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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Seizoensafsluiting, daarna vakantie (lekker
genieten dus). Het WK zwemmen en ‘pats’, het
nieuwe seizoen staat alweer aan de poort te
rammelen. Wat gaat de tijd toch snel zeg!
Al met al leek het bestuurlijk bezien of er geen eind kon komen
aan het afgelopen seizoen. Dat gevoel bekroop mij althans.
Sportief bezien was het toch een seizoen om in te lijsten, nietwaar!
Soms is het echter het randgebeuren waardoor een
seizoensafsluiting vertraagd wordt. Het synchroonzwemmen
behoefde de nodige aandacht, wat uiteindelijk resulteerde in een
hernieuwde aanpak waarbij ook ouders betrokken worden die zich
het wel en wee van dit kunstzinnige onderdeel van de zwemsport
na aan het hart gaan.
De onderbezetting van de trainersstaf bij het wedstrijdzwemmen
voor het komende seizoen vroeg de nodige aandacht van het
bestuur. Hoewel de zwemwerkgroep een redelijk alternatief
voorhanden heeft, is de leegte door het vertrek van Michiel Veen
niet echt adequaat opgevuld. En dat is gezien de doelstellingen die
men bij het wedstrijdzwemmen nastreeft best wel een tegenvaller
te noemen.
En dan de bijeenkomst met de poloscheidsrechters die via een
hinkstapsprongspagaatmethode uiteindelijk begin juli kon
plaatsvinden, dat terwijl het clubhuis al een redelijke bouwval
nabootste, om er in augustus als herboren clubonderkomen uit te
zien. Een prima stel hoor die scheidsrechters met veel goede
ideeën, waar we als zwemvereniging profijt van kunnen hebben. Er
is dan ook afgesproken om jaarlijks een dergelijke bijeenkomst te
houden.

Ik noemde het al; de verbouwing van het clubhuis, of de grote
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opknapbeurt zo je wilt. Er was wat onderhuids wrevel over de
voorbereiding en dat is jammer. Ideeën over een opknapbeurt van
het clubhuis doen echter al twee jaar de ronde. Er is echter nimmer
een daadkrachtig plan gepresenteerd. Uiteindelijk heeft het
stichtingsbestuur zijn verantwoordelijkheid genomen met als
resultaat een opgeknapt clubhuis. En natuurlijk mochten we een
beroep doen op leden van de clubhuiswerkgroep en op DWT-
getrouwen met twee rechterhanden. Want laten we wel wezen;
meningen mogen verschillen en vraagtekens bij de gevolgde
procedure horen erbij, maar als het erop aankomt gaan we er voor.
No nonsens en het resultaat mag er zijn. Een wel gemeende
dankzegging aan een ieder die een steentje heeft bijgedragen is op
zijn plaats!
We denken al na over een officieel openingsfeest in de
herfstvakantie.

Het was toch wel even schrikken geblazen. Midden in de
verbouwing van het clubhuis komt het bericht dat de ophanging
van het plafond in het zwembad door roestvorming verzwakt is,
waardoor instorting niet ondenkbaar is. Bij eenzelfde zwembad in
Steenwijk was dat immers ook al gebeurd. Tijdelijke
voorzieningen moeten het instortingsgevaar voorkomen totdat na
de bouwvakvakantie gestart kan worden met het definitieve
herstel. De herstelwerkzaamheden hebben vooralsnog geen
gevolgen voor de gebruikers van het zwembad, zodat we de start
van het nieuwe seizoen zonder onoverkomelijke problemen
kunnen aanvangen. Ik houd evenwel rekening met enige overlast.
Maar goed; we kunnen weer starten met onze activiteiten. De
vakantie zit er immers op en het gewone leven vangt weer aan. Het
zal toch even moeten wennen. Een vernieuwd clubhuis met een
nieuwe bar, een nieuwe plafondophanging in het zwembad (je kunt
rustig door zwemmen hoor), de gulden op zijn laatste beentjes met
de euro als plaatsvervanger;… enne nieuwe sportieve successen
aan de horizon.
We gaan met z’n allen een fantastisch seizoen tegemoet. G

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.
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Informatief..

- DWT-clubhuis.
Het zal de oplettende leden onder u niet ontgaan zijn dat tijdens de
vakantie het clubhuis inzet was van een grondige opknapbeurt. Zo
is in het vergadergedeelte een compleet nieuwe kastenwand
geplaatst en zijn er inklapbare vergadertafels gekomen. In het
voorste deel valt naast de nieuwe bar en de tassenkast bij de
garderobe, de gezellige en ruime indeling van het meubilair direct
op. Bovendien is de linoleumvloer vervangen door een tegelvloer
en heeft het plafond een metamorfose ondergaan. Al met al een
clubhuis om trots op te zijn.
Het is de bedoeling dat volgend jaar nieuw meubilair wordt
aangeschaft.G

Met bronvermelding.
Bron: Spits d.d. 06-07-2001.

Sportorganisaties, sportbonden, scholen en leraren hebben de
noodklok geluid en een convenant getekend om de jeugd aan het
bewegen te krijgen. Zij vinden dat het met de sportieve aspiraties
van jongeren zeer slecht gesteld is. Er zal een cultuuromslag
moeten plaatsvinden om jongeren weer aan het bewegen te krijgen.
Op allerlei terreinen is de samenleving echter op het gemak van de
mens gericht. Het gevaar zit in het massale gebruik van die
gemaksvoorzieningen. We creëren hiermee een monstrum die in de
nabije toekomst een groot gevaar inhoud voor de gezondheid van
grote groepen mensen in de samenleving.
Dus ouders van nu, geeft het goede voorbeeld, laat de auto staan en
breng uw kinderen dagelijks fietsend of lopend naar school. Een
mooi begin dus, maar omwille van het goede voorbeeld gevende
ouders sluit de jeugd zich niet bij een sportclub aan en zeker niet
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om zich in het zweet te werken. Volgens deskundigen is er meer
voor nodig om de jeugd in beweging te krijgen, waarbij een uur
aan (georganiseerde) sport doen per dag de minimale inzet is.
Er zullen voorwaarden moeten komen die het voor jongeren
aantrekkelijk maakt om hun sportieve aspiraties te ontplooien.

Zo stelt Jaap de Graaf van het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB) dat jongeren moeten kunnen participeren in het
verenigingsleven. Niet alleen een sport beoefenen, maar ook
betrokken zijn bij de organisatie van sportactiviteiten, inspraak
hebben in het sportaanbod en waar mogelijk in de totstandkoming
en inrichting van sportaccommodaties. En sport verenigingen op
hun beurt moeten niet alleen kijken naar de aanbodzijde, maar zich
ook afvragen hoe ze de jeugd daadwerkelijk in beweging kunnen
krijgen.
Sport- en mentalcoach John van Heel vindt dat er veel geïnvesteerd
moet worden in het enthousiasmeren van de jeugd. Sport als
reclameobject bij uitstek moet de keiharde concurrentie aangaan
met de tabak, fris en fastfoodreclame en met al die andere
geneugten van het leven die de jongeren via de commercie krijgen
voorgeschoteld. En die concurrentie is moordend. De basis ligt bij
de scholen die het moeten vertalen in concrete acties. Daar moet
het gebeuren (meer sport op het lesrooster). Een andere deskundige
zegt min of meer in navolging van Jaap de Graaf (NISB) dat
jongeren meer verantwoordelijkheden moeten krijgen binnen
sportverenigingen, bijvoorbeeld in de vorm van organisatorische
taken, het zelf kunnen coachen of als scheidsrechter optreden.
Binnen veel sportverenigingen heerst teveel een
volwassenencultuur. In de kantine wordt de verkeerde muziek
gedraaid en wordt over andere dingen gepraat dan waar jongeren
zich mee bezighouden.

En wat vinden jongeren zelf. Karen van Willigen (22) die zelf vier
uur per week sport zegt dat een convenant tekenen niet voldoet om
jongeren aan het sporten te krijgen. Zij zegt het belangrijk te
vinden dat op scholen sport een dagelijks onderdeel vormt van het
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lesprogramma, waarbij leerlingen verplicht worden om minimaal
twee keer per week de sportlessen bij te
wonen. Op deze wijze kunnen ze kennismaken met de sport en
uitvinden welk sportonderdeel ze het leukste vinden. Misschien
gaan ze die dan wel in hun vrije tijd beoefenen.
Daniël ter Beek daarentegen sport zelf niet omdat hij er geen tijd
voor heeft of voor wil vrij maken. De factor ‘tijd’ is voor hem zeer
belangrijk. Hij vindt derhalve dat sport op scholen verplicht moet
worden gesteld, want dan moet je wel.
Een mooi streven dus, zo’n convenant. Nu de plannen en de
afstemming nog. Men zal er een keiharde dobber aan hebben. Een
weg terug is er echter niet, want die brengt onherroepelijk het
failliet van de sport in de breedte dichterbij en dat zou een ramp
voor de samenleving wezen.G

Déjà vu.
Door Guus Niehot.

Het is zo’n 34 jaar geleden dat de Brit Tommy Simpson in de Tour
de France op de flanken van De Mont Ventoux in de verzengende
hitte zijn bovenmenselijke inspanningen met de dood moest
bekopen. De moordende concurrentie in de wielersport had hem
doen grijpen naar middelen die het lichaam slopen en dat werd
Tommy fataal. Sindsdien zijn doping en de wielersport
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vrolijk vakantie vierend zat
ik die avond ergens in een discotheek in Valkenburg met een pilsje
in mijn hand dit betreurenswaardige voorval met vrienden quasi
belerend te bespreken. Doping was not done en beneveld en wel
zochten we die nacht de hotelkamer op, waar we na nog een paar
flesjes bier ( om het af te leren) de kooi opzochten om vervolgens
met een dijk van een kater de volgende dag aan het begin van de
middag weer op te staan voor alweer een dag met de nodige
biertjes. De ene dope is de andere niet; nietwaar! Valkenburg is de
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Mont Ventoux niet; toch!

Ik moest aan dit voorval denken omdat doping in de wielersport en
drankmisbruik van jongeren tijdens de vakantie, in de
zomermaanden zo’n hot item is. Tijdens de laatste Tour de France
heeft dopingcontrole vooralsnog niet geleid tot overtreding van de
doping wet, hoewel met name de Franse sportjournalisten zo hun
bedenkingen hadden bij de voor onmogelijk
gehouden prestaties van tourwinnaar Lance Armstrong. Het kan
toch niet waar zijn dat een medisch wonder op wielen, die de dood
in de ogen heeft gezien nu al weer voor de derde keer het zwaarste
sportevenement ter wereld, zonder doping, winnend afsluit. Het zal
wel altijd een mysterie blijven. De Tour de France is onmogelijk
op een boterham met pindakaas te rijden. Edoch, iemand die leeft
voor z’n sport en die op alle fronten de juiste begeleiding krijgt,
kan heus wel de hoogste treden van het sportwalhalla bereiken. En
zo niet dan zijn er altijd wel juristen te vinden die de
opsporingsmethoden van de sportbonden met succes in twijfel
brengen, maar ja voetbal is nog geen wielrennen! Hoe kunnen we
nu doping veroordelen en het vergelijkbare accepteren! Het klinkt
heel cryptisch, maar het geeft aan hoe ongrijpbaar doping in de
sport toch altijd weer is.

Drankmisbruik onder jongeren valt derhalve volgens mij onder
dezelfde ongrijpbare categorie. De afgelopen zomer heeft een
jongerenteam de campings afgestruind om leeftijdgenoten te
wijzen op de gevaren van overmatig alcoholgebruik. En vooral
tijdens de weken wanneer Lance Armstrong en kompanen hun
getergde lijven op de flanken van de Alpen- en Pyrinee-ëncols
afbeulen, doen Hollandse jongeren hun uiterste best om hun
hersenvolume door de familie Heineken en co tot minimale
proporties te reduceren. Doping in de sport en doping op de
camping; ziet u het verschil? Alcohol is net als doping min of meer
een sociaal geaccep-teerd verschijnsel geworden. Om de stress van
het leven aan te kunnen grijpen we allemaal wel eens naar
middelen die ons op de been houden. En als de dokter het ons
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voorschrijft is het nog gelegaliseerd ook. En wat is er mis met de
hoeveelheid alcohol die we al of niet dagelijks consumeren. Ik
houd ermee op; ik word belerend. De roep om maatregelen tegen
doping in de sport en alcoholgebruik onder jongeren zal er niet
door verstommen. Laat het dan wel maatre-gelen tegen de
excessen zijn. Goed voorbeeld doet goed volgen en bedenk dat we
evengoed het één mogen doen ( bij tijd en wijle een neut) en het
andere niet laten ( waarschuwen tegen overmatig neutgebruik)! G

Standplaats De houtvaart.
Door Guus Niehot.

In de mei editie van het clubblad heb ik een oproep geplaatst aan
de lezers om hun anekdotes, belevenissen en wat dies meer zij,
over het zwembad De Houtvaart, naar mij toe te sturen. Helaas heb
ik nog geen enkele reactie mogen ontvangen. Het weerhoudt mij er
niet van om te starten met deze nieuwe rubriek. Wilt u mij uw
reacties toesturen, mijn adres staat achter in het clubblad.
Misschien zoek ik u wel op!

Onder de kop “Slotoffensief Houtvaart van start“ weet het
Haarlems Dagblad te melden dat De Houtvaart begin september
haar poorten zal sluiten en of deze weer in de toekomst voor de
oorspronkelijke bestemming geopend zal worden, valt nog maar te
bezien. Voorlopig zijn het vragen in het luchtledige. Veel zal
afhangen van politieke wil, haalbaarheidsfactoren en alternatieve
bestemmingsmogelijkheden om het gebouw en functies met elkaar
in overeen-stemming te brengen. Een haalbaarheidsonderzoek
waarvan de resultaten op 7 september bekend worden gemaakt,
geeft mogelijk uitsluitsel. De Vrienden van De Houtvaart gaan
voor het openhouden van het zwembad in zijn huidige functie. Zij
weigeren zich bij een definitieve sluiting neer te leggen. Zij vinden
dat de sociale functie van het zwembad voor met name de jeugd in
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de directe omgeving niet moet worden onderschat. Volgens de
Vrienden is de afgelopen zomer het zwembad door de jeugd uit de
omgeving druk bezocht. Zij zijn bang dat het
haalbaarheidsonderzoek aan deze aspecten voorbij gaat, vandaar
dat zijzelf met een gebruikersonderzoek komen.
De vaste kern bezoekers van het zwembad lijkt zich de ernst van
de situatie niet te beseffen.
Door middel van een protestkaart, die men moet opsturen, heeft
men de vaste bezoekers duidelijk gemaakt dat het menens is.
Daarnaast roept de Vrienden van; iedereen die de Hout-vaart een
warm hart toedraagt op om de laatste openingsdag langs te komen.
De Vrienden zullen ook daarna alles uit de kast halen om De
Houtvaart voor het nageslacht te behouden.G

De Grote Clubactie
Door Het petit comité GCA.

Alle werkgroepen opgelet!! De aftrap van De grote Clubactie
(GCA) is gepland op zaterdag 15 september. Dan start namelijk de
voorverkoop en kunnen de lotenverkopers op pad gestuurd
worden. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is er nu een ruime
voorbereidingstijd.
Vanaf 20 augustus kunt u binnen de eigen sportsector
lotenverkopers werven. Uiterlijk op vrijdag 7 september wil ik van
de diverse werkgroepvoorzitters weten wie er zich als loten-
verkopers hebben aangemeld. Let op de volgende data:
- Maandag 20 augustus
Start werving lotenverkopers door de diverse werkgroepen.
- Vrijdag 7 september
Sluiting werving lotenverkopers. Melden van lotenverkopers door
werkgroepvoorzitters aan Guus Niehot.
- Dinsdag 11 september
Distributie van verkoperspakket aan de werkgroepvoorzitters.
Deze zorgen voor de versprei-ding onder de lotenverkopers.
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- Vrijdag 15 september
Start voorverkoop. Lotenverkopers mogen officieel huis aan huis
starten met de voorverkoop.
Binnen de eigen familiekring kan dat al vanaf dinsdag 11
september.
Aan de ouders verzoeken wij om hun kinder(en) die zich als
lotenverkoper hebben aangemeld, gedurende de gehele
verkoopactie te begeleiden. Informatie over de lotenverkoop kunt u
krijgen bij de coördinator van de sportsector waarbij uw kind is
aangesloten.
- dinsdag 2 oktober
Distributie van de verkochte loten en dus de start van de eigenlijke
lotenverkoop.

EN DAN NU DE ENIGE ECHTE DOORSTART VAN DE
GROTE CLUBACTIE!!!
Vanaf zaterdag 15 september kunnen alle DWT-leden en
donateurs, plus ouders, tantes en omes, neven en nichten, opa’s en
oma’s, grote broers en zussen, buurtjes en vrienden, meesters en
juffen en nog veel meer goklustigen belaagd worden door razend
enthousiaste lotenverkopers uit de DWT-stal. Deze verkopers zijn
zeer vasthoudend. Toont u dus van uw meest gulle kant en koop bij
hen zoveel mogelijk loten van de Grote Clubactie.

De loten kosten ƒ 6,-- per stuk. Het prijzenpakket dat valt te
winnen is niet misselijk. De prijzenpot is echt super. Er zijn onder
meer geldprijzen te winnen van 200.000, 29.000 en 7.500 harde
guldens!! En wat te denken van een 15-daagse rondreis door Zuid-
Thailand voor 2 personen of een 8-daagse strandvakantie in de
Portugese Algarve voor 2 personen.
En ook weekenden naar Euro Disney, Antwerpen of op een
bungalowpark van Landal Greenparks, of één van die 40.000
andere fantastische prijzen met een totale waarde van 1,8 miljoen
gulden!!!
KOOP DUS GCA-LOTEN MET KANS OP FANTASTISCHE
PRIJZEN!!!
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Een heerlijk avondje Klazen
festival..

Beter vroeg dan nooit, maar ook dit jaar hebben wij de Klaas der
Klazen kunnen strikken. Heeft u nog waarachtig goedgelovig klein
volk binnen de muren van uw woning, maak dan van half
november t/m 5 december gebruik van onze onvolprezen
Klazendienst. Wilt u gegarandeerd zijn van een exclusief bezoek
van de goedheilig man bij u thuis, dan kunt u vanaf 1 oktober
contact opnemen met
Ebelien Brander, telefoonnummer 023-5248215



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

B-Kring dag 1
d.d. 26-05-2001
Plaats: Het zwembad Sportfondsenbad te Beverwijk.

1 - 100m vrijeslag M Minioren 5 el
Fien de Vries 1:38.87 PR
Lisa de Vries 1:49.50
Yesim Koycu 1:55.45

2 - 100m vrijeslag J Minioren 5 el
Sjoerd de Vries 1:39.92 PR

3 - 100m vlinderslag D Senioren/D
Fleur van Dusseldorp 1:33.22 3
Diana Niehot 1:38.46
Ceijda Karaca 2:01.95 PR
Roxsanna Kock 1:55.73 VC
Sabrina Dessens AF

4 - 100m schoolslag H Senioren/H
Bart Elenga 1:23.99 2
Ersin Kalay 1:46.22
Richard van Eis 2:03.73

5 - 100m rugslag D Senioren/D
Fleur van Dusseldorp 1:30.82 3

Diana Niehot 1:32.16
Sabrina Dessens 1:34.25 PR
Roxsanna Kock 1:39.22
Tessa Wijckmans 1:47.14
Ceijda Karaca 1:54.42

6 - 100m vrijeslag H Senioren/H
Bart Elenga 1:07.18
Ersin Kalay 1:19.85
Richard van Eis 1:25.64

7 - 100m rugslag M Minioren 5 el
Yesim Koycu 2:02.03 PR
Erbru Kalay 2:28.19 RH PR

8 - 50m vlinderslag J Minioren 5 el
Sjoerd de Vries 1:16.52 VC

9 - 50m vrijeslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 0:29.04 1
Ersin Kalay 0:34.32 PR
Richard van Eis 0:36.14

B-Kring dag 2
d.d. 27-05-2001
Plaats: Het zwembad Sportfondsenbad te Beverwijk.

10 - 100m schoolslag M Minioren 5 el
Fien de Vries 1:55.24 PR
Yesim Koycu 2:02.57 PR
Erbru Kalay 2:37.38

11 - 100m schoolslag J Minioren 5 el
Ozan Karak 2:16.92 PR

12 - 100m vrijeslag D Senioren/D
Yvette Roozen 1:13.86 3
Roxsanna Kock 1:18.99
Diana Niehot 1:21.95
Tessa Wijckmans 1:26.82 PR
Sabrina Dessens 1:28.13 PR
Ceijda Karaca 1:38.94
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13 - 100m vlinderslag H Senioren/H
Ersin Kalay 1:36.73 PR
Richard van Eis 2:04.30

14 - 100m schoolslag D Senioren/D
Sabrina Dessens 1:40.84
Roxsanna Kock 1:43.04
Tessa Wijckmans 1:48.82
Ceijda Karaca 1:48.82
Diana Niehot 1:57.03

15 - 100m rugslag H Senioren/H
Bart Elenga 1:14.00 1
Ersin Kalay 1:32.66 PR
Richard van Eis 1:42.98

16 - 50m vlinderslag M Minioren 5 el
Yesim Koycu 1:26.60
Fien de Vries 1:06.28 VC
Erbru Kalay 1:16.50 VC

17 - 100m rugslag J Minioren 5 el
Ozan Karak 2:29.97

18 - 50m vrijeslag D Senioren/D
Yvette Roozen 0:31.16 1
Roxsanna Kock 0:34.75 PR
Diana Niehot 0:35.61
Tessa Wijckmans 0:38.72 PR
Sabrina Dessens 0:39.94
Ceijda Karaca 0:44.14

NJK 2001 dag 1
d.d. 15-06-2001
Plaats: Het zwembad Aquapulca te Dordrecht.

2 - 200m vrijeslag Meisjes Junioren 2
Viki Boviatsis 2:21.81 

NJK 2001 dag 2
d.d. 16-06-2001
Plaats: Het zwembad Aquapulco te Dordrecht.

37 - 400m vrijeslag Meisjes Junioren 2 el
Viki Boviatsis 4:57.74 

NJK dag 3 2001
d.d. 17-06-2001
Plaats: Het zwembad Aquapulco te Dordrecht.

52 - 100m vrijeslag Meisjes Junioren 2 el
Viki Boviatsis 1:05.54 

69 - 100m schoolslag Jongens Junioren 2 el
Dennis de Graaf 1:19.38 
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Osnabrück 2001 dag 1
d.d. 23-06-2001
Plaats: Het zwembad Nettebad te Osnabrück.

1 - 4 x 100m schoolslag est H Senioren/H
DWT - Estafetteploeg 1 5:43.66
Dennis de Graaf 1:23.63
Michael de Feber
Bart Elenga
Eric Veen

DWT - Estafetteploeg 2 6:36.98
Nick de Lange 1:39.49
Marcel Toebes
Tim de Vries
Tim Kuyt

DWT - Estafetteploeg3 7:42.36
Ersin Kalay 1:48.35
Roy Kokkelkoren
Guney Yerden
Richard van Eis

2 - 50m rugslag D Senioren/D
Yvette Roozen 0:38.57
Annette Knape 0:39.31 PR
Diana Niehot 0:43.03
Roxsanna Kock 0:43.96
Anouk Rossel 0:45.00
Jody Kokkelkoren 0:45.14
Tessa Wijckmans 0:47.78 PR

3 - 50m rugslag H Senioren/H
Bart Elenga 0:34.72
Ersin Kalay 0:43.88
Tim de Vries 0:43.93
Richard van Eis 0:50.42
Roy Kokkelkoren 0:52.69 PR
Guney Yerden 0:54.01

4 - 200m vlinderslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 2:51.38
Fleur van Dusseldorp 3:38.25 PR

5 - 200m vlinderslag H Senioren/H
Michiel Veen 2:49.73
Dennis de Graaf 3:06.47

6 - 100m vrijeslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:07.29
Annette Knape 1:12.53
Renée Bosse 1:17.08
Fleur van Dusseldorp 1:17.42
Diana Niehot 1:18.01
Sabrina Dessens 1:29.08
Tessa Wijckmans 1:29.36
Jody Kokkelkoren 1:29.46
Ceijda Karaca 1:33.75

7 - 100m vrijeslag H Senioren/H
Michiel Veen 0:58.53
Eric Veen 1:02.88
Bart Elenga 1:06.06
Michael de Feber 1:11.20
Tim Kuyt 1:14.36
Nick de Lange 1:18.22
Ersin Kalay 1:20.15
Tim de Vries 1:21.16
Marcel Toebes 1:23.13 PR
Roy Kokkelkoren 1:36.75
Guney Yerden 1:41.21

8 - 200m schoolslag D Senioren/D
Yvette Roozen 3:21.83
Renée Bosse 3:29.95
Sabrina Dessens 3:38.59
Anouk Rossel 3:51.15 PR
Roxsanna Kock 3:53.19
Ceijda Karaca 3:53.60 PR

9 - 200m schoolslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 3:04.76
Michael de Feber 3:19.42
Tim Kuyt 3:19.66



  16 De Waterdroppels  

Nick de Lange 3:33.43
Richard van Eis 4:16.16 PR

10 - 4 x 100m rugslag est D Senioren/D
DWT - Estafetteploeg 1 5:52.16
Yvette Roozen 1:32.52
Fleur van Dusseldorp
Annette Knape
Viki Boviatsis

DWT - Estafetteploeg 2 6:28.78
Diana Niehot 1:32.44
Sabrina Dessens
Roxsanna Kock
Renée Bosse 87-00496

DWT - Estafetteploeg 3 7:19.18
Jody Kokkelkoren 1:43.16
Ceijda Karaca
Tessa Wijckmans
Anouk Rossel

11 - 4 x 100m vrijeslag est H Senioren/H
DWT - Estafetteploeg 1 4:16.28
Eric Veen 1:04.03
Dennis de Graaf
Bart Elenga
Michiel Veen

DWT - Estafetteploeg 2 5:24.45
Tim Kuyt 1:19.84
Nick de Lange
Tim de Vries
Michael de Feber

DWT - Estafetteploeg 3 6:25.96
Richard van Eis 1:29.69
Roy Kokkelkoren
Guney Yerden
Ersin Kalay

12 - 50m vlinderslag D Senioren/D
Annette Knape 0:38.43 PR
Diana Niehot 0:40.34
Renée Bosse 0:40.72
Fleur van Dusseldorp 0:42.86

Tessa Wijckmans 0:48.72
Anouk Rossel 0:48.93
Roxsanna Kock 0:50.51
Jody Kokkelkoren 0:52.48

13 - 50m vlinderslag H Senioren/H
Michiel Veen 0:28.66
Eric Veen 0:32.74
Dennis de Graaf 0:33.74
Ersin Kalay 0:45.60
Tim de Vries 0:46.65
Nick de Lange 0:49.16
Guney Yerden 0:53.09 PR
Richard van Eis 0:55.60
Roy Kokkelkoren 1:00.79

14 - 100m rugslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:16.63
Yvette Roozen 1:25.32
Annette Knape 1:27.91
Renée Bosse 1:30.23
Fleur van Dusseldorp 1:30.93
Sabrina Dessens 1:38.13
Ceijda Karaca 1:51.52

15 - 100m rugslag H Senioren/H
Bart Elenga 1:16.06
Michael de Feber 1:29.49
Tim Kuyt 1:30.30
Roy Kokkelkoren 1:59.03

16 - 50m schoolslag D Senioren/D
Yvette Roozen 0:40.16
Ceijda Karaca 0:48.95 PR
Tessa Wijckmans 0:49.46 PR
Anouk Rossel 0:50.26 PR

17 - 50m schoolslag H Senioren/H
Eric Veen 0:36.40
Dennis de Graaf 0:36.51
Bart Elenga 0:38.24
Marcel Toebes 0:42.98 PR
Guney Yerden 0:56.84

18 - 200m vrijeslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 2:21.85
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Diana Niehot 3:01.24
Roxsanna Kock 3:09.21
Jody Kokkelkoren 3:11.54
Sabrina Dessens 3:25.13 PR

19 - 200m vrijeslag H Senioren/H
Michiel Veen 2:13.66
Michael de Feber 2:43.13
Tim de Vries 2:49.60 PR
Tim Kuyt 2:54.53
Richard van Eis 2:58.53 PR
Nick de Lange 2:59.11
Ersin Kalay 3:02.06

20 - 4 x 100m vlinderslag est D Senioren/D
DWT - Estafetteploeg 1 6:10.26

Annette Knape 1:29.96
Renée Bosse
Yvette Roozen
Viki Boviatsis

DWT - Estafetteploeg 2 7:16.46
Diana Niehot 1:44.37
Sabrina Dessens
Roxsanna Kock
Fleur van Dusseldorp

DWT - Estafetteploeg 3 7:54.04
Tessa Wijckmans 1:48.67 PR
Ceijda Karaca
Anouk Rossel
Jody Kokkelkoren

Osnabrück 2001 dag 2
d.d. 24-06-2001
Plaats: Het zwembad Nettebad te Osnabrück.

21 - 4 x 100m wisselslag est H Sen/H
DWT - Estafetteploeg 1  4:47.64
Bart Elenga 1:15.49
Dennis de Graaf
Michiel Veen
Eric Veen

DWT - Estafetteploeg 2  5:47.64
Tim Kuyt 1:27.20
Nick de Lange
Michael de Feber
Tim de Vries

DWT - Estafetteploeg 3  7:18.19
Guney Yerden 2:00.63
Marcel Toebes
Roy Kokkelkoren
Richard van Eis

22 - 4 x 100m wisselslag est D Senioren/D
DWT - Estafetteploeg 1  5:39.29
Annette Knape 1:27.98
Yvette Roozen

Viki Boviatsis
Fleur van Dusseldorp

DWT - Estafetteploeg 2  6:15.37
Diana Niehot 1:33.06
Sabrina Dessens
Renée Bosse
Roxsanna Kock

DWT - Estafetteploeg 3  6:59.68
Anouk Rossel 1:45.65
Ceijda Karaca
Jody Kokkelkoren
Tessa Wijckmans

23 - 50m vrijeslag H Senioren/H
Michiel Veen 0:26.61
Eric Veen 0:28.14
Marcel Toebes 0:32.43 PR
Ersin Kalay 0:34.36
Nick de Lange 0:34.66
Tim de Vries 0:35.24 PR
Roy Kokkelkoren 0:43.77
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Guney Yerden 0:44.53 PR

24 - 50m vrijeslag D Senioren/D
Annette Knape 0:33.72 PR
Diana Niehot 0:35.64
Roxsanna Kock 0:36.39
Tessa Wijckmans 0:38.46 PR
Anouk Rossel 0:39.53

25 - 100m schoolslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 1:20.70
Bart Elenga 1:25.73
Michael de Feber 1:31.84
Nick de Lange 1:35.16
Marcel Toebes 1:37.91 PR
Roy Kokkelkoren 2:03.85
Guney Yerden 2:06.30

26 - 100m schoolslag D Senioren/D
Yvette Roozen 1:32.09
Ceijda Karaca 1:46.38
Jody Kokkelkoren 1:48.74

27 - 200m rugslag H Senioren/H
Tim Kuyt 3:02.69 PR
Richard van Eis 3:50.90

28 - 200m rugslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 2:41.87
Annette Knape 3:04.15
Sabrina Dessens 3:31.00

29 - 100m vlinderslag H Senioren/H
Michiel Veen 1:08.15
Eric Veen 1:13.45
Bart Elenga 1:15.94
Ersin Kalay 1:34.22 PR

30 - 100m vlinderslag D Senioren/D
Renée Bosse 1:28.18
Fleur van Dusseldorp 1:37.09
Anouk Rossel 1:53.24
Roxsanna Kock 1:57.63

31 - 200m wisselslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 2:47.24
Michael de Feber 2:53.21 PR
Tim Kuyt 3:13.69
Tim de Vries 3:22.65
Richard van Eis 3:52.21

32 - 200m wisselslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 2:45.19
Renée Bosse 3:02.72
Yvette Roozen 3:13.53
Fleur van Dusseldorp 3:19.31
Diana Niehot 3:29.28
Tessa Wijckmans 3:36.11 PR
Sabrina Dessens 3:37.19
Jody Kokkelkoren 3:38.47
Ceijda Karaca 3:48.67 PR

33 - 10 x 50m vrijeslag est D/H Sen./D
DWT - Estafetteploeg 1  5:10.07
Annette Knape
Bart Elenga
Fleur van Dusseldorp
Michael de Feber
Renée Bosse
Dennis de Graaf
Viki Boviatsis
Eric Veen
Yvette Roozen
Michiel Veen

DWT - Estafetteploeg 2  6:15.62
Roxsanna Kock
Tim Kuyt
Ceijda Karaca
Marcel Toebes
Anouk Rossel
Tim de Vries
Tessa Wijckmans
Richard van Eis
Diana Niehot
Nick de Lange

Ruud Westerneng Toernooi
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d.d. 17-06-2001
Plaats: Het zwembad Bliojwater te Weesp.

1 - 4 x 50m vrijeslag est J/M Jeugd 2 el
DWT - Estafetteploeg 2:11.02
Roxsanna Kock 0:34.51 PR
Richard van Eis
Renée Bosse
Tim Kuyt

2 - 100m schoolslag M Minioren 5 el
Milou Zandvliet 1:53.04
Sarah Soumete 1:56.48

3 - 100m schoolslag J Minioren 5 el
Tim de Vries 1:41.46
Roy Kokkelkoren 1:44.72 PR

4 - 100m vrijeslag M Junioren 1 el
Roxsanna Kock 1:17.80
Jody Kokkelkoren 1:22.35 PR

5 - 100m vrijeslag J Junioren 1 el
Ersin Kalay 1:17.25 PR
Richard van Eis 1:18.33

6 - 100m schoolslag M Jeugd 1 el
Renée Bosse 1:31.28 PR
Diana Niehot 1:41.96 PR

7 - 100m schoolslag J Junioren 3 el
Tim Kuyt 1:28.63

12 - 8 x 50m vrijeslag est D/H Senioren/D
DWT - Estafetteploeg 5:07.47

Roy Kokkelkoren 0:41.36 PR
Sarah Soumete
Ersin Kalay
Jody Kokkelkoren
Richard van Eis
Milou Zandvliet
Tim de Vries
Roxsanna Kock

13 - 100m wisselslag M Jeugd 1 el
Renée Bosse 1:24.17
Diana Niehot 1:28.02

14 - 100m wisselslag J Junioren 3 el
Tim Kuyt 1:22.44

19 - 100m schoolslag M Junioren 1 el
Roxsanna Kock 1:41.00
Jody Kokkelkoren 1:47.00

20 - 100m schoolslag J Junioren 1 el
Ersin Kalay 1:44.70
Richard van Eis 1:56.83

21 - 100m vrijeslag M Minioren 5 el
Sarah Soumete 1:38.00
Milou Zandvliet 1:39.00

22 - 100m vrijeslag J Minioren 5 el
Tim de Vries 1:15.79
Roy Kokkelkoren 1:31.05 PR
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Hoera geslaagd!!!
Door de J-REZ

Hoera, iedereen is weer geslaagd!!
Op 9 juli hebben we een groots afzwemfeest gehad.  Heel veel
kinderen hebben afgezwommen, voor zowel zwemvaardigheid 1, 2
en 3 als het A, B en C-diploma.  Het was een geweldig feest,
waarbij het vrijzwemmen met de ouders en het eten van de
pannenkoeken niet ontbrak.  Iedereen heeft erg genoten.

Voor de zwemvaardigheden zijn de volgende kinderen geslaagd:

Zwemvaardigheid 1
Esra Karakas
Maron Dekker
Erik van der Veen
Layla v.d Berg

Zwemvaardigheid 2
Mike Ruigrok

Milou van Meurs
Erik Dansen
Merel Visser
Tiana Dekker
Jeroen Teeuwen
Wessel van Geldorp
Jorit van Geldorp

Zwemvaardigheid 3
Aramand Piers
Raoul Piers
Zeliha Aktas
Gagla Bicer
Yunus Karaca

Voor het Diploma A,B of C zijn de volgende kinderen geslaagd:

A - diploma
Sean Muylaert
Laura Schouten
Leyla Kocer
Aslid Yildirim
Mara Huisman
Ferdaus Addou
Elise Obdam
Stephan Alexander

dan Ridder

Milou te West
Asiye Dogan
Ard Hospers
Daan Geldermans

B - diploma
Marloes Elsinga
Perry Windt
Luisa Hagens
Vita Vollaers

Wouter v.d Ketterij
Job Welling
Marc Selles
Annemijn Manger
Jelle v.d Werff
Debbie Seline v
Osch
Anouk Slik
Jeffrey van Deursen
Mikel van Ree
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Nadine Reijnders
Roos Otten
Sukruye Bayraktar
Sem v. de Crommert
Aimee Kuipers
Daunia Belkhrouf

C - diploma
Reinier Oost
Maranka Breed
Maria Vollaers
Havva Dudu Aktas
Maxine Smith
Fatih Aktas

Tiffany Gritzali
Duygu Uslu
Leyla Kocer
Irini Gialamatzis

Iedereen van harte gefeliciteerd en op naar het volgende diploma !!!!
De volgende keer zal het uitzoeken voor het afzwemmen eind oktober
zijn. Het afzwemmen zal eind november plaatsvinden.G

Zuyderzee Mastercircuit
Te Grootebroek.
Door: Corine Kalbfleisch

Op 20 mei 2001 heb ik deelgenomen aan de 6  en laatste ronde vane

het Zuyderzee Mastercircuit. Ruim op tijd arriveerde ik met Ok,
Jankees en Donald bij het zwembad in Grootebroek. Na het
aanmelden zaten we nog even 20 minuten in de zon. Om 13.00uur
precies ging de deur open en we konden gaan omkleden en
inzwemmen. De deelname was groot, velen waren aanwezig om
nog enige punten voor het klassement te vergaren. De organisatie
was in handen van ZV West-Friesland. De wedstrijden werden
gehouden in ‘De Kloet’. Er werd flink gezwommen en er werden
top tijden gezwommen o.a. door Atie Pijtak-Radersma (D 45+)
met een Europees record op de 400m vrije slag.
Donald en Jankees eindigden ook hoog.
De wedstrijden hadden een vlot verloop en om 18.00uur ging de
laatste serie van start.

Mijn resultaten waren deze keer (D 45+):
100mschoolslag in 1.39,19 min2  plaatse
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50m vrije slag in 0.37,09 min1  plaatse

100mrugslag in 1.38,13 min1  plaatse

Op de 50m vrije slag heb ik mijn tijd met 0,4 seconden aang-
escherpt. Na afloop van de wedstrijden was er een uitgebreid
masters buffet in het sportrestaurant naast het zwembad.
Tijdens het eten kon de jury de klassementen berekenen. Een uur
later werden de uitslagen in alle leeftijdsgroepen bekend gemaakt.
We zijn goed uit de bus gekomen. De beste drie per groep kregen
een prijs bestaande uit niveau artikelen.
Donald (H 50+) werd eerste en Jankees (H 35+) kreeg een tweede
prijs uitgereikt. Ik had bij de D 45+ net zoveel punten en eerste
plaatsen als Atie Pijtak-Radersma, maar omdat zij in eenzelfde
nummer een keer vaker van mij gewonnen heeft, kreeg zij de
eerste prijs en ik de tweede. Ik ben heel tevreden met deze uitslag.
Gepakt en gezakt met niveau spullen keerden we naar huis terug.
Bij Donald thuis in Duivendrecht hebben we nog even nagepraat
en iets gedronken.
Ik kan met voldoening terug zien op dit mastercircuit. G

10  Dutch Open Masterse

te Apeldoorn
Door: Corine Kalbfleisch

Nadat ik er maanden naar uitgezien had, en er voor had getraind,
was het vrijdag 15 juni 2001 dan zover. In het weekend van 15-17
juni werd voor de 10  keer de Dutch open masters georganiseerd ine

het prachtige, gerenoveerde 50m bad Kristalbad in Apeldoorn. Het
bad is omgeven door lig weiden en bossen. Een record aantal
landen vanuit heel Europa had zich aangemeld. Tevens zijn deze
wedstrijden een soort generale repetitie voor de Europese
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kampioenschappen die later dit jaar gehouden zullen worden op
Mallorca.
Een groep vanuit Nederland zal daaraan deelnemen. De landen die
zich hier ingeschreven hadden waren: België, Denemarken,
Frankrijk, Engeland, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Polen,
Schotland, Tsjechië, Oekraïne, Zwitserland en het grote Duitsland.
In het geheel genomen 99 verenigingen vertegenwoordigt door 361
deelnemers.
Vrijdagmiddag ben ik samen met Annelies met de auto naar
Apeldoorn gereden. Annelies is een collega/vriendin van mij. Zij
heeft hele mooie foto’s gemaakt van de wedstrijden. We logeerden
in pension Abbekerk. Hier logeer ik ook met de Apeldoornse
wandel 4 daagse in juli. Ook Jane Asher uit Engeland verbleef
hier. Zij is wereldkampioene op verschillende afstanden bij de D
70+.
Mooi op tijd reden we naar het zwembad om te gaan inzwemmen.
Om 18.00uur gingen de wedstrijden officieel van start.
In het allereerste nummer zwom Jane Asher al een nieuw
wereldrecord op de 200m wisselslag. Dat was meteen al een goede
start. Deze avond moest ik de 400m vrije slag zwemmen. Met een
tijd van 6.55,4 min werd ik vierde in mijn categorie (D 45+)(+
PR). In mijn leeftijdscategorie waren 9 dames ingeschreven,
waarvan 2 uit Duitsland.
Na het eerste gedeelte van de wedstrijden waren we om een uur of
negen in ons pension terug. Samen met Jane Asher hebben we
gezellig zitten praten, meest in het engels.
De volgende morgen zaten we om 8 uur aan het ontbijt en om 9
uur begon het inzwemmen. Het was prachtig, zonnig wee. Om tien
uur moest ik de 800m vrije slag zwemmen. Met Ietje Wittenberg
zwom ik in de zelfde baan. Met een tijd van 14.46,9 min ben ik
derde geworden en ik kon een bronzen medaille in ontvangst
nemen.
De wedstrijden waren interessant om te zien. Alle goede bekenden
zwommen mee. Alleen Ok en Jankees waren er niet, omdat het
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langebaan seizoen in Spaarnwoude. van start ging. In de pauze kon
er  ingezwommen worden.
’s Middags heb ik de 200m en de 100m schoolslag gezwommen in
respectievelijk 3.51,3 min en 1.48,3 min. Op beide nummers werd
ik achter de Duitse Karin Schutty tweede. Zilveren medailles
waren de beloning daarvoor.
Zaterdag avond werd een uitgebreide barbecue georganiseerd. De
salades smaakten uitstekend. Na negenen keerden we naar pension
Abbekerk terug waar we heerlijk geslapen hebben.
Na een goede nachtrust en een lekker ontbijt zijn we naar het
zwembad gegaan voor de derde wedstrijd dag. ’s Morgens scheen
de zon, maar overdag zijn er een paar regenbuitjes gevallen. Het
was gelukkig niet koud (22 graden).
Meteen na het inzwemmen kon ik aan de slag op de 1500m vrije
slag. Mijn favoriete nummer. Met Mieke Strijdbis zwom ik in baan
4. Met een inschrijftijd van 30.00 min ging ik van start en met een
tijd van 28.00 min blank tikte ik aan en na Elke Ortloff uit
Duitsland werd ik tweede (+PR). Weer zilver. Ik ben hier heel blij
mee. De koffie had ik dan ook wel verdiend.
Om twaalf uur kwam de taxi voor Jane Asher bij het zwembad,
want zij moest om half vier weer met het vliegtuig naar Londen.
Jammer dat zij moest vertrekken. Annelies en ik hebben gezellig
met haar opgetrokken.
Na de pauze moest ik de 50m schoolslag zwemmen. Met een tijd
van 0.47,9 min ben ik met een heel klein verschil achter dezelfde
Duitse geëindigd als de dag daarvoor op de 200m en de 100m
schoolslag. Met een zilveren medaille ben ik weer heel tevreden.
Om half drie trad ik aan voor het laatste nummer van deze
wedstrijd: 200m rugslag. Met een tijd van 3.55,1 min werd ik
vierde in mijn categorie. Op 6 van de 7 zwemnummers heb ik een
snellere tijd gezwommen dan vorig jaar. Na afloop van de
wedstrijden heb ik op de uitslagen gewacht en toen de lijnen uit het
water waren, kon ik nog een paar mooie sprongen maken van de
hoge springplank.
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Leuk dat Annelies hiervan een paar foto’s gemaakt heeft. Even
later ben ik me gaan aankleden. Onderweg heb ik met Annelies
heerlijk gegeten in een restaurant in Stroe. Om negen uur zette
Annelies mij thuis af. Met 4 zilveren en 1 bronzen medaille en 2
vierde plaatsen en 2 persoonlijke records (400m en 1500m vrije
slag op de 50m baan) kan ik terugzien op een succesvol en
geslaagd internationaal zwemtoernooi. G

Zomerkamp 2001

Vrijdag 29 juni om 19.00 uur was het dan zover: we vertrekken
naar de camping in Vogelenzang. Op de fiets natuurlijk, want we
zijn met allemaal sportieve kinderen. Wie gingen er eigenlijk
allemaal mee?

Nathalie
Johannes
Victor
Mascha
Naomi
David

Layla
Ashwin
Kelly
Sjoerd
Maxime
Richard

Lisa
Maarten
Wietske
Daan
Tessa
Vincent

Tom
Job
Anouk
Wesley
Remco

En natuurlijk de leiding: Bart, Mieke, Ronnie, 
Sandra, Roselijn, Thijs en Sabine.

Het leek heel ver, maar voor we het wisten stonden we al op de
camping. We hadden een groot veld gereserveerd net achter het
zwembad. Nu konden de tenten worden opgezet. Met wat hulp van
de leiding ging het heel snel en na een uur was alles klaar.
Het feest kon beginnen.
Toen het donker werd dachten een paar kinderen dat we naar bed
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De hele groep.

gingen, maar dat ging mooi niet door, want we gingen een
dropping doen. In groepjes werden we ergens in de omgeving
neergezet en niemand wist hoe we gereden waren, want we
moesten een blinddoek op. Het was erg leuk, maar soms toch ook
wel eng, vooral de laatste weg naar de camping, waar geen
lantaarnpalen waren. Alle groepjes hebben de camping gevonden,

de een met een grotere omweg dan de ander, maar dat maakt niet
uit. Nu gingen we eindelijk, heel laat natuurlijk, naar bed.

Het zonnetje was al vroeg op, dus wij ook. Eerst even lekker
ontbijten en toen gezwommen. Ronnie ging training geven en
iedereen moest hard zwemmen. Gelukkig mochten we ook nog
vrijzwemmen. Hierna gingen we een spelletjescircuit doen. We
moesten zaklopen, ballen gooien en een quiz doen. Hierna hadden
we het erg warm, dus moesten we maar weer het zwembad in.
’s Middags gingen we met z’n allen met twee grote emmers vol
waterballonnen naar het bos toe. Er werden twee groepen gemaakt
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en je moest bij de andere groep
waterballonnen stelen en die naar je
eigen kamp brengen. De leiding
rende er tussen door en als je door
hen getikt werd moest je je ballon
weer inleveren. Daarna
werden de ballonnen
verstopt in het bos en
deden we wie de

meeste waterballonnen kon vinden. Hierna werd
het echt lachen, want toen gingen we de ballonnen
op elkaar gooien. Ik denk dat niemand droog is
gebleven. Maar wie was het nu het natst van
iedereen? Bart of Ronnie?
‘s Avonds gingen we barbecuen en daarna deden we het
dierengeluidenspel. De koe stond op een dak en weer een ander
dier zat in een boom. Het was moeilijker dan we dachten. De
meeste dieren konden we wel vinden, maar het moest in een
bepaalde volgorde en dat was erg moeilijk.
Zondagochtend moesten we eerst alles
opruimen, daarna lekker zwemmen en we
gingen ook nog honkballen. ’s Middags
gingen we weer op de fiets terug naar het
Boerhaavebad. Het groepje van Sandra
had pech onderweg, en kwam dus niet
meer als eerste, maar als laatste aan. De
ouders stonden daar te wachten, en toen
we daar waren, was iedereen opeens wel
heel erg moe.
Het was een onwijs leuk weekend en
volgend jaar gaan we gewoon weer!

Groetjes van de leiding: Bart, Mieke, Ronnie, Sandra, Roselijn,
Thijs en Sabine.
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Geboren

Op woensdag 1 augustus 2001 om 9.17 uur
ben ik de wijde wereld in gedoken.

Ik weeg slechts 2610 gram
en ben al 49 cm lang.

Oh ja , mijn vader en moeder hebben mij 

Claire Julia
genoemd

Jullie moeten zelf maar komen
kijken op wie jullie mij vinden

lijken. Wel eerst even bellen hoor,
want misschien lig ik te slapen.

Mijn ouders zijn:
Marco Hendriks en Carola Wigman

Mijn adres is 
Ooievaarstraat 23
2015XM Haarlem

023-5265265
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Synchroonzwemmen
Door Nicole.

Alhoewel het nieuwe seizoen alweer begonnen is, zijn er nog een
aantal uitslagen te vermelden van het afgelopen jaar. 20 mei was er
een techniekwedstrijd voor de categorieën 1, 2, 3 en 4 in Zaandam
waar de volgende punten werden gezwommen:

Categorie 1:
Chantal van Andel 42.529
Joyce Dweelaard 40.450
Michaëla Roubies 39.029
Desiree Kalis 36.298
Cinzia Hendrix 35.417
Merel Visser 35.202
Mincke IJlstra 34.160

Categorie 2:
Marleen de Rue 45.505
Debora Kalis 43.721
Marjolijn Kruiswegt42.727

Categorie 3:
Lilian Meijer 42.67
Elise Groenendijk 41.347

Categorie 4:
Wouter Kol 43.407

Dit was de laatste wedstrijd van de verenigingscompetitie
2000/2001. Deze verenigingscompetitie bestaat uit 2
techniekwedstrijden en 1 muziekwedstrijd voor de categorieën 1,
2, 3 en 4 ("de kleintjes") en 2 techniekwedstrijden en 1
muziekwedstrijd voor de categorieën 5, 6 en 7 ("de groten"). Bij de
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techniekwedstrijden tellen de 2 besten uit elke categorie mee voor
de einduitslag, terwijl bij de muziekwedstrijden alleen de beste per
categorie meetelt. Na de wedstrijd op 20 mei kon de einduitslag
worden berekend en het bleek dat DWT op een keurige 2  plaatse

terecht is gekomen achter Alliance, dat 1  werd.e

De kringkampioenschappen waren op 17 juni. Voor DWT
zwommen de volgende dames:

Solo:
Categorie 5Katherine Zwaanswijk 54.276 4e

Categorie 6Simone Hendriks 54.475 2e

Categorie 7Joyce Vollenga 55.763 5e

Duet:
Categorie 5Amber Diephuis

Jennifer Roubies 52.779 4e

Groep:
Categorie 7Joyce Vollenga

Femke Zuidhoek
Nicolette Knape
Simone Hendriks 55.545 2e

Kort voor de zomervakantie was er nog diploma zwemmen waar
de volgende meisjes een diploma haalden:
H diploma:
Mascha Bakker
Anouk Nullens
Merel Visser
Cinzia Hendrixs

G diploma:
Marleen de Rue
Michaëla Roubies
Joyce Dweelaard

In de vakantie hebben jullie natuurlijk allemaal naar de
wereldkampioenschappen gekeken, waar weer ontzettend mooie
dingen te zien waren. Onder andere dat Rusland met een compleet
nieuwe ploeg (maar met hetzelfde nummer als tijdens de
olympische spelen) wereldkampioen werd. G
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Van de (polo) voorzitter.

Het Pinkstertoernooi was een succes. Hoewel alweer bijna 3
maanden geleden wordt er zo nu en dan nog over gepraat. Het ‘doe
raar met je haar’ feest werd niet door iedereen begrepen en
wildplassen schijn je tegenwoordig op een dakje te moeten doen,
maar desondanks was het toch weer een leuk weekend.

Nu is het echter weer tijd om vooruit te kijken! Waterpoloseizoen
2001/2002 gaat beginnen. Inmiddels is het bekende poloboekje
weer in jullie bezit, zo niet dan ligt het voor je klaar in het
clubhuis. Vraag er dan even naar bij je trainer of iemand van de
polocommissie.
Er zijn weer een aantal veranderingen in het trainersbestand en ook
zijn voor een aantal teams de trainingstijden veranderd. Voor de
dames geldt dat Ben dames 1 blijft trainen en coachen, Bart gaat
dames 2 trainen en Raymond neemt dames 4 onder zijn hoede.
Robin blijft de keeperstraining op vrijdag verzorgen. Bij de heren
blijft Koos als trainer/coach actief en we zoeken nog iemand die op
woensdag de training van heren 3, 4 en 5 wil verzorgen. Heren
jeugd krijgt komend seizoen training van Eddy en Ronnie gaat de
adspiranten onder de 14 jaar de fijne kneepjes van het waterpolo
bijbrengen. Overigens zijn Bart, Raymond en Ronnie ook bezig
met het behalen van hun waterpolotrainer A licentie. De
minipoloërs tenslotte krijgen komend seizoen training van Mieke
en Jessica. De trainingstijden staan vermeld in het poloboekje.
Half september beginnen de wedstrijden weer, en kan het dus ook
gebeuren dat je bent ingedeeld achter de jurytafel in het zwembad
of achter de bar in het clubhuis. Blader het poloboekje even door
om te zien wanneer je waar verwacht wordt!

Succes allemaal!
Marjolijn.
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Scheidsrechter worden, iets
voor jou?

Hé scheids! Is je bril beslagen? Er stonden bij onze wedstrijd weer
2 blindengeleidehonden op de kant….
Wie regelmatig waterpolo (of welke andere teamsport dan ook)
bekijkt, kent deze uitspraken. De scheidsrechter is een veel
bekritiseerd persoon. Hij / zij heeft altijd gelijk, ook als dat niet zo
is.
Scheidsrechters zijn onmisbaar bij een sport als waterpolo. Zonder
scheidsrechter wordt het immers een nog grotere rotzooi.
Bovendien heb je als club je scheidsrechters ook hard nodig. Voor
iedere scheidsrechter die je hebt als vereniging mag je namelijk 2
teams inschrijven in de competitie. 

In juli hadden het bestuur en de polocommissie een vergadering
met alle scheidsrechters van DWT. Gelukkig gaven alle zes de
heren toen aan het goed naar de zin te hebben bij DWT en nog wel
een paar jaartjes te willen fluiten. Toch is het van belang om
vooruit te blijven kijken en op zoek te gaan naar nieuwe
scheidsrechters. 
Volgend seizoen zullen er in Noord-Holland cursussen gegeven
gaan worden voor spelleiders. Dit zijn mensen die als een soort
adspirant-scheidsrechter optreden en voornamelijk minipolo-,
pupillen- en eventueel adspirantenwedstrijden fluiten. Als dat goed
gaat en ze hebben wat meer ervaring kan vervolgens de ‘echte’
scheidsrechterscursus gevolgd worden. Een mooie manier dus om
stapsgewijs te leren hoe je een waterpolowedstrijd leidt.

Zoals de titel van dit stukje al zegt zijn wij op zoek naar mensen
(spelers, maar ook ouders, vrienden, vriendinnen etc.) die deze
cursus tot spelleider willen gaan volgen. Het is niet noodzakelijk
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dat je alle spelregels van het waterpolo al kent of veel ervaring
hebt als leidinggevende. Het is veel belangrijker dat je het leuk
vindt om met een groep kinderen een (mini)polowedstrijd in goede
banen te leiden. Al naar gelang het aantal gegadigden zullen plaats
en tijd van de cursus worden vastgesteld.

Neem jij de uitdaging aan? Bel dan Marjolijn (023-5314120). G

De Pen ???
Door ( Robbert Henrichs )

Hallo allemaal, het is het beste om dit gewoon over te slaan bij het
lezen van de Waterdroppels, want wat ik ga schrijven is toch niet
interessant. 
Ik ben op waterpolo gekomen toen ik in groep acht zat. Tim en
Marcel vroegen mij om eens te komen kijken en mee te trainen dat
was in november 1996 toen was ik 11. Ik vond het meteen leuk en
ging er dan ook meteen op. Ik kwam bij de aspiranten-gemengd
onder de veertien jaar. Ik geloof dat we alles hebben verloren, maar
dat maakte niet uit, want het was hartstikke gezellig (zoals altijd
bij DWT). De eerste wedstrijd die ik meedeed moest ik meteen op
doel. Dat ging wel aardig we hebben die wedstrijd maar met 11-5
verloren. Dit team veranderde  van gemend naar alleen jongens. In
het jongens team onder de veertien heb ik een paar jaar gespeeld,
we hebben volgens mij drie trainer verspeeld, Raymond was de
laatste, toen begonnen we ook een paar wedstrijdjes te winnen. In
het seizoen dat ik veertien werd speelden we op ons best, alleen
waren we bij elke uitwedstrijd met hooguit 5 man. Zodat we ook
wat wedstrijden verloren. We gingen van de aspiranten onder de
veertien naar de Heren-jeugd, (we kwamen bij onze coach
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Raymond in het team, en bij Chris, Bart de keeper was altijd de
beste man achter, Marcel, Randy, Emiel, Richard........ enz). We
trainden op dinsdag en vrijdag, op vrijdag trainde we met de heren
mee, altijd heel vermoeiend. Onze coach was toen en is nog steeds
Eddy Roosen. We hadden dat jaar 2000 alleen de laatste wedstrijd
gewonnen, tegen WZ&PC, zodat we niet laatste stonden, maar een
na laatste. Het seizoen daarop gingen we naar de aspiranten onder
de 16, en zijn we vierde van de zes geworden. Nu gaan we weer in
de Heren-jeugd spelen. 
Ik denk dat de Pen op is, die ik niet eens van Mariska gekregen
heb, dus stop ik als iemand dit te minste toch  tegen mijn wil in
gelezen heeft. Ik heb al aan wat mensen gevraagd of die de Pen
wil, ik kreeg geen enthousiaste antwoorden, dus kies ik er maar
één, die ik niet heb gevraagd: Eddy Roosen (ik hoop dat ik nu geen
straftraining krijg). G

Jaartje Amerika

Ik had beloofd om sowieso nog de eerste weken training te komen
geven en dus hoefde er nog geen afscheid genomen te worden.
(Wat overigens wel is gebeurd, Tnx!) Eind september had ik mijn
hoofd. Dan moest het gebeuren: mijn vertrek voor tien maanden
naar Amerika. Minneapolis, Minnesota om precies te zijn. Ik ga
immers een jaartje stagelopen in dat prachtige land waar helaas wel
Amerikanen wonen.
Nog geen uur na de laatste training vond ik echter een mailtje in
mijn inbox dat mij vertelde dat ik begin/half september al wordt
verwacht. Oftewel: een maandje vroeger weg! Zo denk je dat je
nog alle tijd hebt, zo heb je nog maar 4 weken (vakantie al
afgetrokken).
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In Minneapolis/St. Paul (ook wel 'Twin Cities' genoemd) zal ik 10
maanden verblijven voor een stage voor mijn studie Medische
Informatiekunde. Daar zal ik een evaluatie doen over de impact
van Telehomecare op patiënten en de zorgverleners. Hoe is de
kwaliteit, wat zijn de voor- en nadelen, enz. Daarna zal ik mij
voornamelijk gaan richten op het ontwikkelen van een nieuw
Telehomecare systeem. Telehomecare betekent zoiets als 'zorg op
afstand'. Virtuele bezoeken en o.a. fysiologische
bewakingssystemen thuis moeten o.a. betere kwaliteit van zorg
geven en leiden tot kostenreductie. Dit is met name interessant
voor mensen die wat slecht ter been zijn en chronisch zieken, maar
ook voor mensen op het platte land die (in Amerika) minstens
100km moeten afleggen voor de eerste de beste arts.
Tja… en dan gaat het snel. Maandag 17 september dan maar
beginnen. Dus een datum, dus kan ik eindelijk (en hier heb ik
zeker 4 maanden op gewacht!) beginnen met dingen regelen als
fondsen, beurzen, internationaal rijbewijs, ov-vergoeding, visum,
ticket, kamer verhuren, etc. Negen september zal het dan gaan
gebeuren, zondagochtend om een uurtje of 11 vlieg ik.
Ik heb er ontzettend veel zin in. Alleen er heen met zo'n 60kg aan
bagage en geen woning en geen bekenden. Motelletje
waarschijnlijk nemen en een weekje huizenjacht. Hopelijk is dat
voldoende. En dan natuurlijk 10 maanden van. heel veel lol hebben
en misschien wel proeven aan de Amerikaanse zwemschool! Wie
weet kom ik zwaar afgetraind terug! Boordevol ideeën voor
marteltrainingen!
Ik zal ongetwijfeld wel iets schrijven voor het clubblad en anders
kun je (mocht je dat willen) mijn escapades en ervaringen wel
lezen op mijn homepage die ik daar krijg (maar de URL nog niet
van weet). Ik zal wel wat van mij laten horen, maar ik hoor
natuurlijk ook graag hoe het met jullie gaat: m.veen@amc.uva.nl.
Succes in het nieuwe seizoen en tot in augustus ’02!

Michiel Veen G
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dinsdag 19.00 - 20.00 uurBoerhaavebad
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