6 el
Ceijda Karaca 0:47.50    PR
Tessa Wijckmans 0:48.49    PR
Carlijn Zandvliet 0:51.29    PR
Yesim Koycu 0:54.19    PR
Anouk Ijlstra 0:54.53    PR

5 - 100m vlinderslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:16.58 1    
Renée Bosse 1:27.45 PR  50m-0:39.59
Diana Niehot 1:36.42 3    
Roxsanna Kock 1:44.21 PR  50m-0:46.43
Sabrina Dessens 1:45.35 PR  50m-0:48.30 
Anouk Rossel 1:51.44 PR
Jody Kokkelkoren 1:59.25      

6 - 50m rugslag Heren Senioren/H
Michiel Veen 0:31.43 1    
Dennis de Graaf 0:36.18 2  PR
Tim Kuyt 0:36.99 3  PR
Michael de Feber 0:37.69    PR
Ersin Kalay 0:40.64    PR
Nick de Lange 0:41.10    PR
Marcel Toebes 0:50.07    PR

7 - 100m vrijeslag Meisjes Minioren 6 el
Carlijn Zandvliet 1:34.80      
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Anouk Ijlstra 1:43.56      

8 - 50m vrijeslag Meisjes Minioren 6 el
Tessa Wijckmans 0:39.22 1  PR
Ceijda Karaca 0:39.62 2  PR
Yesim Koycu 0:49.24    PR

9 - 50m rugslag J/M Minioren 4 el
Milou Zandvliet 0:47.73    PR
Stefan van Rumpt 0:52.90 3  PR
Lisa de Vries 0:53.66    PR
Sarah Soumete 0:54.08 RD   
Ozan Karak 1:02.50 RD PR

10 - 50m rugslag Jongens Minioren 6 el
Tim de Vries 0:41.03 2  PR
Roy Kokkelkoren 0:53.07    PR
Mark Spierdijk 0:54.46    PR

11 - 100m vlinderslag H Senioren/H
Michiel Veen 1:08.19 1    
Michael de Feber 1:22.98 PR
50m-0:37.13
Tim Kuyt 1:28.82    PR
Dennis de Graaf 1:33.42 50m-0:40.11
Ersin Kalay 1:43.28 PR 50m-0:50.48
Nick de Lange 1:48.95 PR 50m-0:50.34
Marcel Toebes NG   

12 - 50m rugslag Dames Senioren/D
Viki Boviatsis 0:34.92 1    
RenÚe Bosse 0:41.46 3    
Diana Niehot 0:41.82      
Roxsanna Kock 0:42.22      
Sabrina Dessens 0:43.09    PR
Jody Kokkelkoren 0:46.05      
Anouk Rossel 0:46.38    PR

13 - 8 x 25m vrijesl est J/M Minioren 6 el

DWT - Estafetteploeg 2:29.72 3
Tessa Wijckmans
Mark Spierdijk
Sarah Soumete
Stefan van Rumpt
Milou Zandvliet
Carlijn Zandvliet
Tim de Vries

14 - 200m schoolslag Heren Senioren/H
Dennis de Graaf 3:00.56 PR 50m-0:38.12
Tim Kuyt 3:08.36 PR 50m-0:45.51
Michael de Feber 3:08.45 PR 50m-0:43.81
Nick de Lange 3:20.22 PR 50m-0:46.95
Marcel Toebes 3:39.91 PR 50m-0:48.60
Ersin Kalay 3:40.42 PR 50m-0:49.88

15 - 200m schoolslag Dmes Senioren/D
Viki Boviatsis 3:10.34 PR 50m-0:43.94
Renée Bosse 3:20.29 3    50m-0:45.06
Sabrina Dessens 3:30.96       50m-0:47.32
Roxsanna Kock 3:35.55 PR 50m-0:48.05
Jody Kokkelkoren 3:38.48 PR 50m-0:49.74
Diana Niehot 3:53.37 PR 50m-0:52.19
Anouk Rossel 3:53.81       50m-0:52.78

16 - 16 x 25m vrijesl est D/H Senioren/D
DWT - Estafetteploeg 4:15.39 1
Renée Bosse
Roxsanna Kock
Dennis de Graaf
Jody Kokkelkoren
Anouk Rossel
Diana Niehot
Tim Kuyt
Viki Boviatsis
Michael de Feber
Michiel Veen



  16 De Waterdroppels  

Ersin Kalay - PR-prijs winnaar

Begin maart is de PR-prijs van de maand februari uitgereikt aan
Ersin Kalay (1988). Ersin zwemt nog niet zo lang, maar zwemt
wel al erg goed en heeft een grote aanleg voor het zwemmen. Dat
bleek ook weer op de Swimmeet 2001 in Amsterdam op 18
februari. In het Sportfondsenbad Oost zwom hij de 100 rugcrawl
van
1.56.99 naar 1.39.47, ruim 17 seconden sneller dan 2 maanden
daarvoor. 
Zijn andere PR's waren ook niet misselijk:
100 schoolslag 1.45.66 (was 1.52.44) en de 50 vlinderslag 45.59
(was 48.46).
Ersin, ga zo door! Je zwemt goed en je kunt meer dan je denkt!
Volgens mij kom je nog een heel eind.

Op woensdag 4 april is de uitreiking van de PR prijs van de maand
maart. In maart zijn er maar liefst 5 (!) verschillende wedstrijden
geweest.

Namens de trainers,
Michiel

Trainingsweekend maart 2001

Op 27, 28 en 29 december 1994 had DWT een trainingskamp. Het
enige trainingskamp sinds ik bij de wedstrijdploeg zit (1985). Ik
was toen 16 en een van de oudsten die daar toen aan meedeed. Dit
gebeurde o.l.v. Orlando Lak, die de nieuwe trainer was sinds het
begin van het seizoen '94-'95. Veel weet ik mij er niet meer van te
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herinneren, behalve dan dat het erg tof was en zeker voor herhaling
vatbaar was.
Toen had ik nooit gedacht dat ik nog geen 5 jaar later het roer (met
anderen) zou overnemen en deze 'herhaling' zelf mede zou
organiseren. Toch is het zo. Op 3, 4 en 5 maart had de
wedstrijdzwemploeg een trainingsweekend. Omdat het eigenlijk
iets totaal nieuws was, werd besloten het dicht bij huis te houden.
Immers, we hebben 2 goede zwembaden in Haarlem en de duinen
en Spaarnwoude liggen om de hoek. 
Om 7 uur op zaterdagochtend verzamelde zo'n 25 mensen en
mensjes zich in het clubhuis voor 3 dagen sporten. Omdat op
zaterdagochtend voornamelijk de wat oudere, ervaren, zwemmers
komen, zag ik de jongsten dit maal met nog kleinere oogjes die ik
van ze kende. Om iets voor half acht werd eerst een grote
warming-up gedaan. Aan enthousiasme ontbrak het niet: vroeg of
niet vroeg, iedereen deed druk mee, was gemotiveerd tot op het bot
en had er bovenal veel zin in. Heel veel zin. 
In deze eerste training werden er aardig wat coördinatie-oefeningen
gedaan en ook een zware, maar leuke, breedtetraining kwam aan
de orde.
Hierna natuurlijk een flink ontbijt genuttigd. We gingen namelijk
naar Spaarnwoude. En wel via de toeristische route, speciaal als
opwarmertje. Bij de Watergeus stond een oud DWT-zwemmer,
Koen Rooks, klaar om de wedstrijdploeg te leren sprinten mét
startblokken. Op het land dus, hè! Koen doet het CIOS en heeft het
weekend bij alle looponderdelen geholpen, omdat hij net ietsjes
meer wist dan van looptrainingen dan wij trainers. 
Na een sprintestafette, wat vrije tijd en een lunch, gingen we op de
fiets terug naar het Boerhaavebad. (Leuk detail: over die drie dagen
hebben we zeker 80 km gefietst, een aardige training op zich). 
In het clubhuis aangekomen hebben we nagedacht en gepraat over
hoe we ons voorbereiden op een wedstrijd en ik weet zeker dat
iedereen zich nu nog beter voorbereidt op een wedstrijd dan
voorheen.



Overal liggen deze middag paaseieren verstopt, wie zal

de meeste vinden? Na het zoeken van alle eieren, gaan we

met z’n allen eieren beschilderen en nog veel meer leuke

spelletjes doen.

Komen jullie ook?

Het paasfeest is in het clubhuis in het Boerhaavebad en

zal om 14.00uur beginnen en 17.00uur afgelopen zijn. De

kosten bedragen per kind fl 3,- .

Iedereen is welkom.

Tot dan ! ! !
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Tijdens de tweede zwemtraining hebben we een uur lang
vlinderslag techniek gehad. Iedere slag is dit weekend uitvoerig
behandeld. Naast veel uitleg en voorbeelden, is er natuurlijk ook
gezwommen en er is van iedereen van iedere slag video-opnames
uit 2 posities gemaakt, die dan 's avonds uitvoerig werden
behandeld.
Na de vlinderslag moesten we anderhalf uur wachten tot we weer
mochten trainen voor de rugcrawl. Zwembadwater is namelijk
schaars op zaterdagmiddag. Good-old Cees van het zwembad gaf
ons het hele recreatiebad om de tijd te doden. Feest dus.
Na dik 3 uur zwemwater kon iedereen wel een koe op, zo'n honger
hadden we. Kokkelkoren & Van Eis Cateringservices had het
clubhuis al in de eetstand klaar, dus we konden meteen beginnen
met bunkeren. (O ja, die salade zien we met Pasen terug zei Erik
(opnieuw bereid hoor). Da's goed nieuws).
Zoals gezegd hadden we nog de video-analyse en daarna besloten
we de dag met een dropping… in ieder geval dat was de bedoeling.
Middenduin zou het toneel zijn, maar de 'MKZ' belemmerde dit.
Dan maar de duinen in (is ook verboden, maar ja) en het strand.
Was ook erg leuk. Ik, en eigenlijk iedereen, kwam met heel wat
zand thuis. Tja, de laatste energie werd gebruikt voor wat
worstelen…

En dan is 6.15 uur heel erg vroeg om op te staan. Voor een zondag
en voor een dag na zo'n actieve dag als zaterdag. Om 7.00 uur
begon de twee uur durende training: de schoolslag en de borscrawl
waren aan de beurt. Erg grappig was dat de kant nu zo'n 30 cm
hoger was dan nog geen 12 uur daarvoor. Een dikke 100.000 liter
water was 'verdwenen'. (Je kon overigens in het recreatiebad de
trap opzwemmen).
De grote honger werd gestild in het clubhuis met een fiks ontbijt.
Hierna werden er in gelijkwaardige, zelfgekozen tweetallen een
zwemquiz gehouden. En toen bleek dat ook de slimste zwemmers
nog wel eens dingetjes niet wisten. Jaja, de schoolslag kent de
meeste regels, je mag je clubgenootjes niet aanmoedigen bij het
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start- en keerpunt en je mag in een estafette terug zwemmen en
opnieuw starten als je te vroeg hebt overgenomen. De winnaars
kregen een zwemposter.
Hierna gingen we onze beenspieren tarten bij Kraantje Lek. Erop
stormen en eraf denderen was al zwaar, maar wat dacht je van
hinkelend of met z'n tweeën kruipend en enkels vasthouden?
Buikspieroefeningen tegen de helling was ook fun!
Na de lunch pakten we nog een lang stuk lopen in de duinen mee
afgewisseld met o.a. sprintspelen (tikkertje) en sprongspelen
(bokkiespringen). Laatste kwartier nog even in één ruk terug
hardlopen en op naar de Planeet voor de tweede zwemtraining. De
training was eerst een half uurtje zwemtraining en vervolgens een
Zweeds zwemspel. Dit is een spel waarmee je aan de overkant
vragen moest oplossen en de letter voor het juiste antwoord na het
terug zwemmen moest opschrijven. Na alle vragen te hebben
beantwoord
vormden deze letters een zin.
Na een afvalrace en Donald Duck-en (=tikspel, zie Zweminfo.nl)
was deze alternatieve training ten einde.
Terug naar het clubhuis voor een bord nasi of macaroni en de
video-analyse. 

Maandagochtend (iets minder vroeg: 9.00 uur) startte ook met een
zwemtraining van 2,5 uur. Iedereen onderging een duurtest van 15,
20 of 30 minuten, afhankelijk van de leeftijd en kunnen. De
bedoeling was zo veel mogelijk meters te maken. Hoewel de test
meer zegt als je uitgerust bent, kun je toch nog heel veel dingen
zeggen na afloop van zo'n test. De gedrevenheid van de topsporters
(want zo gedroegen ze zich wel!) was buitengewoon. Iedereen
vocht door tot het/hun eind.
De rest van de tijd werd besteed aan keerpunten en starts. Na
afloop van de training mochten we de lunch verorberen in het
clubhuis van NVA/HHC. Ja, zelfs de concurrent is ingeschakeld
om de logistiek zo efficiënt mogelijk te houden. Vol gegeten
bestegen we onze ijzeren rossen en trapte voor de laatste maal naar
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Spaarnwoude waar we een sport- en spelmiddag hadden. Marleen
Bosse, moeder van Renée, is sportdocente en had ons geholpen aan
ideeën én materiaal, dus dat zat wel snor. Toch leuk om te zien dat
zelfs aan het einde van deze 3 vermoeiende dagen ze zich de
pestpokken lopen om toch vooral maar te winnen.
De laatste training was weer in het zwembad. Het was het 'normale'
zwemuur op maandag en deze bestond uit een rustige
hersteltraining met een estafette op het eind. 
Na afloop natuurlijk een lekkere vette hap en de laatste video's
bekijken, want niets is leuker om jezelf te zien zwemmen.

Ik moet je zeggen, ik was blij dat het erop zat. Beter: mijn lichaam
was blij dat het erop zat. Ik zou het zo weer doen: Het was een
geslaagd weekend, iedereen deed erg goed en leuk mee en het was
enorm gezellig. Dit moeten we zeker nog eens doen. Ik hoop voor
de zwemmers dat het volgend jaar er weer is, alleen dan wel
zonder mij… (Ik vertrek in september (als het goed is) naar
Amerika en zal pas in juni 2002 op z'n vroegst weer terugkomen).

Michiel Veen

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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Van de polocommissie.

Van de (polo) voorzitter.

Soms verbaas je je toch over bepaalde
zaken. 
Een voorbeeld, in december kochten wij als vereniging 10 nieuwe
dames-waterpoloballen van Epsan. Ze werden eind december
bezorgd en uiteraard pompten we ze gelijk op en zetten er met een
stift levensgroot “DWT” op. De eerste trainingen gooiden we er
lustig op los met onze fijne nieuwe ballen. Na een paar weken
echter, viel het ons op dat we steeds meer ruzie moesten maken om
een goeie bal te bemachtigen. Sandra en ik besloten op onderzoek
uit te gaan. We haalden de hele kist leeg en telden de ballen. Tot
onze stomme verbazing waren er nog slechts 6 (!) nieuwe ballen
aanwezig… Toch vreemd, als je rekent dat binnen DWT slechts 4
mensen een sleutel van de kist hebben. We beschuldigden dus
direct de kringtrainer, die ook gebruik maakt van onze spullen. Hij
houdt echter bij hoog en bij laag vol dat hij elke week alle ballen
netjes opruimt. Hoe kan dat nou???
Ook de groene minipoloballetjes die we vorig jaar aanschaften
bleken na een paar weken al niet meer compleet. Van de 4 hebben
we er nog 3… En hetzelfde lot trof het cadeau dat dames 1 van de
vaste supporters kreeg vlak voor de winterstop: 4 rode medicin-
balletjes om mee te trainen. Ook deze voorzagen we direct van een
naam en we ruimden ze op in de ballenkist. Maar…. Je raadt het
al: binnen 2 weken was er al één verdwenen! Bovendien vonden
we de balletjes meerdere keren terug in het EHBO-hok dan wel het
hokje van het badpersoneel. Vreemd hè?
Wij zijn er nog niet uit wie we als schuldige vam dit probleem
moeten aanwijzen. Het makkelijkst is om te zeggen dat de
kringtrainer niet goed opruimt, we kunnen dit echter niet bewijzen.
Bovendien raken er ook als alleen DWT heeft getraind spullen
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kwijt! Een simpele rekensom leert ons dat we binnen 2 maanden
voor ruim ƒ200,- aan spullen kwijt zijn. Toch zonde van dat geld?!

De moraal van dit verhaal: wees zuinig op de spullen van de club!
Help na de training even mee met opruimen, ballen in de kist (kijk
ook even om je heen of er nog eentje ligt), doelen op de kist,
minipolodoeltjes op de steunen in het materiaalhok enzovoort. Het
is niet zo moeilijk!

Marjolijn.

Even relativeren.

Regelmatig hoor ik in de wandelgangen van mensen van DWT (en
dan bedoel ik poloërs maar ook wedstrijd- en
synchroonzwemmers) dat we bij DWT te weinig en niet de juiste
trainingsuren hebben. Als polocommissielid ben ik het hier
natuurlijk volmondig mee eens. Ook ik zou graag drie keer in de
week trainen, niet te vroeg, niet te laat, met niet teveel mensen in
het water, zonder lawaai uit het recreatie bad en dat gun ik dan ook
nog aan alle andere teams. Helaas, de realiteit is anders. Het aantal
wateruren is beperkt, en wat we hebben is niet altijd op een voor
iedereen prettige tijd. We mogen echter niet klagen!
In het blad “Man Meer!” van maart 2001 staat een stuk over de
dames van Donk uit Gouda. Zij spelen al jaren in de top van de
hoofdklasse, zijn hofleverancier van het Nederlands team en
hebben al meerdere malen deelgenomen aan het europacup-
toernooi. Je zou denken: zo’n team heeft alle faciliteiten. Niets is
echter minder waar! Zij trainen slechts één keer in de week in hun
eigen bad (de Tobbe in Gouda), en dan ook nog eens laat op de
avond. Hun
tweede training is en een badje in Bergambacht dat niet eens aan
de bondseisen voldoet! Dat is het, twee keer trainen in de week
voor een hoofdklasse team. Zij moeten het opnemen tegen andere
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teams in Europa die meestal twee keer per dag trainen! Hoe kan
Nederland zo nou aan de top blijven? De teleurstellende vierde
plaats van de dames op de olympische spelen komt dus niet
zomaar uit de lucht vallen. Maargoed, we hadden het over DWT.

Als we vanuit dit perspectief naar onze eigen situatie kijken valt
het dus allemaal best mee. Okee, ik zou ook graag meer en beter
willen, maar soms moet je ook even bekijken wat je hebt! Even
relativeren dus. We zullen moeten roeien met de riemen die we
hebben en uiteraard proberen we er altijd meer riemen bij te
krijgen. Ze zijn echter schaars…

Marjolijn.

Mijn naam is

Ronnie Westerhoven en ik heb van Bart de pen in mijn handen
gekregen. Zoals sommigen van jullie wel en waarschijnlijk ook
velen niet zullen weten, ik ben (na een half jaar vertraging) sinds
december lid van DWT geworden. Om nu een heel lang en zeer
boeiend (NOT!) verhaal te gaan houden over mijn jaren als
scholiertje en zo lijkt me niet zo. Daarom maar iets over waarom ik
naar DWT kwam.
Op 31 juli 1979 ben ik geboren, ongeveer 15 km ten oosten van
Haarlem, in een achtergelegen dorpje nu bekend als Amsterdam.
Na een X aantal jaren hier, ben ik verhuisd naar de metropool van
Noord - Holland: PURMEREND. Na m’n VWO ben ik gaan
studeren aan de Hogeschool Haarlem, afd. Luchtvaarttechnologie.
Op dit moment ben ik aan het afstuderen voor deze studie bij Shell
in Amsterdam en ben woonachtig aan de Spaarndamseweg.
In Purmerend ben ik op 8 - jarige leeftijd begonnen met waterpolo
voor de Europese topclub WZ & PC. Dat waren tot begin vorig
seizoen toch erg leuke jaren, totdat er een paar mensen daar
besloten dat de club “professioneel” moest gaan worden. Dus werd
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een trainer aangetrokken, die de club omhoog zou moeten brengen.
Deze trainer kon echter niet de altijd leergierige Heren 1 ploeg van
WZ&PC niet tot verheffende hoogtes van spelniveau brengen:
DEGRADATIE! Nu vond ik dit persoonlijk niet eens zo erg, want
het team was gewoon niet erg goed (zacht uitgedrukt…), maar er
waren nieuwe mensen in het bestuur gekomen, die vonden dat ze
na 3x een wedstrijd te hebben gezien, de afdeling waterpolo wel
konden leiden. Dit leidde tot een niet zo prettige sfeer (nog zachter
uitgedrukt…….), waarna mensen die zich jarenlang met hart en
ziel voor de club hadden in gezet moesten verdwijnen (lees: Koos).
Dat was voor mij het punt van: Jongens, later en zoek het maar uit!
De Heren 1 dreigt nu weer te degraderen, ledenaantal blijft
teruglopen, sponsor is weg: de nieuwe bestuursleden verstaan hun
vak dus!

Goed, nu over prettigere zaken. Mijn eerste actieve contact met
DWT was ongeveer 3.5 jaar geleden, toen ik met mijn oude club in
het Boerhaavebad moest spelen. Na de wedstrijd was het erg
gezellig in het clubhuis (Duhh……) en vroeg één of andere
juffrouw, éné Marjolijn, of wij niet eens mee wouden doen met het
Pinkstertoernooi. Tja, waarom niet? Zal vast wel leuk zijn. Nou, en
het was gezellig. Het Pinkstertoernooi werd een begrip! Sindsdien
was ik elk jaar aanwezig en elk jaar weer super. Toen ik dus
besloot naar een andere club te gaan, welke andere optie was er
dan DWT?
Na ongeveer 3 maanden DWT, moet ik zeggen dat die keuze me
wel erg goed bevalt. Het integratieproces is vrij vlot verlopen en de
gezelligheid is top.

Helaas is er nu een eind gekomen aan dit ontzettende boeiende

verhaal. Daarom geef ik De Pen nu door aan Joyce Vollenga
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Wie zitten er in april achter de jurytafel?

zaterdag 7 april

zaterdag 21 april

zaterdag 28 april

Verslagen uit het haarlems dagblad

*** DWT NOG STEEDS OP PROMOTIEKOERS ***
De vrouwen van DWT liggen nog steeds op koers voor promotie
naar de tweede klasse bond.

5 maart DJK/ZAR - DWT 3-8
DWT opereerde sterker dan de afgelopen weken het geval was
geweest. Er werd duidelijk weer voor elkaar gewerkt; vanaf het
begin was duidelijk wie er met de punten naar huis zou gaan. Na 2-
0 in de eerste periode werd de score alleen maar verder
uitgebouwd. Opmerkelijk was de actie van Dana Ungureanu. Zij
scoorde vanaf de midvoorpositie, iets wat niet vaak gebeurt.
Halverwege de wedstrijd was de stand al 4-1. Bij een 7-2



  28 De Waterdroppels  

voorsprong werd begonnen met de laatste vijf minuten netto
speeltijd. Coach Ben Willemze wisselde in de eindfase regelmatig
zijn speelsters. Marjolijn Verbruggen maakte twee doelpunten,
Sabine Roozen drie.

19 maart DWT - De Otters/’t Gooi7-10
DWT begon sterk en stond na de eerste periode met 3-0 voor.
Halverwege de wedstrijd gaf het scorebord 5-3 aan. Dat werd de
mannen uit Bussum teveel. Zij schakelden nog een tandje bij en
trokken de stand gelijk naar 6-6. Een aanvallend DWT gaf achterin
veel ruimte weg, waar de Otters/Õt Gooi handig gebruik van
maakte. In een rommelige eindfase lukte het de mannen van een
tevreden coach Koos Ruiter niet meer dichterbij te komen.

Sponsorzwemmen 18 februari

Het is alweer een tijdje geleden, maar het was zoÕn groot succes
dat ik er nog een stukje over ga typen. Op zondag 18 februari
namen er vijftien kinderen deel aan het sponsor zwemmen, onder
het motto Zwem mee voor DWT! Van tevoren was al duidelijk dat
de deelnemers er zin in hadden, sommigen begonnen spontaan in
te zwaaien Vlak voor het begin zette een team juryleden zich
gewapend met pen en turflijst aan de badrand om er op toe te zien
dat er niet gesmokkeld werd. Er was publiek, er werd nog een
warming-up gedaan en toen de wedstrijdklok was ingesteld op
precies een kwartier klonk het startsein.
Alle kinderen doken het water in om binnen de vijftien minuten zo
veel mogelijk baantjes te zwemmen. Van tevoren waren ze met een
sponsorlijst bij familie, vrienden en kennissen langs geweest om
zich voor een totaalbedrag of een bedrag per baan te laten
sponsoren. De inzet tijdens het zwemmen was groot. Het meeste
geld werd opgehaald door Layla van den Berg. Zij zwom achttien
banen en haalde daarmee maar liefst 238 gulden op! Het
totaalbedrag kwam op 1349 gulden en 70 cent, en dat was meer
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dan afgelopen keer.
Het geld gaan we besteden aan activiteiten voor de jeugd van
DWT. Het zou daarom leuk zijn als er volgend jaar ook meer
synchroon- en wedstrijdzwemmers meedoen. Alleen samen
kunnen we nog meer verdienen voor DWT!

Pinkstertoernooi 2001: 3 en 4 juni!

Op 3 en 4 juni vindt het jaarlijkse DWT Internationale
Pinkstertoernooi weer plaats. Dit jaar verwelkomen we o.a. teams
uit Engeland en Frankrijk. De speeltijden zijn op zondag 3 juni van
10.00 tot 22.00 uur en op 4 juni van 10.00 tot 15.00 uur.

Meer info volgt in het volgende clubblad. We doen hierbij al wel
weer de bekende oproep voor vrijwilligers die mee willen helpen
er wŽŽr een geslaagd toernooi van te maken! Je weet ons te
vinden: in het zwembad op de bekende trainingstijden en natuurlijk
in het clubhuis. Of bel (023) 531 41 20.

Verjaardagen in april

1 april Jessica Groenendijk Dames 2
2 april Mascha Bakker Minipolo

Robin Groenendijk Heren 2
5 april Luc Zandvliet Heren 4
6 april Marius Bakker Heren 5
7 april Hayo Stam Heren 1
8 april Terry Mieremet Adspiranten
10 april Freek Strootman Adspiranten
11 april Pieter-Paul van Oerle Heren 1
18 april Thijs Weustink Heren 1
19 april Ruud Muylaert Heren 5
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20 april Roselijn Verbruggen Dames 1
Anje Wattel Dames 3

26 april Paul Roozekrans Heren 4
28 april Yvette Roozen Dames 1
29 april Katja Botman Dames 3

*** GEFELICITEERD ALLEMAAL! ***

Uitslagen
Zaterdag 17 februari

Heren 1 DWT - Aquafit 1-7

Doelpunt: Hayo

Heren 2 DWT - RAPIDO Õ82 11-6

Doelpunten: Paul 6, Ted 3, Ronnie 2

Heren 3 DWT - De Dolfijn 3-5

Doelpunten: Bert 2, Dick 1

Dames 1 DWT - De Dolfijn 4-2

Doelpunten: Sabine en Marjolijn 2

Dames 2 DWT - NEREUS 1-6

Doelpunt: Joyce

Zaterdag 10 maart

Dames 2 DWT - Noordkop 11-7

Doelpunten: Ebelien 4, Ingrid 3, Joke

2, Franciska en Jessica 1

Pupillen DWT - Alliance 2-14

Doelpunten: Maarten en Richard

Dames 3 DWT - Bright DAW 4-1

Doelpunten: Katja 3, Carry 1

Heren 2 Bright DAW - DWT 8-13

Doelpunten: Frank en André 3, Ted 2,

Jeroen, Paul, Marco, Paul en Marcel 1

Zaterdag 17 maart

Heren 5 DWT-Heerhugowaard‘92 2-14

Doelpunten: Marcel J. en Patrick

Dames 1 DWT - Woerden 13-1

Doelpunten: Sabine 5, Antonette,

Marjolijn en Martine 2, Mariska en Dana

1

Heren 1 DWT - Otters/’t Gooi 9-13

Doelpunten: Eddy 3, Paul 2, Michael,

Ronnie, Raymond en Hayo 1

Heren 2 DWT - WZV 10-5

Doelpunten: Marc 4, Frank en Paul 2,

Jeroen en Pim 1

Heren 3 DWT - NVA/HHC 4-7

Doelpunten: Herman en Jurgen 2

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink
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Uit je DWT trainingspak
gegroeid??
DAT LEVERT GELD OP!!

De DWT trainingspakken worden door de fabrikant niet meer
gemaakt. Toch zijn er nog een aantal zwemmers die er graag een
zouden willen hebben.
Daarom doen we een beroep op alle  DWT-ers die hun te kleine
pak nog in de kast hebben liggen. het gaat met name de grote
kindermaten. Lever je pak in en ontvang  minstens 20 % van de
oorspronkelijke aankoopprijs terug! 
Bel Anneke Veen: 5313965.
T-shirts, badmutsen en tassen zijn er  volop!

NB: Per 1 april as. gelden de volgende prijzen:
T-shirt fl. 30,00
Tas fl. 50,00
Badmuts fl.   7,00

Chris op stage en op reis!!

Hallo allemaal,
Een aantal van jullie weet dat ik vanaf half april stage ga lopen in
Engeland voor enkele maanden. Na deze stage wil ik als het lukt
een jaartje er tussen uit om te gaan reizen. Voor alle anderen die dit
nog niet wisten laat ik het nu even weten. Dus de aankomende tijd
ben ik er niet.

Groetjes Chris.
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Zuyderzee Masterscircuit
te Heerenveen.

Op zaterdag 17 februari jl. vond de derde ontmoeting plaats van
het Zuyderzee Masterscircuit. Om twee uur haalde Ok mij van huis
af. We reden eerst naar Duivendrecht om Donald Uytenbogaart op
te halen. Met goed weer zetten wij onze autotocht voort richting
Heerenveens waar wij heel mooi op tijd arriveerden. 
Deze keer vonden de wedstrijden plaats in het zwembad "De
Telle”. (25m.baan)
De deelname was vrij groot, ondanks dat er dit weekend meerdere
masterszwemwedstrijden in Nederland waren. Het inzwemmen
begon om kwart voor vijf en een half uur later ging de eerste serie
van start. Donald had In goede dag, want in zijn categorie (H 50+)
heeft hij een Nederlands record gezwommen op de 100 m.
wisselslag. ( 1.13 min.) Ik heb de 100 m. wisselslag gezwommen
in 1.35 min. en ik ben hiermede tweede geworden achter Atie
Pijtak-Radersma. Verder had ik wat pech met de 100 m.
vlinderslag, Ik kwam niet goed uit bij het derde keerpunt en een
dis, was het gevolg. Ik kan gemakkelijk zeggen: "De volgende keer
beter".
Tot slot moest ik de 400 m vrije slag zwemmen en met een
evenaring van mijn beste tijd (6.40,6min.) ben ik eerste geworden
in mijn categorie. (D 45+) Het is altijd heel gezellig tijdens deze
wedstrijden. Ook deze keer was oud lid Mathilde Vink (D 40+)
van de partij. Is Avonds om negen uur waren de wedstrijden
afgelopen en heel voorspoedig reden wij naar huis. Even elf uur
was ik thuis.

Corine Kalbfleisch, februari 2001.
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Hoera geslaagd!!!

Hoera, iedereen is weer geslaagd!!
9 en 10 maart was er af zwemmen. Heel veel kinderen hebben
afgezwommen, voor zowel vaardigheid 1, 2 en 3 als het A, B en
C-diploma. Het was een geweldig feest en iedereen heeft weer een
diploma gehaald.

Op vrijdag hebben de volgende kinderen een diploma gehaald:
Zwemvaardigheid 1
Deborah Kalis
Desiree Kalis
Joyce Dweelaard
Jeroen Teeuwen
Tiana Dekker
Josanne v.d. Ley

Erik Dansen
Jorit van Geldorp
Mike Ruygrok
Milou van Meurs
Wessel van Geldorp

Zwemvaardigheid 2
Floortje van Dijk
Claudia van der Werff
Rob Stricker
Cagla Bicer

Yunus Yigit
Hamza Ardic
Ismail Oulhadj

Zwemvaardigheid 3
Anouk Ylstra
Yesim Koycu

Op zaterdag hebben de volgende kinderen hun diploma gehaald:

A - diploma
Duygu Uslu
Sukruye Bayraktar
Leyla Kocer

Lisa Nolet
Marc Selles
Abdil Koycu
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Sem van de Crommert
Jeffrey Eeftens
Ayhan Onursal
Adil Madhar
Roos Otten
Dounia Belkhrouf
Aimee Kuipers
Patricia Dewus
Selam Befekadu

max Bruin
Anouk Slik
Vita Vollaers
Marelle Hoogland
Wouter v.d Ketterij
Debbie van Osch
Jeffrey van Deursen
Naomie Peters
Job Welling

B - diploma
Burak Ozkan
Mike Beekhuys
victor v.d. Brink
Joris Stolwijk

Havva Aktas
Fatih Aktas
Tugba Yildirim
Ghalid Madhar

C - diploma
Esra Karakas
Etienne Piers
Mincke Ylstra
Guido v.d. Kroft
Fay Warmerdam
Jeroen Koopman

Mustafa Dogan
Maron Dekker
Daphne Harks
Kimberly Doyle
Harry van Geldorp
Petri van Diik

De laatste 2 waren lesgevers uit het Boerhaavebad en de Planeet !!!
Dus wie volgt??.... Iedereen van harte gefeliciteerd en op naar het
volgende diploma !!!!
De volgende keer zal het afzwemmen in Juni zijn.

Groetjes J-REZ.
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Jubileum - puzzels (slot)

Ten noorden van Alkmaar ligt Noord Scharwoude en in dat dorp
speelden wij ( heren 5 ) op zaterdag 17 februari 2001 een
polowedstrijd tegen de Roering. Sinds een jaar polo-et deze
vereniging in een nieuw zwembad. Gelukkig voor hen, want het
vorige bad was echt niks.
Het was beregezellig in de Duikerdel. We speelden voor wat we
waard waren en dat betekent: over tegendoelpunten hadden we niet
te klagen. Na afloop hebben we in het restaurant de laatste prijzen
van de jubileum-puzzels getrokken en dat was nog een heel gedoe.

UITSLAGEN:

Jub.-puzzel 4: 1. Thijs Weustink DWT - T-shirt
2. Eddy Roosen DWT - badmuts
3. Yvette Roozen DWT - badmuts

Hoofdprijzen: 1. Yvette Roozen damesbal
2. Teun Weustink herenbal

Extra prijzen: 1. Bart Wever kasteelpuzzel
2. Sandra Kol DWT - badmuts
3. Randy Mieremet mini-kompas
4. Jan Becking  mini-kompas

Troost prijzen: 1. Raymond Velthuis varkenpuzzel
2. Tuyba Yildirim set ballonnen

In de loop van de maand april worden de prijzen thuis gebracht

Gé Luttikhuizen



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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