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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De metamorfose van het clubhuis is niet
ongemerkt gebleven. Je moet wel een zwembril
van het formaat “jampotglazen” geïmplanteerd
hebben om de geslaagde facelift van ons onderkomen niet op te
merken. De positieve reacties waren dan ook niet van de lucht en
dat geeft een goed gevoel. De eerste indruk is vaak bepalend voor
de kwalificatie dat aan iets gegeven wordt! Het clubhuis als
visitekaartje kan de bezoeker nieuwsgierig maken naar de
producten die DWT verder zoal te bieden heeft. “Kwaliteit is onze
reclame”. Het zou een slogan kunnen zijn van de plaatselijke
Keurslager, ware het niet dat DWT serieus werk wil maken om
zich te profileren als sportaanbieder bij uitstek binnen een
stadsdeel waar nieuwe ontwikkelingen over de leefbaarheid van de
wijk de komende decennia werkelijkheid worden. We volgen der-
halve nauwgezet de plannen rond het gebied van het Boerhaavebad
waar mogelijk een multi functionele sporthal deel van uitmaakt.
Een reden temeer om ons nu al sterk te maken, zodat men in de
planontwikkeling niet om DWT heen kan. De voorzitter als een
veredelde Criet Titulaar die als een soort pseudo-futuroloog het jet-
swimming en para-diving als top evenement aan het Boerhaavepad
introduceert!

De eerste indruk is dus bepalend voor de levensvatbaarheid van de
vereniging. Het werven van nieuwe leden lijkt ook geen probleem
te zijn. Binnen alle sectoren vindt de aanwas van nieuwkomers
gestaag plaats. Hebben is echter nog geen houden. De grootste
uitstroom vindt plaats bij het elementair zwemmen, maar dat is
niet verontrustend omdat veel leszwemmertjes na het behalen van
de benodigde diploma’s logischerwijs afhaken. Hun interesse ligt
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nu eenmaal elders. Het is de kunst om die leden in de sportsector
vast te houden bij wie de verzadiging optreedt. Daar komt kunst en
vliegwerk aan te pas, immers de verlokkingen van die mooie,
grote, roze wereld zijn immens groot. Kwaliteit moet onze reclame
zijn; want dan al-leen kunnen we aan die verlokkingen de nodige
weerstand bieden! Het begint bij aandacht voor het product dat aan
alle kwaliteitseisen moet voldoen. Het vervolgt met het continu
investeren in mensen die van het product gebruik maken. Koester
het resultaat dat een dergelijke strategie kan opleveren en haal er je
winst uit. Een lesje in marketing maar o zo belangrijk!

Het klinkt zo paradoxaal; de belangstelling voor sport als
onderdeel van de vermaaksindustrie neemt alleen maar toe, terwijl
de sportbeoefening zich in een neerwaartse glijvlucht bevindt. 
Ondanks de successen van onze top zwemmers  bij de Olympische
Spelen is het aantal bij de KNZB aangesloten leden in 2000 ten
opzichte van het jaar daarvoor afgenomen. Je kunt dat een
zorgelijke ontwikkeling noemen. Je kunt het echter ook als
uitgangspunt nemen om het tij te doen keren. Sport heeft immers
heel veel te bieden. Voer voor sociologen en andere
wetenschappers die zich met de gedragingen van het volkje in de
lage landen bezighouden. 
Gemeenschapszin versus individualisering, afstandelijkheid versus
betrokkenheid; ach, zo zijn er nog wel een aantal polariserende
factoren aan te geven. Houdt het simpel. Terug naar de roots, ofwel
geef de sport weer de plek waar het thuis hoort. De school met z’n
speelplaats, de straat, het plein, het grasveldje aan de overkant en
het zwembad zonder z’n tierelantijnen  plus de sportvereniging in
de buurt die toegankelijk is voor iedereen!

Ik zou het wel weten. Een ‘open deur’ politiek. Uitnodigend dus en
op tijden waar de diverse doelgroepen zich bij thuis voelen.
Sportverenigingen willen wel. Ze kunnen het echter niet
alleen. Samenwerking met andere maatschappelijk betrokkenen is
een must en met een overheid die de gewenste
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voorwaardenscheppende ondersteuning biedt moet het toch
mogelijk zijn om de levensvatbaarheid van de (georganiseerde)
sportbeoefening op een hoger plan te brengen. Dat zou pas een
metamorfose geven. Ons clubhuis zou snel te klein worden om al
die nieuwe leden te herbergen. DWT for ever  en dat is niet
futuristisch bedoeld!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot. G

Informatief..

- Beleidsplan 2001 - 2006.
Voor de komende periode houdt het bestuur zich
bezig met de inventarisatie- en het benaderen
van de aspirant participanten voor de
ontwikkeling van ‘integraal sportbeleid’ binnen Schalkwijk. Het is
de bedoeling om dan in november alle geïnteresseerden voor een
vergadering bijeen te roepen.
N.a.v. de uitkomst van deze bijeenkomst neemt het bestuur een
besluit over hoe- en op welke wijze verdere stappen genomen
zullen worden.

- Fondsenwerving.
In de afgelopen jaren zijn diverse pogingen gedaan om een
gestructureerd beleid m.b.t.
‘fondsenwerving‘ van de grond te krijgen. Om de contributiekosten
ook in de toekomst op een aanvaardbaar niveau te houden is het
noodzakelijk om extra gelden d.m.v. sponsoring en 
fondsenwerving te vergaren. Er is het bestuur dan ook veel aan
gelegen om een beleidsplan ‘fondsenwerving en sponsoring’ te
ontwikkelen waarmee we voor de komende 10 jaar aan de slag
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kunnen. Mocht u kennis, ervaring en ideeën hebben m.b.t. deze
materie, dan houden wij ons gaarne aanbevolen.

- Exploitatie clubhuis.
Een opgeknapt clubhuis, een nieuwe bar en een nieuwe
clubhuiswerkgroep is de aanzet om het clubhuis op een aan de
horeca wet aangepaste wijze te exploiteren. DWT (de stichting) is
wat dat betreft op de goede weg. Voor de korte termijn zijn we
bezig om te voldoen aan alle voorwaarden die de horeca wet stelt,
zoals het opstellen van een bestuursreglement. 
Het is een gekoesterde wens van het bestuur om voor het beheer
van het clubhuis een aantal ouderen, bijvoorbeeld vutters die DWT
een goed hart toedragen, te kunnen inzetten.
Mocht u geïnteresseerd zijn!…; een belletje naar iemand van het
dagelijks  bestuur, een gesprek over de inhoud van de
werkzaamheden en wie weet; vindt u het hartstikke leuk om zich
op deze wijze verdienstelijk te maken voor DWT! G

Met bronvermelding.
Bron: Bestuurlijk informatiebulletin (BIB) april 2001.

Steeds meer sportbestuurders zien de noodzaak in om op enigerlei
wijze de vereniging te professionaliseren. Het wordt allengs
moeilijker om het vrijwilligerscorps op peil te houden, zodat het
aantrekken van (semi) betaalde krachten om de organisatie mede
op niveau  te houden een aantrekkelijk alternatief wordt. Ondanks
het aantal van één miljoen vrijwilligers komen sportverenigingen
vaak menskracht tekort. Toch blijven sportverenigingen echte
vrijwilligersorganisaties. Een gemiddelde vereniging telt ca 40
vrijwilligers en heeft hooguit één (semi) betaalde kracht voor 8 uur
per week in dienst. Voor veel clubs die de druk op het kader willen
verkleinen, is de aanstelling van beroepskrachten dus (nog) niet de
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meest voor de hand liggende oplossing. Professionalisering brengt
immers veel kosten met zich mee en tast bovendien de
verenigingscultuur aan. Hoe verhoudt zich de verstandhouding 
tussen de vrijwilligers, die hun cluppie een goed hart toedragen en
de professionele kracht(en).
Het kan ongewenste en onvermoede spanningsvelden teweeg
brengen die vergelijkbaar zijn met de problemen die men
tegenkomt tussen professie en vrijwilligers binnen bijvoorbeeld
verzorgings- en verpleeghuizen.

De inzet van gekwalificeerde beroepskrachten kan echter wel
leiden tot meer deskundigheid, continuïteit en flexibiliteit, een
kwaliteitsimpuls derhalve die de vereniging ten goede komt.
Een belangrijke voorwaarde is wel dat de inzet van professionals
aanvullend en ondersteunend is aan die van de vrijwilligers en dat
de introductie van betaalde krachten zorgvuldig wordt voorbereid
en begeleid. De chemie tussen beroepskrachten en vrijwilligers
moet zodanig zijn dat er sprake is van een samenwerking op basis
van wederzijds respect en vertrouwen
Veel verenigingsbestuurders zijn bang dat t.g.v. de
professionalisering de bereidheid tot vrijwilligerswerk afneemt.
Door hun kennis en vaardigheden in te zetten kunnen professionals
het vrijwilligerswerk echter ook aantrekkelijker maken. De
professional moet een duidelijke meer waarde hebben voor de club
en derhalve ook voor de vrijwilligers. De meerwaarde moet ook
omgezet worden in
zichtbare resultaten zoals een toename in het ledenbestand of een
versterkt vrijwilligerscorps, maar ook in de verbetering van de
sportieve resultaten of de vergroting van de financiële armslag
door een verhoogde bar omzet of sponsorinkomsten.

Het Nederlandse verenigingsleven is rijk geschakeerd. Clubs
verschillen niet alleen naar tak van sport, maar ook naar omvang,
samenstelling van het ledenbestand, financiële armslag, oriëntatie
(leden voor leden of dienstverlenend), ambitie (prestatie of
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recreatie), enzovoort.
Ook zijn de kwaliteit en capaciteit van het verenigingskader zeer
wisselend. Deze verschillen kunnen nauwelijks leiden tot het
opstellen van uniforme richtlijnen  waarop een vereniging
beroepskrachten zou  moeten inschakelen. Professionalisering is
derhalve maatwerk omdat de verenigingswensen voor de inzet van
professionals zo divers is. Clubs moeten dus de interne organisatie
kritisch doorlichten aan de hand waarvan  de gewenste
professionals aangetrokken en ingezet kunnen worden. Voor
bepaalde zaken kunnen ook bureaus die een brede expertise
hebben in het begeleiden van sportverenigingen, ingeschakeld
worden. Uiteindelijk moet de inzet van professionals de positie van
de sportvereniging ten goede komen, zodat leden en vrijwillig
kader maximaal plezier aan hun cluppie kunnen beleven. G

Déjà vu.
Door Guus Niehot.

Het is vandaag de dag blijkbaar noodzakelijk om een vereniging op
een marketingachtige wijze te bestieren. Resultaten moeten de som
zijn van de vooraf vastgestelde planvorming. Daarbij moet tot elke 
prijs de geringste afwijking al voorkomen worden. Kortom, er
moet  een computergestuurde programmering gevolgd worden. Er
is geen ruimte voor afwijkende ideeën of verrassende wendingen.
Voorspelbaarheid is troef en de saaiheid regeert.
Zo rigide als hierboven geschetst wordt is het gelukkig (nog) niet,
hoewel we al aardig de richting van een overgemechaniseerde
samenleving opgaan. Het wordt er inderdaad niet makkelijker op.
Allerlei vormen van door bovenaf opgelegde regelgeving vormen
een beperking van de bewegings- en handelingsvrijheid.
Paradoxaal genoeg word je teruggeworpen op je improvisatietalent
om binnen de regels een eigen inkleuring aan de programmering te
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geven, waaraan je genoegdoening kunt ontlenen. Mocht je denken
dat je naast het strakke regiem op je werkplek in je vrije tijd
heerlijk ontspannen met de organisatie van je favoriete sportclub
bezig te kunnen zijn, dan kom je als snel van een koude kermis
thuis.

Zo…; heeft er nog iemand zin om zijn talenten als vrijwilliger bij
een sportclub in te zetten?
O ja; vroeger, vroeger was het anders. Toen kon je nog genieten
van je inzet bij  je cluppie in de buurt. Geen woorden maar daden,
doen dus! Hooguit één keer per maand een uurtje vergaderen en
verder een verslagje met de hand schrijven. Een eigen typemachine
was toch niet beschikbaar, nietwaar? Ach ja, die vermaledijde
stencilmachine waarvoor je het liefst een orgeldraaier inhuurde om
dat ding na twee, drie uur nog fatsoenlijk rond te kunnen draaien.
Maar dan had je het wel gehad, of toch niet. Goed; het clubblad
moest wel even op de fiets naar een paar honderd adressen worden
gebracht, maar dat was een gezonde sportieve bezig-heid. Het
merendeel van de tijd was je bezig met die dankbare blije
kinderkoppies die dankzij jou onbezorgd naar hartelust konden
trainen, hun wedstrijdjes konden afwerken (en ze bij 
uitwedstrijden op de fiets met tegenwind en zeikweer veilig
overbrengen) en zich aan diverse vormen van het edelmoedige,
oubollige handenarbeid konden  overgeven, de daarbij opgelopen
blauwe vingers ten spijt. En je verzucht “waar blijft die tijd”. 

Ja; “waar blijft die tijd”! Ik heb het niet zo op die mensen die met
tranen in de ogen kunnen verhalen over die goeie ouwe tijd toen
alles beter was. Je zou er een Houtvaartcomplex aan overhouden.
Die waterbak was toch verdomde koud. Een partijtje waterpolo is
toch tien keer aangenamer in het Boerhaavebad, om maar een
voorbeeld te noemen! Goed; je moet nu soms hemel en aarde
bewegen om sommige ouders als begeleiders naar uitwedstrijden
mee te krijgen, maar alles beter met de auto dan met de fiets; toch.
En laten we wel wezen, is het heden ten dage zoveel anders dan
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vroeger. Heerlijk al die wetmatigheden die de tand des tijds door
staan hebben. Dat zalige gemopper over dat het altijd dezelfde
mensen die zich voor de club  inzetten. En dan die jonkies die niet
vooruit te branden zijn, maar wel profiteren van jouw dwaze inzet.
It’s all in the game, toen nu en in de toekomst. En het zal wel altijd
zo blijven.
In dit supersonische over gereguleerde tijdperk is het toch prachtig
om gas terug te nemen en je met je hele ziel en zaligheid te kunnen
storten op je favoriete vrije tijdsbesteding  bij dat fantastische
zwemclubje aan Schalkwijks dreven. Je bent een gelukkig mens
als vrijwilliger bij DWT! G

Standplaats De Houtvaart.
Door Guus Niehot.

Ze dreigt inmiddels een heuse bekende Haarlemmer te worden. In
bijna ieder artikel die er over de Houtvaart verschijnt wordt haar
naam minstens één keer genoemd. In haar vrije tijd op diverse
terreinen actief voor DWT. De dame met de welhaast
onuitsprekelijke achternaam  wordt door bezoekers van De
Houtvaart liefkozend ‘juf Kitty’ genoemd. Als je de kranten
knipsels mag geloven, is zwemmen haar lust en haar leven. Ik heb
het haar eigenlijk nooit direct op de vrouw af gevraagd, maar ik
denk dat De Houtvaart in de loop der jaren een passie voor haar
geworden is. Ze loopt er niet zo mee te koop, ze kan immers werk
en liefhebberij goed gescheiden houden, maar De Houtvaart en
DWT hebben toevallig allebei wel met zwemmen te maken! Op
zeker dat die afgelopen tweede september een onuitwisbare indruk
op haar gemaakt heeft. Het is niet niks, want tien zomers lang was
De Houtvaart haar liefde. Denk erom dat ze veel kan verhalen over
die betonnen bak aan het Ruijterplein.
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Wat is dat toch, die passie voor een aftands zwembad uit een
verstild verleden. Het hoofdgebouw ooit dienend als decor voor
een speelfilm over Hannie Schaft. Het is voor Kitty denk ik niet
zozeer De Houtvaart zelf, maar de geschiedenis rond dat
rijksmonument waarvan zij de laatste tien jaar deel mocht
uitmaken. Kitty en
zwemmen; het loopt blijkbaar als een rode draad door haar leven.
Ze heeft er veel mooie dingen in beleefd. ‘Juf Kitty’! Haar hele
wezen straalt de badjuf uit. En denk erom dat ze gezag afdwingt,
deze kapitein op het cruiseschip De Houtvaart. Mogelijk na die
tweede september voor altijd voltooit verleden tijd. De tijd zal het
leren. Hoewel ik niets met dat zwembad heb; integendeel zelfs.
Toch gemengde gevoelens. M’n wieg stond er hemelsbreed amper
een kilometer vandaan. Die bibberbak. Het waaide er altijd en als
ik er nog aan denk dan kruipt de kou weer langzaam via mijn
voeten omhoog.
De sloophamer mag van mij wegblijven, doch sluiten als
zwembad..! Ik twijfel. Rationeel; ja, emotioneel gieren de twijfels
door mijn keel. Dan weer een hoofdstuk afgesloten, maar niet in
mijn herinnering. En dat alles mede door juf Kitty die van De
Houtvaart een stukje levenswerk heeft gemaakt. De Houtvaart; het
laatste woord zal er nimmer over gesproken worden! G

De Grote Clubactie
Door het petit comité GCA.

Heeft u nog geen lot gekocht, maar u bent toch in
voor een vette prijs uit de Grote Clubactie!
Sla dan nu uw slag, want met een prijzenpot van meer dan 40.000
prijzen is de kans zeer groot dat ook u fantastische reizen naar Zuid
Thailand en naar de Portugese Algarve wint.
Een weekend op een  Landal Greenparks bungalowpark is ook niet
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te versmaden, toch. Of wat dacht u van fantastische geldprijzen als
ƒ 200.000, ƒ29.000 en ƒ 7.500 belastingvrij!
Het is nog niet te laat. U kunt nog steeds in het bezit komen van
geluksloten. De lotenverkopers of de tafeldames in het zwembad
willen u gaarne aan loten helpen
KOOP DUS GCA LOTEN MET KANS OP FANTASTISCHE
PRIJZEN !!! G

Klazenfestival.
Door Klaas & Co!!

Het worden weer
spannende tijden, want de
meest beminde
kindervriend maakt
binnenkort weer zijn
opwachting in ons land.
Ook dit jaar heeft DWT
deze dierbare goedheilig
man bereid gevonden om
het waarachtig goedgelovig
minivolkje tussen half november en 5 december met zijn bezoek te
vereren. Een uitgelezen kans dus om gebruik te maken van onze
onvolprezen Klazendienst. Wilt u gegarandeerd zijn van een
exclusief bezoek van de goedheilig man bij u thuis, dan wordt u
aangeraden om zich ten spoedigste te melden bij onze
Klazencoördinator Ebelien Brander. Bij haar kunt u onder meer
informatie krijgen over het Klazentarief. Haar telefoonnummer is:
023-5248215 G



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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Van de polocommissie

Waarom fietsen niet in de

zwemzaal horen
Door: Ulco Kleinhout.

Tot op heden zijn er geen fietsen in de zwemzaal
waargenomen. Dit geeft echter geen garantie voor de toekomst.
Overal om ons heen verschijnen fietsen waar zij vroeger niet voor
kwamen, zoals in grachten, treinen, winkels, trekhaken en iets ten
zuiden van Brussel. De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten
maar vallen geheel in het niet ten opzichte van fietsen in de
zwemzaal. Fietsen die zich in de zwemzaal bevinden zijn funest
voor de volksgezondhied en wel om de volgende redenen:
1 Fietsbanden zijn van rubber gemaakt en rubber, vooral de wat

luxere typen, van latex. Nu laten banden sporen na en wel
sporen die latex bevatten. Zwemmers lopen daar met hun blote
voeten overheen en lopen zodoende kans op een latex-allergie.
Met name artsen, verplegend personeel en een niet nader
genoemde recentelijk gelegaliseerde beroepsgroep zijn hier erg
gevoelig voor.

2 Fietsbanden gaan allerlei chemische reacties aan met het chloor
dat zich in het zwemwater bevindt. Hierdoor ontstaan allerlei
kwalijke dampen die maar beter niet ingeademd kunnen
worden. Het is geen toeval dat ten tijde van de Eerste Wereld
oorlog soldaten vaak op de fiets naar het front vertrokken!

3 Fietsen worden gesmeerd met olie‘n en vetten. Deze
smeermiddelen vormen op het water een laag die sterk lijkt op
de laag gel na de adspiranten- en heren jeugdtraining. De laag is
giftig maar gelukkig niet zo sterk als de henna- en haarlaklaag
na een damestraining.

4 Fietsen trekken fietsendieven aan en dat willen we niet want
fietsendieven trekken zelden de in de zwemzaal verplichte
overschoenen aan.



  14 De Waterdroppels  

Uit bovenstaande blijkt dat fietsen in de zwemzaal zeer nadelig
kunnen zijn voor het zwemgebeuren. Het is daarom dat de
polocommissie het volgende advies uitbrengt: neem geen fietsen
mee de zwemzaal in!

Wedstrijdwijzigingen dames 2, 3 en 4
In de poule van dames 2, 3 en 4 heeft het team van De Ham zich
teruggetrokken. Alle wedstrijden tegen De Ham 5 komen te
vervallen. Verder is er de volgende wedstrijdwijziging voor Dames
3:

27-10 DWT 3- KZC 2 Haarlem, Boerhaavebad 19.15 20.00

Trainingswijziging dames en heren jeugd
Met ingang van zondag 4 oktober begint de training voor heren
jeugd en dames 2/4 in De Planeet om 13.30 uur en zal duren tot
15.00 uur.

Foto’s van het zomerkamp nabestellen
De foto’s van het zomerkamp kunnen nabesteld worden in het
clubhuis. Er hangt een lijstje naast de foto’s, waarop je je
bestelling kunt aangeven. Vergeet niet om ook je naam, adres en
telefoonnummer achter te laten!

Verrassingsavond voor aspiranten en 

minipolo!
Op woensdagavond 24 oktober is het verrassingsavond voor alle
adspiranten en minipolo‘ers! We zeggen lekker niet wat we gaan
doen, dus geef je maar gauw op bij Mieke of Ronnie. Zeker is al
wel dat het iets wordt dat je niet graag zult willen missen!

Uitslagen en standen
Voor tweewekelijkse uitslagen en standen van je team per e-mail
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stuur je een mail naar polocommissiedwt@hotmail.com. Je
ontvangt dan voortaan ongeveer eens in de twee weken de
uitslagen en standen. Natuurlijk blijven die ook te bezichtigen op
het prikbord in het geheel vernieuwde clubhuis.

Baddienst en achter het tafeltje
6 oktober Marjolijn
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

NH.A2A DWT WZ&PC B 18.30 Eddy, Thijs

B.D2A DWT 1 Alkemade 1 19.15 Stefan, Niels, Wilfred

B.H3C DWT 1 Het Y 1 20.00 Marjolijn, Roselijn, Antonnette

B.HR2B DWT 2 Gouwestaete 2 20.45 Paul, Hayo, Michael

NH.H1 DWT 4 Alliance 4 21.30 Robin, Lodewijk, Ted

13 oktober Jessica en Lisette
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

NH.H4 DWT 5 Ed-Vo 1 18.30 Anita, Maaike

NH.D2 DWT 3 DWT 2 19.15 Patrick, Jeroen

20 oktober Dana
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

D3.JB2 DWT DJK/ZAR A 18.30 Teun, Eddy

B.D2A DWT 1 R.O.G. (sg) 1 19.15 Frank, Paul S., Jeroen

B.H3C DWT 1 Otters / Õt Gooi 20.00 Sabine, Martine, Dana

B.HR2B DWT 2 Vivax 2 20.45 Pieter Paul, Ronnie, Hayo

NH.H1 DWT 4 De Spetters 1 21.30 Pieter Paul, Ronnie, Hayo

27 oktober Mieke en Karina
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

NH.A2A DWT Bright-DAW B 18.30 Joke, Joyce

D3.JB2 DWT KZC A 19.15 Merel, Joyce

NH.D2 DWT 2 De Ham 5 20.00 Jaco, Ton

NH.D2 DWT 4 Bright-DAW 3 20.45 Jaco, Ton

D3.H4B DWT 3 KZC 2 21.30 Mieke, Karina, Ingrid

Het Poloroosterboekje
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Als het goed is dan heb je het Poloroosterboekje ontvangen. Als je
er onverhoopt toch nog geen een gekregen hebt, bel dan even
023 - 551 37 79 dan komt-ie alsnog in je bezit of stuur een mailtje
naar polocommissiedwt@hotmail.com.

Gefeliciteerdé!
Omdat ik in augustus, ten tijde van het inleveren van het clubblad-
voor-september-stukkie nog ergens bij de kangoeroes
rondhuppelde, volgen nu niet alleen de jarigen van oktober, maar
ook nog van september. Het mag de pret niet drukken en zo heb je
meteen een behoorlijk stuk kopij.

1 september Lodewijk van de Heuvel Heren 2
7 september Gé Luttikhuizen Heren 5
10 september Martin Kamstra Heren 3
12 september Martine Rohling Dames 1

Franciska Smit Dames 2
17 september Tim Peekstok Heren Jeugd
19 september David de Loor Jongens onder 14
22 september Tom Versteeg Heren Jeugd
23 september Jurgen Kleinhout Heren 3
24 september Marion van Capelle Dames 3

Merel Visser Dames 4
Richard Sukel Jongens onder 14

26 september Ronald Stricker Scheidsrechter

2 oktober Marc van Gaale Heren 2
3 oktober Patrick Velthuis Heren 5
6 oktober Emiel Koortens Heren Jeugd
7 oktober Remco Vink Heren Jeugd

Fokkelina Wiersma Dames 2
14 oktober Carola Wigman Dames 2
16 oktober Ton van Gemert Heren 3
21 oktober Dana Ungureanu Dames 1
26 oktober Samantha Koelemeijer Dames 4
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28 oktober Lex Schelvis Heren 5

Uitslagen
Dames 4 - Dames 2 0 - 19
Doelpunten: Joke 4, Martine en Karina 3, Lisette, Ingrid, Ebelien
en Franciska 2, Jessica 1

Heren 4 DWT - WZ&PC 2 17 - 3
Doelpunten: Luc en Raymond 4, Jasper 3, Cor en Randy 2, Peter
en Arthur 2

Heren 3 DWT - ALLIANCE 2 5 - 4
Doelpunten: Pim 3, Stefan en Cor 1

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink G

Van de (polo) voorzitter.
Door: Marjolijn

Het feest is weer begonnen! De eerste wedstrijden zijn gespeeld,
dames 2 heeft al punten behaald en de trainingen worden (vooral
bij de dames) goed bezocht. Toch verbaasde ik mij weer over de
mensen die bellen en in het zwembad naar ons toekomen om
dingen te vragen die echt gewoon in het poloboekje staan! Mijn
dringende verzoek is dus: lees het poloboekje even door!!!
Voordat je allerlei vragen stelt. Ik vind het op zich heel gezellig
om de hele avond gebeld te worden, maar dan wel graag met
zinvolle vragen of opmerkingen.

De eerste wijzigingen zijn ook al binnen; in de poule van dames 2,
3 en 4 heeft de Ham 5 zich teruggetrokken. Deze wedstrijden gaan
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dus niet door. Streep ze even door in je boekje en kijk of het
effecten heeft voor jouw baddienst of jurytafelverplichtingen. Hou
daarnaast dit clubblad in de gaten voor verdere wijzigingen.

Voor degenen onder ons die zich wel eens op het wereldwijde web
begeven: de site van dames 1 is tegenwoordig ook voor/van dames
2! Hierop kun je terecht voor foto’s, wedsrijdverslagen en
natuurlijk het gastenboek. Adres: www.Bals.nl/Yvette. 
Ook is er tegenwoordig een Watertrappers community op internet:
http://communities.msn.nl/DeWaterTrappersHaarlem . Yvette kan
je hier alles over vertellen.

Tenslotte nog een mededeling voor heren-jeugd en de dames: de
zondagtrainingen in de Planeet zijn vanaf 4 oktober van 13.30 tot
15.00 uur! G

Dames 4 tegen dames 2.
Door: Marjolijn

Op 15 september was de eerste onderlinge wedstrijd in de kring
dames 2 poule al gepland. Dames 4 speelde thuis tegen dames 2.
Het werd een hele leuke wedstrijd. Ten eerste vond ik het geweldig
dat er 22 DWT dames in het water lagen (beide teams waren
compleet!) en ten tweede speelden ze een hele aantrekkelijke
wedstrijd. Ondanks dat de einduitslag anders doet vermoeden (het
werd 0-19) speelde dames 4 heel goed. Meerdere malen maakten
ze het de speelsters van dames 2 moeilijk door ballen af te pakken
en zelfs twee keer de bal te halen bij het opzwemmen. Het scoren
was af en toe nog wat lastig (Fokkelina was dan ook op dreef)
maar de kansen werden wel gecreëerd. Kortom: dames 2
gefeliciteerd met de overwinning en de eerste punten op weg naar
het kampioenschap, en dames 4 een groot compliment voor de
progressie die jullie nu al laten zien! Ik was trots op jullie allemaal. 
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Nieuws over de
minipolotoernooien.

In het poloboekje stonden al wel de data van de
minipolotoernooien, maar nog niet de verzameltijden. Daarom hier
nog eens een overzicht van de toernooien.

14 oktober. Verzamelen om 14.15 voor zwembad de Planeet in
Haarlem-Noord. Het toernooi wordt hier gehouden.

4 november. Verzamelen om 13.15 voor ons eigen clubhuis bij het 
Boerhaavebad. Het toernooi is in Wormerveer.

25 november. Verzamelen om 15.15 voor ons eigen clubhuis bij
het 
Boerhaavebad. Het toernooi is in IJmuiden.

16 december. Verzamelen om 15.45 voor ons eigen clubhuis bij
het 
Boerhaavebad. Het toernooi is in Hoorn. De week voor dit toernooi
zal ik met de ouders overleggen of we wel of niet naar dit toernooi
gaan, aangezien het erg laat en ver is. Misschien kunnen alleen de
wat oudere kinderen mee.

20 januari. Verzamelen om 14.15 voor zwembad de Planeet in
Haarlem-Noord. Het toernooi wordt hier gehouden en
georganiseerd door DWT.

In principe gaat iedereen altijd mee naar de toernooien. Als je een
keertje niet mee kan, moet je minstens n week van tevoren
afzeggen bij Sabine (06-15468121) Ook als je ziek bent, meld je
dan even af, want er wordt op je komst gerekend.
Elk toernooi hebben we twee ouders nodig om te rijden. In de
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week voor het toernooi zal dit geregeld worden. Als er ouders zijn
die nu al weten dat ze alle toernooien mee willen, zouden die dat
mij dan willen laten weten? Een routebeschrijving krijgt u voor
vertrek.
Op de zondagen dat er een toernooi is, is er dus geen training voor
de minipoloëers.

Nog vragen? Bel mij dan op : 06-15468121.
Groetjes van Sabine Roozen. G

Hallo, wij zijn de J-Rez.
Door: de J-Rez

Wij zijn een commissie bestaande uit zeven vrolijke mensen. Wij
zorgen ervoor dat, in samenwerking met de uur leiders, het
leszwemmen in goede banen geleid wordt en dat er regelmatig kan
worden afgezwommen voor de diverse diploma’s en
zwemvaardigheden. 
Wij zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor de
introductie van het sticker zwemmen. Hierover wordt u t.z.t. verder
geïnformeerd.
Ook organiseren wij jeugdactiviteiten, zoals zaterdag 13 oktober
a.s. onze BOMENBINGO voor onze leden van 4 t/m 8 jaar. Zie
voor meer informatie elders in dit blad of de strooifolder bij de
tafeldames.
Ook zijn wij het organisatorisch brein achter het Sinterklaasfeest.
Dit zal dit jaar, na overleg met de Sint, voor het eerst plaatsvinden
op zaterdag 1 december in ons mooie vernieuwde clubhuis (goed
gewerkt clubhuiscommissie), in plaats van in het zwembad. De
Sint heeft het op de avonden te druk. Wij zullen u hierover later
nog informeren.
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Mocht U als ouder of grootouder na het lezen van voorgaande
zwemaspiraties krijgen, dan wel hebben dan kunt u terecht op Het
uur u dit is op vrijdagavond van 21.00 tot 22.00 uur.

Aan het begin van het nieuwe jaar (2002) gaan wij direct over op
de EURO. Vanaf vrijdagavond 4 januari (de eerste lesavond van
het nieuwe jaar) kunt u alleen nog maar met Euro’s aan het tafeltje
betalen. Het lesgeld bedraagt dan € 2,20 per week, per zwemmer
bedragen. De jaarcontributie zal € 36,= worden en het inschrijfgeld
voor nieuwe leden zal eenmalig  € 5,= bedragen.

Wij zullen trachten u regelmatig op de hoogte te gaan houden over
onze activiteiten, zowel op het zwemgebied als over activiteiten
daarbuiten G

Nieuws uit de planeet
Door: Theo van Giezen

Het wordt hoog tijd U weer eens bij te praten over het wel en wee
op zaterdagmorgen in de Planeet.

OPLEIDING KADERLEDEN:
Zoals u waarschijnlijk weet volgden Petri van Dijk en Eric
Mengerink de cursus Zwemleider A. Voor de vakantie zijn zij
inmiddels geslaagd voor het laatste praktische gedeelte, zodat wij
er weer 2 gediplomeerde kaderleden bij hebben. Alsnog proficiat!
Verheugend nieuws is ook, dat onze vrijwillige vader Patrick de
Haan ook de cursus voor Zwemleider A wil gaan volgen. Bravo en
succes!
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VRIJWILLIGERS:
Eind vorig jaar en begin van dit jaar heb ik een oproep gedaan voor
vrijwilligers, vaders en moeders van kinderen die, onder leiding
van de gediplomeerde kaderleden, willen helpen. Er is toen positief
op gereageerd, maar daar is uiteindelijk Patrick de Haan van
overgebleven.
Dus, beste ouders, hierbij weer een nieuwe oproep voor hulp, want
met 2 man/vrouw per badje kunnen wij meer kinderen lesgeven.
sneller doorstromen en eindelijk eens wat gaan afknabbelen van
onze véél te lange wachtlijst. Hulp is echt nodig, want Karen
Koopmans zullen wij voorlopig moeten missen, omdat zij, voor de
vakantie al, bij een auto ongeluk een whiplash heeft opgelopen.
Wij wensen haar sterkte en beterschap.
Verder hebben Arthur Stricker en de gezusters Sanja en Petri van
Dijk onregelmatige diensten, zodat ook zij niet altijd aanwezig
kunnen zijn.
Aan het tafeltje in de hal heeft Mevr. Hartman zich als nieuwe
reserve-tafeldame gemeld. Zij schrok wel even, toen zij, voor de
vakantie onvoorbereid moest invallen, omdat Jolanda Bouwman
haar enkel had gebroken ' Gelukkig heeft Mevr. van Dijk (de
moeder van de gezusters) haar enige weken bijgestaan, waarvoor
onze dank.

DIPLOMA ZWEMMEN:
Eind september gaan de kinderen voor A, B en C oefenen met
gekleed zwemmen en op 27 oktober gaan wij uitzoeken wie op 24
november mogen afzwemmen. G
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Uitslagen wedstrijdzwemmen

Limietwedstrijd 1 
d.d. 09-09-2001
Plaats: Het zwembad De Wilgenhoek te Z.O. Beemster.

1 - 100m vrijeslag D Senioren/D
Renée Bosse 1:15.81
Jody Kokkelkoren 1:24.24
Liora Monias 1:31.81 PR

2 - 100m vrijeslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 1:04.17
Ersin Kalay 1:18.20
Michael de Feber AA

3 - 50m vrijeslag J/M Minioren 6 el
Roy Kokkelkoren 0:40.37 PR
Sjoerd de Vries 0:42.94
Fien de Vries 0:44.32 PR

4 - 200m wisselslag D Senioren/D
Jody Kokkelkoren 3:28.27 PR

5 - 200m wisselslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 2:46.50
Ersin Kalay 3:13.93 PR
Michael de Feber AA

6 - 100m schoolslag J/M Minioren 6 el
Fien de Vries 1:50.15 PR
Roy Kokkelkoren 1:57.99
Sjoerd de Vries 2:06.02 SA PR

7 - 100m wisselslag D Senioren/D
Renée Bosse 1:24.55
Jody Kokkelkoren 1:39.50
Liora Monias AA

8 - 100m wisselslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 1:13.00
Michael de Feber 1:17.21 PR
Ersin Kalay 1:31.56 RH

9 - 50m rugslag J/M Minioren 6 el
Roy Kokkelkoren 0:51.38
Sjoerd de Vries 0:52.01 PR
Fien de Vries 0:56.62 PR

10 - 400m vrijeslag D Senioren/D
Renée Bosse 5:56.19
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Agenda wedstrijdzwemmen

2001
Datum Wedstrijd Plaats Deelname Organisatie

okt 7 Competitie 1 Haarlem verplicht DWT

14 Meerkamp 1 ( ZPCH, Kon
AZ & DWT)

Hoofddorp op uitnodiging ZPCH

nov 4 Meerkamp 2 (Rapido, ZWV
Nereus & DWT)

Zaanstad op uitnodiging ZWV
NEREUS

11 Kring speedo club meet op uitnodiging KRING

18 Competitie 2 Z.O. Beemster verplicht WZ & PC

25 Kring
winterkampioenschappen

na behalen van
limieten

KRING

dec 2 Sprintwedstrijd bij ZWV
Nereus

Zaanstad op uitnodiging ZWV
NEREUS

2 Limietwedstrijd WZ&PC Z.O. Beemster op uitnodiging WZ & PC

9-10 NK korte baan Alphen a.d.
Rijn

na behalen van
limieten

BOND

9 Speedo instroom 2 voor de jonge
beginner

9 Cor Augustijn /OEZA Heemskerk op uitnodiging OEZA

16 Speedo voorronde 2 Zaanstad verplicht KRING

23 LAC 2e periode Haarlem op uitnodiging RAPIDO

2002
Datum Wedstrijd Plaats Deelname Organisatie

jan. 6 Kring sprint
kampioenschappen

na behalen van
limieten

KRING

13 Competitie 3 Haarlem verplicht DWT

20 Meerkamp 1 (ZPCH, Kon
AZ & DWT)

Amsterdam op uitnodiging KON AZ

25-27 NJK korte baan na behalen van
limieten

BOND
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27 5 kringen toernooi op uitnodiging

27 Speedo instroom 3 voor de jonge
beginner

feb 3 Speedo voorronde 3 Zaandam verplicht KRING

3 LAC 3e periode voor
junioren 1 en ouder

Haarlem op uitnodiging RAPIDO

8 de nacht van Zaandam Zaanstad bij voldoende
animo

ZWV
NEREUS

17 Swimmeet van Kon Az Amsterdam op uitnodiging KON AZ

24 Meerkamp 2 (Rapido,
ZWV Nereus & DWT)

Haarlem op uitnodiging DWT

maa
rt

3 Limietwedstrijd WZ&PC Z.O. Beemster op uitnodiging WZ & PC

10 Competitie 4 Amsterdam verplicht KON AZ

16 Nat speedo club meet

24 Speedo introom 4 voor de jonge
beginner

31+1 Paastoernooi Haarlem eigen
inschrijving

DWT

apr. 7 Speedo voorronde 4 verplicht KRING

7 Meerkamp 2 (Rapido,
ZWV Nereus & DWT)

Haarlem op uitnodiging RAPIDO

14 Competitie 5 Alkmaar verplicht START'99

18-21 NK Amersfoort na behalen van
limieten

BOND

21 Meerkamp 1 (ZPCH, Kon
AZ & DWT)

Haarlem op uitnodiging DWT

21 Limietwedstrijd WZ&PC Z.O. Beemster op uitnodiging WZ & PC

26 Nat 3 km  race

28 District kamp lange
afstand

mei 11-12 A-Kringkamioenschappen Beverwijk na behalen van
limieten

KRING

25-26 A-Kringkamioenschappen Beverwijk na behalen van
limieten

KRING

juni 36-22 B-Kringkampioenschap-
pen 

Beverwijk KRING
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14-16 NJK na behalen van
limieten

BOND

15-16 Kring Speedo finale na behalen van
limieten

22-23 NK Sprint na behalen van
limieten

BOND

Meerkamp 1 = ZPCH, KON AZ & DWT
Meerkamp 2 = RAPIDO, ZWV NEREUS & DWT

LAC = RAPIDO & DWT

COMPETITIE = START '99, WZ & PC 2, De Ham, Kon AZ,
Triton & DWT

De competitiewefdstrijden zijn voor iedereen verplicht met
uitzondering van de jaargangen 1992 en jonger. Deze krijgen
eventueel een uitnodiging.

Meerkamp 1 zijn wedstrijden met alleen maar korte afstanden en
dus geschikt voor iedereen.
Meerkamp 2 zijn wedstrijden met de middenafstanden en zijn dus
niet voor iedereen geschikt. Iedereen die in aanmerking komt krijgt
daarvoor een uitnodiging

Voorronde-Speedowedstrijden zijn voor de de gevorderde jongeren
van 1989 en jonger 
Instroom-Speedowedstrijden zijn voor de beginende jongeren van
1989 en jonger om wedstrijdervaring op te doen.

LAC is op uitnodiging voor diegenen die ervoor in aanmerking
komen. G
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De Pen
Door Eddy Roosen
 
Zo….. Robbert, een straftraining is inderdaad wel op zijn plaats.
Bedankt nogmaals en ik zal een passend moment zoeken om een
fijne straftraining te geven.

Nu ik toch de pen heb kan ik net zo goed iets schrijven over de
toekomst. Mijn pologeschiedenis zal ik jullie besparen. Komend
seizoen ben ik wederom aanvoerder van Heren 1. Met dit team
gaan we onder de bezielende leiding van Koos proberen om onze
zesde plaats van vorig jaar te verbeteren. Gezien de resultaten van
vorig seizoen denk ik dat dit moet gaan lukken.

Verder ben ik dit seizoen trainer/ coach van Heren-Jeugd. Dit is
weer een nieuw team aan het firmament. 
Met Randy, Marcel, Tim, Robbert, Stefan, Kim, Freek, Tom,
Terry, Remco, Emiel en Raymond ga ik proberen zo goed mogelijk
te presteren in de Heren-Jeugd poule. Een aantal spelers heeft al
een paar jaar ervaring in heren-jeugd of zelfs al bij de echte heren.
Anderen zijn veel jonger en zullen erg moeten wennen aan de
snelheid en de kracht van de “grotere” tegenstanders. Toch denk ik
dat we samen een heel eind kunnen komen. 
Deze tweedeling in het team zie je ook in de trainingen. Degenen
die voldoende basis hebben trainen mee op vrijdag met de
herenselectie. Ze kunnen dan meteen wennen aan het herenniveau.
De anderen trainen op dinsdag met de adspiranten mee om onder
leiding van Ronnie de basisbeginselen nog wat bij te schaven. 
Op zondagmiddag trainen we samen in de Planeet. We hebben dan
anderhalf uur lang een half bad tot onze beschikking. Werkelijk
een grote luxe na de krappe behuizing van de aspiranten onder 16
van vorig jaar. Op deze zondagmiddag moeten we een echt team
gaan worden. Ik doe dan ook een beroep op alle spelers om iedere
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zondagmiddag te komen. Dat gaat een hoop gewonnen wedstrijden
opleveren. 
Aan degenen die hardnekkig in hun nest blijven rotten beloof ik
alvast dat de vele aanwezige mobiele telefoons eindelijk eens
nuttig gebruikt gaan worden. 

Dan ga ik nu verzinnen wie ik de pen ga doorgeven......………….
Toch maar dartpijltjes halen.………………………….................
Ja echt zonder smokkelen, de Pen gaat naar:  Terry Mieremet 

Tot zondag, 
Eddy

PS. Heel Heren-Jeugd krijgt de eerstvolgende training overhoring
over dit verhaal. Als jullie het allemaal redelijk uit jullie hoofd
kennen kan de straftraining misschien wat worden verlicht. G

Van de bar commissie.
Door: Bart Wever, Voorzitter bar commissie.

Zoals u allen al in het vorige clubblad heeft kunnen lezen, en de
meeste van  u ook al heeft kunnen zien, is het clubhuis in de
afgelopen vakantie nogal  gerestyled. Dit heeft ons, de leden van
de bar commissie, nogal wat tijd  gekost maar gelukkig werden wij
hierbij geholpen door een aantal  enthousiaste vrijwilligers die ons
hebben geheel belangeloos hebben  meegeholpen. Deze mensen,
graag zou ik jullie allemaal bij naam noemen maar  daar heb ik nu
de tijd niet voor, wil ik bedanken voor hun inzet tijdens het  slopen
en opnieuw inrichten van het oude c.q. nieuwe clubhuis. Ook de
mensen  die graag geholpen zouden hebben, maar die om wat voor
reden dan ook  verhinderd waren, ook bedankt voor het aanbieden
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van jullie hulp. Dan wil ik toch ook nog een paar mensen in het
bijzonder bedanken, het lijkt  wel een afscheidsspeech, Ronnie,
Mieke en Ingrid zonder jullie hulp was ik  waarschijnlijk nog bezig
met slopen van de oude bar. Nu genoeg bedankjes en  we gaan er
tegen aan het komend seizoen. Alle bar medewerkers alvast veel 
plezier met het werken achter de nieuwe bar. Tot ziens in het
clubhuis,

P.S. vragen, opmerkingen, suggesties?
Schrijf ze aan:  barcommissiedwt@hotmail.com G

Hallo allemaal,
Door: Chris Visser.

Ben even op Haarlemse bodem. Nu heb ik genoeg tijd om een leuk
meeltje te sturen met enkele meegemaakte avonturen. De eerste
dag kreeg ik een lift van een grote truck die allemaal nieuwe
volvo’s vervoerde die bij autodealers moesten worden afgeleverd.
Die avond had ik nog geen slaapplek en dit had ik tegen de
chauffeur gezegd. Hij zei tegen mij: ik weet wel wat ga jij maar in
een van die auto’s slapen. Dus ik dat gedaan maar in de auto zat
nog allemaal plastic en het rook erg nieuw. Ik heb uit angst mijn
schoenen niet uit gedaan want ik was bang dat ik met een
zweetlucht de auto zou bevuilen. De volgende dag werd de auto
verkocht. In de paar weken tijd dat ik alleen op pad ben geweest
heb ik Portugal, Spanje en Frankrijk bezocht. Veel zuid Europees
eten dus en dat is wel wat anders dan het Nederlandse eten. Heel
veel olie word er gebruikt en stuk of wat olijven in iedere maaltijd
die ik vaak kreeg als ik bij mensen thuis aan het eten was. De
meest aparte maaltijd was die van de kreeft. Ik kreeg voor het eerst
van mijn leven een grote kreeft op mijn bord geschoteld. Ik wist
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niet hoe je hem moest opeten het blijkt dat je hem moet breken.
Kijk niet naar de kop want daar zitten de ogen nog op en het lijkt
net of ie je nog aankijkt. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen
maar voorlopig niet meer. Een ander liftavontuur is de lift met de
zigeuner. Het zat zo: ik sta langs de weg en had de hoop al
opgegeven toen er toch nog een auto stopte. Ik stap in en daar zit
een man met ongelofelijke tatoos, 2 kinderen en een minihond in
de auto. Ik kon niet goed begrijpen waar hij naar toe ging maar hij
ging naar huis en ik mocht mee. Kom daar aan en er zijn wat
zeiltjes tussen de bomen gehangen die als huis fungeren, 2
mannen, 6 vrouwen, meer dan 10 kinderen waarvan 5 baby’s, een
grote wastuil met vies water waar iedereen zich in wast en waar de
mannen de baas zijn (niet zo tof). Al men tal heel apart. Heb daar
trouwens heerlijke spaghetti gegeten. Het zijn ervaringen die je
toevallig meemaakt.

Groetjes Chris G

Wij van heren 1
Door: de hofschrijver.

Zo, de eerste wedstrijd is weer voorbij. Tenminste, dat hoop ik dan
maar want eigenlijk is die pas komende zaterdag maar u leest dit
pas later dus is er waarschijnlijk al een poging gedaan om deze te
verspelen. Mocht dat komende zaterdag mislukken dan kom ik
persoonlijk bij iedereen langs, op dat latere tijdstip, om de eerste
zin van dit verhaal weg te tipex-verven.

Hoe de wedstrijd precies verlopen is weet ik nu dus eigenlijk nog
niet helemaal maar u, die dit dus later leest, waarschijnlijk weer
wel.
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Alleen bij onze binnenkomst in de zwemzaal kan ik mij nu al iets

voorstellen en wel zoiets:

Wij van heren 1, fris in het oranje gestoken (gesponsor/weggeeft
door StudioEU waar onzer aller Pieter een soort scepter zwaait),
wandelen fier de zwemzaal binnen. Onderwijl streng doch beleeft
de aangeboden blokjes kaas afwijzend. Misschien wel een paar
blokjes alvast in de zak gestoken voor na de wedstrijd maar zeker
niet voor de wedstrijd want je weet maar nooit wat onze Goudse
tegenstanders met die blokjes voor ons in petto hebben. Een
doping schandaaltje is tegenwoordig zo bij elkaar geplast.

Na een stukje zwemzaal toegeëigend te hebben kan dat ingericht
worden als DWT basis. En na enig geharrewar en gegooi met
tassen is dat dan ook weer zoals altijd goed gelukt.

Nu volgt ferm inzwaaien en tevens wat imponerend gedrag in de
richting van de nu al aardig kleiner wordende tegenstander.

Nu volgt dan meestal de wedstrijd, maar ja die is pas zaterdag en ik
heb persoonlijk nog nooit een loterij gewonnen dus aan
voorspellingen begin ik maar helemaal niet.

Wel durf ik te voorspellen dat de after-party van het feest dat
natuurlijk bij onze thuiskomst losbarst zich in de Lift gaat afspelen,
dit alles uiteraard onder het genot van enige Adrianen. Dus Pim
mag ik dan nu alvast een klacht in drievoud indienen.

Mocht u zich overigens nog afvragen hoe het huidige heren 1 eruit
ziet dan kan ik dat wel ventjes vertellen. Precies zoals vorig jaar
minus Chris de globetrotter. 

Een alleen voor heren 1 P.S.: Bij overtreding van de nog nader te
bepalen wedstrijd regels geldt ten alle tijde een straf van tenminste
één en maximaal veel rondje(s) bier uit te delen aan alle
aanwezigen. G



Verenigings informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur
Voorzitter: G. Niehot

Poelgeest 113
2036 HS  Haarlem
tel: 023 - 5 36 38 66

secretaris: 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
Clubhuis : 023 - 5 400 777
Voorzitter: Bart Wever

Edward Jennerstraat 102
2035 ER   Haarlem
tel. 023 - 5 33 44 94

Agenda: Ingrid Lommerse
tel. 023 - 5 49 21 12

Technisch overleg (TO)
Voorzitter:  K. Ungureanu

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

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
voorzitter S. Van Dijk

tel. 023 - 5 31 28 98
P. Hoenderdos
tel. 023 - 5 84 05 67

Waterpolo-werkgroep
voorzitter M. Verbruggen

Mr. Cornelisstraat 69
2023 DE  Haarlem
tel. 023 – 5 31 41 20

Zwemwerkgroep
voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023 - 5 35 20 11

Synchroonzwemmen
secretaris  P. Lommerse

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

Zwem uren

Leszwemmen:
In het Boerhaavebad op vrijdagavond
17.30 -18.30 uur:A, B en C diploma

W. Bakker tel.023-5625656
18.30 -19.30 uur:overige diploma's

P. Hoenderdos tel.:023-5840567
In de Planeet 2 op zaterdag
08.00 -09.00 uur A diploma
09.00 -10.00 uur B & C diploma

Zwemvaardigheid 1,2 en 3
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 uurBoerhaavebad
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

T.v. Giezen tel.023-537 00 99
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