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Een voorzet van . . .
De voorzitter .

Ogenschijnlijk behoren wij Nederlanders tot
een gelukkig volk, want ga maar na; ’s lands
economie groeit weliswaar niet meer zo hard,
maar hij blijft groeiende. Rijkdom alom; dat mag toch wel gezegd
worden, nietwaar! Ik mag mij derhalve nog steeds gelukkig prijzen
dat mijn wiegje in dit kikkerlandje heeft gestaan. Maar rijkdom
heeft toch ook zijn keerzijde. Het transformeert het westerse
denken in een egocentrisch denken van ‘na mij de zondvloed’. En
dat terwijl we elkaar toch zo hard nodig hebben. Wat in andere
samenlevingen gemeengoed is, hebben wij uit het oog verloren en
is er een ramp of een crisis voor nodig om tot bezinning te komen.
De mkz-crisis geeft thans daarvoor voldoende gelegenheid. Ik
stond daar even bij  stil met de persoonli jke evaluatie van een zo
succesvol verlopen DWT-seizoen. Welvaart kan een bijdrage
leveren aan het gevoel van geluk en welzijn en daarin anderen te
laten delen is toch het ultieme gevoel van gelukzaligheid.
Toch wel goed zo’n bezinningsmoment, want het is toch niet
allemaal pais en vree dat de klok slaat, zelfs niet bij DWT. Okay,
sportief bezien hebben we bij DWT het afgelopen seizoen niet te
klagen gehad. Het waterpolo floreert als nooit tevoren en het
wedstrijdzwemmen zit ook duidelij k in de lif t. De DWT-familie
kan derhalve trots op haar atleten zijn. De dip bij het
synchroonzwemmen tempert echter het gevoel van tevredenheid.
In die momenten schiet het algemene saamhorigheidsgevoel tekort.
De eigen toko heeft immers alle aandacht nodig. Het westerse
denken in optima forma, terwijl DW T slechts gebaat is bij een
goed functionerend geheel. Het kan dan ook geen kwaad om
geconfronteerd te worden met onze wetmatigheden in het sociale
verkeer. De kracht van de ketting wordt bepaald door de zwakste
schakel en er moet ons alles aan gelegen zijn om de zwakste
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schakel net zo sterk te maken als de rest van de ketting. Ik denk dat
het aan de wil om met elkaar er voor elkaar te zijn, niet ontbreekt.
Het paaszwemtoernooi en het pinksterpolotoernooi als voorbeeld
mogen immers op een brede be-langstelling bij DWT-getrouwen
rekenen. Mogelijk kan door een eigen toernooi (bijvoorbeeld een
najaarssynchroontoernooi) het synchroonzwemmen zich ook
duidelijk manifesteren en volgen zij het voorbeeld van de J &
REZ, die van het zomerafzwemfeest dat op zondag 1 juli plaats
vindt ook een jaarlijks weerkerende traditie willen maken.

Waar bezinningsmomenten al niet toe kunnen leiden. Ik lijk het ter
plekke te verzinnen. Maar ik meen het ook, want er is mij veel aan
gelegen om alle sectoren bij DWT een gelijkwaardige plek binnen
de zwemfamilie te geven. Het succes die bijvoorbeeld het
waterpolo geniet moet uitstralen naar de rest van de DWT familie.
Dan wordt het namelijk het succes van ons allen en kan de
expertise die dit succes oplevert voor ons allen ten dienste staan.
Neem het maar mee in de zomervakantie en haal er je voordeel uit.
We zouden het inderdaad bijna vergeten dat de zomervakantie met
rasse schreden nadert. We kunnen dan even gas terug nemen.
Goed, de voorbereiding op het nieuwe seizoen vergt de nodige
aandacht. Maar met het vooruitzicht van zon, zee, strand en dus
lekker genieten, wordt DWT voor even in de wachtstand gezet.
Tenzij je tot de “diehards” behoort die een steentje bijdragen aan
de facelif t van het clubhuis!

Ik stop dit gemijmer; geen bezinning meer, de mkz en alle andere
nationale sores mag ik toch wel even laten voor wat het is. In de
verte droom ik alweer van nieuwe DWT-triomfen. Sportief succes
smaakt naar meer. Een pilsje aan de nieuwe bar en genieten maar.
Het grote vakantiegevoel maakt toch wel dromerig. Een prettige
vakantie allemaal; enne, geniet er maar goed van!

Met sportieve groeten.
Guus Niehot.
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Inform atief..

- De Grote Clubactie.
De grote clubactie gaat weer van start. DWT zal
zich weer in een vroegtijdig stadium inschrijven
voor dit evenement. Aan de werkgroepen wordt
verzocht om binnen de eigen sportsector
lotenverkopers te rekruteren. Op grond van het
aantal lotenverkopers wordt het verkoperspakket aangevraagd. Dit
pakket zal op 11 september bezorgd worden. Omdat dit jaar het
seizoen vroeg begint, is er voldoende tijd voor een zorgvuldige
samenstelling en indeling van het verkoperspakket. Het secretariaat
van de diverse werkgroepen dient het aantal lotenverkopers voor
31 augustus a.s. door te geven aan het postadres van de voorzitter.

- Zomervakantie.
De vakantieperiode is van 7 juli tot en met 19 augustus. In die
periode is er geen leszwemmen en zijn er geen reguliere trainings-
en andere reguliere DWT activiteiten. Vanaf 20 augustus hervat
DWT weer de bekende trainings- en leszwemactiviteiten.

Met bronvermelding.

De stedenband tussen Haarlem en Osnabrück bestaat veertig jaar.
Sportieve uitwisselingen tussen beide steden zoals bijvoorbeeld de
zwemuitwisseling tussen DWT en Dodesheide zijn daar bekende
voorbeelden van. De eerste contacten tussen beide steden reiken
veel verder terug. Van de 17  tot in de 19  eeuw kwamen Duitsee e

seizoenarbeiders uit de omgeving van Osnabrück in groten getale
naar Haarlem. Zij waren de gastarbeiders van de voorbije eeuwen.
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Een heuse tentoonstelli ng over die periode van Duitse
gastarbeiders in onze contreien moet het migratieverleden uit de
vergeethoek halen. Seizoensarbeid uit Duitsland was echter geen
typisch Haarlems fenomeen. Op het hoogtepunt, rond het midden
van de 18 eeuw, kwamen in het voorjaar in totaal zo’n 60.000e

Duitse werklieden naar het ‘steinreiche Holland’. Naar schatting
ruim 1500 van hen kwamen speciaal naar Haarlem en omgeving.
Ze waren welkom omdat ze hard werkten, maar verder hadden de
Haarlemmers geen al te hoge pet op van die seizoenarbeiders uit
Osnabrück. Ze werden gedoogd, maar van een echte uitwisseling
van contacten tussen de Haarlemse bevolking en de een soort
brabbel-Nederlands sprekende Duitse vreemdelingen was geen
sprake. Een vergelijkbare terughoudendheid vind je ook ten
opzichte van de huidige generatie allochtone Haarlems
ingezetenen.

De Osnabrückers waren echte seizoenarbeiders, zoals de Polen nu.
Maar ze reisden niet op de bonnefooi. Meestal wisten ze van
familie of streekgenoten dat je in de omgeving van Haarlem kon
werken als grasmaaier, bij de linnenblekerij als blekersbode of bij
de buitenhuizen als tuinman. Veelal wisten de seizoenarbeiders
ruim twee keer zoveel jaarinkomen bij elkaar te schrapen als thuis
in de arme regio rond Osnabrück. Behalve genoemde werklieden
kwamen er ook veel marskramers uit het oosten. Met op hun rug
een manufacturenkist gingen ze de dorpen en markten langs om
hun waar (veelal textiel van linnen, wol of katoen) aan de man te
brengen. Onder hen waren veel katholieken. Een aantal van hen
groeiden zelfs uit tot (internationale) warenhuizen: Dreesmann,
Cloppenburg, Lampe. In Haarlem behoorden de nazaten van de
marskramer Anton Schlatmann tot de oprichters van modehuis De
Faam die in de Barteljorisstraat zijn nering had.

Over de meeste Hollandsganger is bitter weinig bekend. Het waren
veelal ongeletterde lieden die nauwelijks sporen hebben nagelaten.
Een enkele bewaard gebleven brief of reisepasse (de voorloper van
het paspoort) en een vermaning van een lutherse dominee die
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waarschuwt voor slechte Hollandse gewoonten zoals tabak roken
en koffie drinken, is alles wat rest. Hoewel de grote massa
anoniem in de Haarlemse geschiedenis achterbleef, springt een
enkeling er wel uit. Naast genoemde Schlatmann was dat onder
meer ook een Peeperkorn; waarvan de vader werkte als dagloner in
de linnenblekerij op De glip en waarvan de zoons aan de wieg
stonden van Stoomwasscherij Peeperkorn. En laat nou net toevalli g
een nazaat van die Peeperkorn het ooit tot voorzitter van de
zwemvereniging De Watertrappers gebracht te hebben! De cirkel is
rond; DWT v/s Dodesheide, Haarlem v/s Osnabrück. In de 19e

eeuw kwam aan de migratie naar Holland van Duitse gastarbeiders
een einde. De stedenband tussen Haarlem en Osnabrück houdt de
herinnering levend. De zwemuitwisseling tussen DWT en
Dodesheide nu mogelijk ook. Misschien wordt ooit nog ene
Peeperkorn voorzitter van de omniumvereniging SSC Dodesheide
uit het mooie Osnabrück.

Bron: Haarlems Dagblad d.d. 21-04-2001.

Déjà vu.

De zomervakantie is het niemandsland tussen wat geweest is en
wat komen gaat. In mijn ge-voel vindt de echte jaarwisseling pas
plaats in de periode die we gemakshalve met zomervakantie
aanduiden. Tussen plicht en nieuwe plicht ligt een periode van het
gelukzalige niets hoeft en alles mag gevoel. Als kind zijnde had ik
al iets met dat gevoel. Eindelijk die welkome onderbreking van de
gang naar school en dat met de wetenschap dat je in het nieuwe
schooljaar een nieuwe juf zou krijgen, die in jouw gevoel veel
aardiger was dan die brompot van een meester. De vocabulaire van
een jochie van acht over gehaat onderwijsvolk was in die tijd een
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stuk braver dan thans. De vrijheid wachtte en dat wel zes weken
lang. Het was voor mij dan ook niet minder dan een cultuurschok
toen ik in het begin van mijn arbeidzaam leven slechts met twee
weken zomervakantie genoegen moest nemen. Dat terzijde, eerst
nog even genieten van die zes lange weken uit een schoolperiode
waarin onderwijs ook voor de leerkrachten nog tot de goede dingen
des levens behoorde.

Het zomerkamp dat door de polowerkgroep georganiseerd wordt
heeft iets authentiek. Zomer kampen waren in de jaren 50, 60 en 70
van de vorige eeuw gemeengoed. Een beetje organisatie of
sportvereniging die zich bezighield met activiteiten voor het
opgroeiend volkje had wel een zomerkamp op het programma
staan. Het was voor mij de ultieme vorm van vakantie vieren. Een
week lang zonder het ouderlijk gezag in grote legertenten of
kampeerboerderijen ver van de stad af, het oergevoel van absolute
vrijheid beleven; een beter bestaan was toch niet voor te stellen!
Daar konden de stranddagjes en de bezoekjes aan de voorlopers
van de huidige pretparken niet aan tippen; om maar niet te spreken
van de ma,wo,vrijgang naar De Houtvaart gedurende de rest van de
zomervakantie. Die bak met het altijd koude water werd door
waterangsthazen als ik het liefst gemeden als de pest. Maar ja, mijn
ouders dachten mij er een plezier mee te doen en ik wilde ze daarin
niet teleurstellen. Bovendien kon ik mijn vriendjes toch niet laten
weten dat ik een pesthekel aan die betonnen waterbak had. Als ik
mocht kiezen tussen zomerkampen en De Houtvaart, nou dan wist
ik het wel!

Met deze wetenschap heeft de polowerkgroep gelukkig geen
rekening te houden. Ik hoop dat ze erin slagen om toch weer een
kampweekend van de grond te krijgen. Het is moeilijk om het
jonge volkje van nu, dat immers gewend is aan luxe vakanties in
bungalowparken en hotel kamers, zo gek te krijgen om een
weekend lang in een te krappe tent het oergevoel van absolute
vrijheid mee te geven. Ouders van nu, we hebben toch geen glossy
populair wetenschappelijk opvoedkundig weekblad met deze naam
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nodig om dat oergevoel, wat ook u ongetwijfeld heeft meebeleefd,
over te dragen aan onze kleine huisgenootjes die wat dat betreft
even onder het juk van onze veeleisende opvoeders vandaan
moeten komen.
Heerlijk toch, dat grote zomervakantiegevoel; het niemandsland
tussen wat geweest is en wat komen gaat. De periode waarin ik de
nostalgie van wat ooit was als de ultieme vorm van gelukzaligheid,
zittend aan een terrasje met een groot glas bier in mijn linkerhand
en het laatste clubblad van DWT in mijn rechterhand over me heen
laat komen. Proost, en hoelang of hoe kort je zomervakantie ook
mag zijn, geniet er met volle teugen van.

Guus Niehot.

Zomer ru st

Ja het is weer zover. Zomer, vakantie, toernooien, strand, terras
enz, enz. zijn weer actueel. Het eerst volgende clubblad komt
daarom dus pas in september uit. Copy en andere zomer
memorabilia voor de september editie kunnen tot ongeveer 16
augustus ingeleverd worden. 

Zon en mooi weer voor iedereen,
Michael.
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Van de polocommissie.

Van de (polo) voorzitter.

Het waterpoloseizoen zit erop. Als u dit leest
zijn we net klaar met het pinkstertoernooi, of
misschien komt het er nog aan (je weet tegenwoordig
nooit wanneer het clubblad komt). In ieder geval kunnen we
terugkijken op een vrij goed geslaagd seizoen voor DWT. Heren 1
heeft zijn doelstelling behaald, zij eindigden als zesde en daarmee
in de middenmoot. Volgend seizoen misschien bij de eerste vier?
Heren twee handhaafde zich knap in de bond na de promotie in
2000. Heren 3 redde het maar net, zij eindigden één-na laatste.
Heren 4 speelde keurig in de middenmoot en heren 5 eindigde
helaas als laatste maar konden gelukkig niet degraderen. Dames 1
werd kampioen (O ja? Niks van gemerkt…) en promoveerde naar
de tweede klasse bond. Dames 2 degradeerde helaas en komt nu bij
dames 3 in de
tweede klasse kring, waar dames 3 overigens keurig als vijfde
eindigde. De adspiranten onder de 16 werden vierde en de pupillen
moesten nog een beetje wennen en eindigden als laatste in hun
competitie.

Nu komt de tijd van de toernooien eraan. Nog even een overzicht:
16/17 juni Noordkop, Den Helder, 23/24 juni Aquanovio,
Nijmegen (alleen dames), 6/7/8 juli Tunbridge Wells, Engeland
(alleen heren), 18/19 augustus Zepta, Ter Apel (heren + dames),
25/26 augustus Spartacus, Hasselt (alleen heren) en 1/2 september
DAW, Alkmaar (2x dames + heren). Verder gaat het balletje
gooien op dinsdag en vrijdag door tot en met 6 juli. Let op: op
dinsdag van 19.00 tot 20.00 voor minipolo, pupillen en
adspiranten, van 20.00 tot 21.00 uur voor heren en dames. Op
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vrijdag van 19.30 tot 20.15 voor minipolo, pupillen en adspiranten,
van 20.15 tot 21.00 uur voor heren en dames.

Tenslotte wens ik iedereen een fijne zomervakantie!
Groetjes, Marjolijn.

Volgend seizoen.

Het nieuwe waterpoloseizoen staat over 2 maanden alweer voor de
deur! De trainingen in het Boerhaavebad beginnen weer op 20
augustus. Elders in dit clubblad staat precies wanneer voor welk
team. Er gaan volgend seizoen weer wat dingen veranderen.
Bijvoorbeeld de teams die we gaan inschrijven. Dat worden:
jongens adspiranten onder de 14 (geb. Jaren: ’88, ’89, ’90 en ’91)
en heren jeugd (geb. Jaren: ’82 – ’87).  De allerkleinsten (meisjes
en jongens uit ’92 en later) blijven minipoloën en gaan naar de
toernooien op zondagmiddag. Heren 1 tot en met 5 blijft bestaan,
zij het met een iets andere samenstelling, en bij de dames gaan we
het weer proberen met een dames 4 team!
De trainers van volgend seizoen zijn: Koos Ruiter (heren 1+2),
Ben Willemze (dames 1), Bart Wever (Dames 2), Raymond
Velthuis (dames 4), Eddy Roosen (heren-jeugd) en Ronnie
Westerhoven (adsp. <14). Daarnaast gaan Mieke Goedkoop,
Jessica Groenendijk, Sandra Roosen en Sabine Roozen de
minipoloërs trainen, en traint Robin Groenendijk  de dames-
keepers. Het beste nieuws is dat Bart, Raymond en Ronnie de
waterpolotrainer-A cursus in Zeist gaan volgen, dus als het goed is
hebben we er volgend seizoen drie gediplomeerde trainers bij!

De competitie begint voor de kring- en districtsteams (alle teams
behalve heren 1+2 en dames 1) in het weekend van 15 september.
De bondsteams beginnen 29 september.
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Eind augustus zal het poloboekje weer klaar zijn (als de bond dit
jaar de rrosters niet kwijtraakt…). We delen het dan uit in het
clubhuis, weer en reden om te komen trainen dus! Pas als we
zoveel mogelij k hebben uitgedeeld gaan we ze thuis bezorgen. Als
je je boekje dus snel wilt hebben kun je het komen halen in het
clubhuis, verwachte datum 31 augustus en anders 7 september!

Hieronder volgen dan tenslotte de trainingstijden:

Dag Tijd Plaats Team(s) Train er(s)
Maandag 21.45 – 23.00 Boerhaave Heren 1+2 Koos
Dinsdag 18.30 – 19.30

19.30 – 21.00
Boerhaave Minipolo +

 adsp.<14
Dames 1-4

Mieke/Jessica, Ronnie
Ben, Bart, Raymond,
Robin

Woensdag 22.00 – 23.00 Boerhaave Heren 3/4/5 -
Vrijdag 19.30 – 21.00

21.45 – 23.00
Boerhaave Dames 1-4

Heren
1+2+heren-jeugd

Ben, Bart, Raymond,
Robin
Koos

Zondag 13.30 – 15.00 Planeet Heren-jeugd+
dames 1-4

Eddy, Bart, Raymond

Zondag 16.30 – 17.30 Boerhaave Minipolo+ 
 adsp.<14

Mieke/Jessica, Ronnie

Wij  wensen iedereen weer een leuk, sportief en succesvol seizoen!

Marjolij n.

De Pen

Met dank aan Joyce mag ik deze keer iets schrijven met de “ Pen”.
Eerst maar eens iets over mezelf. Op dit moment ben ik even
invalide, want ik ben door mijn enkel gegaan en heb hierbij mijn
enkelbanden gescheurd. Foutje!
Nou, ik ben 20, heb 2 zussen en woon nog thuis. Ik studeer
verpleegkunde aan de Hogeschool Holland in Diemen. Ik ben nu
derde jaars en loop momenteel stage op een consultatiebureau.
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Via mijn buurman, Hans Kleinhout, ben ik bij DWT terecht
gekomen. Hij was trainer van de kunstzwemploeg. We zaten toen
nog in het Sportfondsenbad. Ik ben toen gewoon een keer wezen
kijken en wat ik zag beviel mij wel, ik wilde ook op
kunstzwemmen. Ik geloof dat dit alles in 1992 plaatsvond, maar
daar ben ik niet geheel zeker van. Ik ben namelij k niet zo goed in
jaartallen onthouden. Na een paar trainingen meegedaan te hebben
verhuisden we naar het Boerhaavebad. Mij n tijd bij
kunstzwemmen was altijd erg gezellig, soms tot ergernis van de
trainsters. Samen met Dana ben ik toen duetten gaan zwemmen en
we hebben ook een paar groepsnummers in elkaar gezet. Ik ben nu
gestopt met het kunstzwemmen zelf, maar geef nog wel training
aan de meisjes onder de 13 jaar. Later ben ik ook op waterpolo
gekomen, welk jaar moet je mij niet vragen, want dat weet ik
natuurlijk niet meer.

Ik ben toen begonnen in Dames 3, logisch. Daar heb ik denk ik wel
een paar jaar rondgedobberd. Ik heb ook nog een jaar met Dames 2
meegedaan, maar ik vond toch Dames 1 en 3 leuker. Sinds 2 jaar
train ik nu met Dames 1 mee en dat bevalt me eigenlijk wel. Sinds
een half jaar zit ik vast in het eerste. 
En het houd niet op, want ik geef ook nog leszwemmen aan
kindjes van 4,5 en 6 jaar. Ik probeer ze te leren drijven. Dit is ooit
begonnen in de Planeet. Toen ben ik er een tijdje mee gestopt,
maar nu sinds 2 jaar ben ik toch weer begonnen in het
Boerhaavebad.

Zo, ik denk dat ik nu wel weer genoeg geschreven heb.
Degene die de pen van mij krijgt zal hier ongetwijfeld niet blij mee
zijn, maar hij heeft het zelf  uitgelokt: 
Robbert Henrichs!!!!!! !!! !!! !!! !
 Succes met schrijven.

Groetj es Mariska



  De Waterdroppels 13  

En het Haar lems dagblad zeié

DWT - 't IJ  8-7
Door dit resultaat is DWT zesde geworden in het eindklassement.
Daarmee is de doelstelli ng gehaald voor coach Koos Ruiter, die
onlangs te kennen heeft gegeven nog twee jaar door te willen gaan
met deze groep. De jeugd van DWT, Raymond Velthuis en Ron
Westerhoven, trokken vanaf het begin de kar. Na een kleine
inzinking in de derde periode, toen de Amsterdammers
terugkwamen tot 7-6, werden in de laatste periode de opdrachten
goed uitgevoerd. Ruiter vindt dat er nog steeds groei in zijn team
zit. Volgend seizoen zal hij zijn doelstelling naar boven bijstellen.

Eindstanden competitie 2000-2001

Adspiranten: 4van 6e 

Pupillen: 12 van 12e

Dames 1: 1van 11e 

Dames 2: 11van 12e 

Dames 3: 5van 9e 

Heren 1: 6van 12e 

Heren 2: 6van 11e 

Heren 3: 10van 11e 

Heren 4: 5van 9e 

Heren 5: 9van 10e 

Het nakende seizoen: 2001-2002

Op maandag 20 augustus beginnen de trainingen in het
Boerhaavebad weer. De eerste training is voor:

· Minipolo en de Adsp. o. 14 op dinsdag 21 augustus van 18.30



  14 De Waterdroppels  

tot 19.30 uur.
· Heren 1 en 2 op maandag 20 augustus van 21.45 tot 23.00 uur.
· Heren 3, 4 en 5 op woensdag 22 augustus van 22.00 tot 23.00

uur
· Dames 1, 2, 3 en 4 op dinsdag 21 augustus van 19.30 tot 21.00

uur.
· Heren Jeugd op vrijdag 24 augustus van 21.45 tot 23.00 uur.

Even voorstellené

Voorafgaand aan de
eerste training van de
adspiranten wordt op
dinsdag 21 augustus de
nieuwe trainer
ge•ntroduceerd.
Hierbij nodigen we alle
leden van deze teams
Žn hun ouders uit om
op die dag om 18.15
uur in het clubhuis
aanwezig te zijn voor
deze kennismaking.

Dwt-zomer kampé in vogelenzang!

Aan het eind van deze maand is het zover: we gaan op
zomerkamp! Op 29 en 30 juni en 1 juli zullen we op camping
Vogelenzang spelletjes doen, gedropt worden en barbecuen. We
gaan er op de fiets heen. Natuurlijk hopen we op mooi weer en
veel deelnemers. Heb je je nog niet opgegeven voor het kamp? Tot
20 juni kan je, als je tussen de 7 en 12 jaar oud bent, dat nog doen
bij Sabine Roozen. Bel haar op: 06 15 46 81 21. Tot ziens in
Vogelenzang!
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In de zomer feliciteren weé
4 juni Tessa Peekstok Minipolo
9 juni Joyce Vollenga Dames 2
19 juni Linda Roosen Dames 2
21 juni Teun Weustink Heren 1
29 juni Naomi de Loor Minipolo
2 juli Jeroen Muylaert Heren 3
7 juli Romana Prins Dames 3
9 juli Eddy Roosen Heren 1
13 juli Peter Voogel Heren 4
18 juli Anita van Luit Dames 3
19 juli Antonnette Wigman Dames 1

Lex van Gaale Heren 5
Ton Vermeer Heren 5

22 juli Kim Bouman Adspiranten o. 16
25 juli Frank Muylaert Heren 2
31 juli Ronnie WesterhovenHeren 1
1 augustus Monique Stricker van de Heide Dames 3
3 augustus Marijn van Marken Dames 3
9 augustus Sjoerd de Vries Minipolo
11 augustus Mariska ter Horst Dames 1
12 augustus Randy Mieremet Heren 5
14 augustus Johannes Kaspers Pupillen
18 augustus Marcel van Gemert Heren 2
19 augustus Layla van de Berg Minipolo
20 augustus Annemiek Lucas-Face Dames 3
30 augustus Marco Hendriks Heren 2

We wensen iedereen een zonnige vakantie en hopen op een
glansrijk vervolg van het fantastische seizoen 2000-2001!

De polocommissie
Dana, Eddy, Marjolijn, Sabin e, Sandra, Ulco en Thijs
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 PRI JSVRAAG!!!! 

Hallo allemaal.
Zo vlak voor de vakantie is een mooi moment om met een prijs-
vraag te komen. Nu kun je er de hele vakantie over nadenken.
Maar waarvoor????
We will en graag een nieuwe yell voor de vereniging. Een yell die
door alle afdelingen gebruikt kan worden.
Zij n er  eisen aan de yell?
Ja, de yell mag niet te lang zijn. (Voor de waterpolowedstrijden
mag de yell niet te lang zijn.) Vaak is de leukste yell kort maar
krachtig. Zo’n 2 a 3 regels zijn genoeg.
Wat valt er  te winnen?
Voor de leukste inzending ligt er een mooi spel klaar.
Hoe kan je jouw inzending inzenden?
Jouw inzending kun je mailen naar yvetteroozen@hotmail.com EN
I_lommerse@hotmail.com .
Ook kan je de inzending een keer in de copybus gooien in het
clubhuis. Zet wel duidelijk op de envelop dat het gaat om de
prijsvraag YELL.
Belangrijk!!
Zend je inzending in vóór 1 september. Dan kunnen we de yell
plaatsen in het clubblad van oktober.

Wees creatief en bedenk een leuke yell voor de hele vereniging!!!
Ebelien Brander, Ingrid Lommerse, Yvette Roozen
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DWT-ZOM ERK AM PÉ voor
alle DWT-ers!

Aan het eind van deze
maand is het zover: 
we gaan op zomerkamp! 

Op 29 en 30 juni en 1 juli zullen we op camping Vogelenzang
spelletjes doen, gedropt worden en barbecuen. We gaan er op de
fiets heen. Natuurlijk  hopen we op mooi weer en veel deelnemers.
Heb je je nog niet opgegeven voor het kamp? Tot 20 juni kan je,
als je tussen de 7 en 12 jaar oud bent, dat nog doen bij Sabine
Roozen van de polocommissie. 
Bel haar op: 06 15 46 81 21.

Tot ziens in Vogelenzang!



Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Gr ill Bar

Geopend:
dinsdag t/m donderdag van 17:00 tot 01:00
vri jdag van 17:00 tot 02:00
zaterdag van 11:30 tot 02:00

De keuken is tot een half uur 
voor sluitingsti jd 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 wedstrij dzwemmen

L imietwedstrijd
d.d. 22-04-2001

1 - 200m vlinderslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 2:51.54 2 PR 100m-1:18.48

2 - 200m vlinderslag D Senioren/D
V iki Boviatsis 2:48.59 1 PR 100m-1:21.40

4 - 100m schoolslag H Senioren/H
Nick de Lange 1:31.76 PR

5 - 100m schoolslag D Senioren/D
Renée Bosse 1:31.38 PR

8 - 200m rugslag D Senioren/D
V iki Boviatsis 2:32.18 1 PR 100m-1:15.03
Renée Bosse 3:01.28 PR 100m-1:29.65

12 - 400m vrijeslag H Senioren/H
Nick de Lange 5:53.58 PR 100m-1:21.18
Dennis de Graaf 5:14.93 PR 100m-1:12.67

DWT A Kr ing deel 1 2001
d.d. 12-05-2001

1 - 50m vrijeslag H Senioren/H
Ferry de Ruyter 0:27.94

2 - 50m vlinderslag M Jeugd 2 el
Vik i Boviatsis 0:34.72

3 - 200m schoolslag H Senioren/H
Eric Veen 3:05.10
Dennis de Graaf 3:07.50
Nick de Lange 3:18.85 PR

4 - 400m vrijeslag M Junioren 2
Vik i Boviatsis 4:53.47

5 - 100m rugslag H Senioren/H
Eric Veen 1:18.21
Dennis de Graaf 1:23.44

6 - 100m schoolslag D Senioren/D
Yvette Roozen 1:28.48
Nicolette Knape 1:31.15
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Vik i Boviatsis 1:36.34
Renée Bosse 1:36.77

7 - 200m wisselslag J Junioren 2
Dennis de Graaf 2:43.25

DWT-A-K r ing deel 2 2001
d.d. 13-05-2001

10 - 50m schoolslag D Senioren/D
Yvette Roozen 0:40.06

11 - 50m rugslag H Senioren/H
Michiel Veen 0:33.85

12 - 200m rugslag D Senioren/D
Vik i Boviatsis 2:40.49 1

13 - 200m vlinderslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 2:56.89

14 - 100m vlinderslag D Senioren/D
Renée Bosse 1:32.00
Vik i Boviatsis 1:17.76 1

15 - 100m vrijeslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 1:04.58
Michiel Veen 1:00.46

16 - 200m vrijeslag D Senioren/D
Renée Bosse 2:48.74
Vik i Boviatsis 2:22.43 1

DWT - A-K r ingkampioenschap 2001
d.d. 19-05-2001

18 - 50m vrijeslag D Senioren/D
Vik i Boviatsis 0:31.20

19 - 50m vlinderslag H Senioren/H
Michiel Veen 0:29.11

20 - 200m schoolslag D Senioren/D
Yvette Roozen 3:12.08
Renée Bosse 3:23.57
Vik i Boviatsis 3:32.42

21 - 400m vrijeslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 5:16.15

22 - 100m rugslag D Senioren/D
Vik i Boviatsis 1:15.61 1
Renée Bosse 1:29.67

23 - 100m schoolslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 1:20.03 1
Tim Kuyt 1:32.92
Nick de Lange 1:33.41

24 - 200m wisselslag D Senioren/D
Vik i Boviatsis 2:44.44 1
Renée Bosse 3:06.52

DWT - A-K r ingkampioenschap 2001
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d.d. 20-05-2001

27 - 50m schoolslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 0:35.04

28 - 50m rugslag D Senioren/D
Vik i Boviatsis 0:36.28

29 - 200m rugslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 2:48.83

30 - 200m vlinderslag D Senioren/D
Vik i Boviatsis 2:55.55 1

Renée Bosse 3:33.98 3

31 - 100m vlinderslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 1:16.48

32 - 100m vrijeslag D Senioren/D
Vik i Boviatsis 1:05.94

33 - 200m vrijeslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 2:29.24

Paastoernooi  2001

Op 15 en 16 april organiseerde DWT met succes het 15e

internationale zwemtoernooi in het Boerhaave bad.
Bart de Graaf had naast de vaste deelnemende verenigingen  SSC
Dodesheide,  ZPCH, Nerues, OEZA en KZC ook een aantal
nieuwe clubs uitgenodigd t.w. De Duck en KON-AZ 1870.Het
aantal zwemmers kwam daardoor op 280 !!! Het werden lange en
intensieve zwemdagen die geheel volgens de DWT traditie in een
sportieve sfeer verliepen.
Onder luid gejoel en met een nieuwe mars (lekker deuntje
Yvette) kwamen de zwemmers het bad binnen, waarna de
wedstrijd kon beginnen.
De trainers hadden de zwemmers en zichzelf (Michiel)  op scherp
gezet, want er werd optimaal gezwommen  met veel persoonlijke
records.
1Na een hele dag zwemmen zijn de meeste zo'n beetje
uitgehongerd zodat de eetcommissie vol aan de slag kan.  Want 90
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personen van lekker eten te voorzien is geen kleinigheid, maar na
afloop viel te beluisteren dat dit volledig gelukt was.
Het omkleden en optutten voor de playback en de disco  gaat dan
beginnen, voor de meeste is dit het hoogtepunt van het weekend.
En we mogen wel zeggen het werd een ouderwets gezellige avond
met veel polo vrienden

Op zondag moet iedereen weer vroeg in het zwembad zijn, wat na
zo'n zware avond niet echt meevalt Toch wordt er ook deze dag
weer goed gezwommen.
De trainers waren dan ook zeer tevreden, want een 3  plaatse

behalen is prachtig.
Na een intensief weekend worden in de middag onze Duitse gasten
uitgezwaaid, waarna iedereen moe maar voldaan naar huis toe gaat.

Zo'n  toernooi kan alleen succesvol verlopen als er veel
vrijwilliger s aanwezig zijn die zich voor de volle 100% inzetten
Daarom wil ik graag iedereen die geholpen heeft bedanken voor
hun inzet t.w. Bart de Graaf, Hetty v Eis, Ronald en Mieke de
Lange, Ton en Karen Rossel, Marleen Kokkelkoren, Rumberto en
Astrid de Vries, Guus en Dien Niehot, Anneke Veen,
Yvette,Sabine en Wim Roozen, Fam Soumete, Fam IJlstra, mevr
Boviatsis, Fam Dessens, mevr de Feber, de mensen achter de bar,
Aloys en MarjanWijckmans, en niet te vergeten de complete
trainersploeg.
Iedereen nogmaals bedankt, en graag tot volgend jaar.

Namens de zwemomissie 
Erik Kokkelkoren
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Misschien wat laat, maar hierbij de complete ploeg die aanwezig
was op de driedaagse trainingsstage.

Synchroonzwemmen

Zondag 22 april was de uitvoeringenwedstrijd van de
verenigingscompetitie uitvoeringen voor de categorie 1/2 en 3/4.
Voor een aantal zwemsters was dit de eerste muziekwedstrijd, dus
dat is beslist spannend geweest. Bij een muziekwedstrijd worden
de haren met gelatine vastgeplakt zodat ze niet voor je ogen
hangen elke keer als je je hoofd uit het water steekt. Dit is alti jd
een lekkere kliederpartij i n de kleedkamer, waarbij op het laatst
alles aan elkaar kleeft. Het is misschien een beetje eigenaardig om
hier gelatine voor te gebruiken, maar het plakt nu eenmaal veel
beter dan haarlak. Bovendien valt het nog best wel mee als het
vergelij kt met wat anderen in hun haar smeren. Bij stij ldans-
wedstrijden (voor groepen) wordt namelij k
schoensmeer gebruikt om ervoor te zorgen dat iedereen zwarte
haren heeft. Ik heb mij laten vertellen dat je na afloop van de
wedstrijd een uur onder de douche moet staan om de schoensmeer
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weer uit je haar te krijgen en dat je daarna nog een uur nodig hebt
om de badkamer weer schoon te krijgen. Dan valt een beetje
gelatine nog best wel mee!

De uitslagen van de wedstrijd waren als volgt::

Groepsnummer 1/2:
Debora Kalis 43.600 5de

Mascha Bakker
Manon de Looze
Joyce Dweelaard
Merel Visser
Michaëla Roubies
Chantal van Andel
Cinzia Hendrix

Solo 3/4:
Marjolijn Kruiswegt 44.667 6de

Duetten 3/4:
Elise Groenendijk 44.800 4de

Lilian Meijer

Groepsnummer 3/4:
Elise Groenendijk 47.400 2de

Lilian Meijer
Wouter Kol
Marleen de Rue
Nikke de Looze
Marjolijn Kruiswegt

13 mei was er een techniekwedstrijd voor categorie 5, 6 en 7. De
dames haalden de volgende punten:

Cat. 5
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Katherine 56.028 2  + limiet NJKe

Jennifer 51.962 5  + C-diploma + bijna een limiete

Cat. 6
Annette 59.401 1  + limiet NJKe

Simone 56.710 2  + limiet NJKe

Nicolette 55.521 4  + limiet NJKe

Katherine 53.599 BM + B-diploma

Cat. 7
Joyce 53.062 10e

Annette 58.145 BM+limiet NK
Simone 56.091 BM+A-diploma+ limiet NJK
Nicolette 55.315 BM+A-diploma+ limiet NJK

Ik hoop dat er geen fouten in de laatste uitslag zitten want ik had
een beetje haast met tikken. Paula heeft met net per E-mail de
uitslag gestuurd en om alles nog in het clubblad van juni te krijgen
moest ik het meteen wegsturen, terwijl ik eigenlijk al met iemand
op weg moest zijn om een ijsje te eten (kunnen ze heel goed hier in
Duitsland, in elke 2e straat is wel een ‘Eis-Café’ te vinden).

Nicole
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Zuyderzee mastercicuit
te kampen

Al een hele tijd keek ik er naar uit om naar Kampen te gaan en
zaterdag 21 april 2001 was het dan zo ver. Samen met Ok, Jankees,
Donald en Alexandra (een kennis van Donald en lid van de
Houtrib) kwamen wij mooi op tijd in Kampen aan. De vijfde ronde
van bovenvermeld circuit werd gehouden in zwembad ‘de Steur’
(50m bad) en de organisatie was in handen van ZV Deltasteur.

Er waren deelnemers aanwezig van 32 zwemverenigingen uit heel
Nederland. Natuurlijk ook weer veel bekenden, zoals Mathilde
Vink, Conny Bak, Edwin van Norden, Mieke Strijbis en Henk
Wesselo, die de zomerkampioenschappen in juni in Apeldoorn
organiseert. hier ga ik naar toe,. Gelukkig hadden wij nog wat meer
ruimte om te zitten en om in te zwemmen in dit grote bad. De
wedstrijden begonnen om kwart voor vijf met als eerste
programmanummer de 50m vlinderslag. Op dit nummer heeft
Donald een NMR gebroken (H50+) even later heeft Jankees een
goede 100m vrije slag gezwommen in 1.03 min. De wedstrijden
verliepen goed en in de pauze heb ik nog eens lekker in
gezwommen. Vlak na de pauze heb ik mijn tijd op de 200m
wisselslag met 10 seconden verbetert op de 50m baan.

Mijn resultaten waren deze keer (D45+, 50m baan) :

50m vlinderslag in 0.56  min 1  plaats38 e

100m vrije slag in 1.25  min 1  plaats + PR88 e

200m wisselslag in 3.57  min 1  plaats + PR35 e

Zowel Donald, Jankees en ik staan vrij goed voor het allround
klassement. In mei gaan we naar de laatste wedstrijd van dit
seizoen in Grootebroek.



  De Waterdroppels 27  

Heb ji j al
DWT kl ed ing  ?

We hebben T-s hir ts , tr ain ings pak ken ,
spo rt ta ss en,  badmut sen  en nat uu rli jk

badpak ken  en zwembroeken .

Ve r kr i j gb a a r  e l ke  v r i j da ga vo nd
vanaf  18 .30  uu r  i n h et  cl ub hu i s.
Vr agen naa r  Anneke Veen of  Car o-
l a  W i gm a n.

Met een zelfvoldaan gevoel zijn we om half acht uit Kampen
vertrokken en bij Donald thuis zijn we nog even gezellig koff ie
gaan drinken. Om half elf kwam ik thuis en ik kan terug zien op
een sportieve dag.

Cor ine Kalbfleisch,
april 2001.



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
Dil lestraat 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 33 06 64

Technisch overleg
Voorz. K. Ungureanu

Praagplantsoen 119
2034 TW  Haarlem
tel. 023 – 5 33 08 57

Jeugd- en REZ-zaken
voorz. S. Van Dijk

tel. 023 - 5 31 28 98
P. Hoenderdos

tel. 023 - 5 84 05 67
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 - 5 35 20 11

Synchroonzwemmen
secr.  P. Lommerse

Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 49 21 12

Wanneer  en Waar  kunt U terecht bij  DWT.

Leszwemmen:
In het Boerhaavebad op vrijdagavond
17.30 - 18.30 uur: A, B en C diploma
o.l.v. W. Bakker tel.023-5625656
18.30 - 19.30 uur: overige diploma's
o.l.v. P. Hoenderdos tel.:023-5840567
In de Planeet 2 op zaterdag
8.00 - 9.00 uur A diploma
9.00 - 10.00 uur B & C diploma

Zwemvaardigheid 1,2 en 3
o.l.v. T. V. Giezen tel 023-5370099

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag: 
droogtraining:13.00-14.00 uurClubhuis
zwemmen:     14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrij dzwemmen:
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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