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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Ge kunt wel stellen dat DWT euro proof is! Dat
is immers af te leiden aan het professionele
sfeertje dat zich bij tijd en wijle op wedstrijdda-
gen in het Boerhaavebad manifesteert.
De organisatie verloopt zo goed als vlekkeloos en de publieke
belangstelling neemt voor DWT begrippen Arena achtige vormen
aan. Op de vaak overvolle snikhete tribune wordt driftig mee geleefd
met de verrichtingen van de matadors beneden in die bak water van
pakweg 25 bij 15 meter. Spreken we bij het wedstrijd-zwemmen van
pak em beet over zo'n vier thuiswedstrijden per seizoen, dan kun je
bij het waterpolo spreken in termen van de overtreffende trap. De
polo werkgroep heeft namelijk de niet geringe opdracht om vrijwel
wekelijks een aantal thuiswedstrijden te organiseren. Met een gevoel
van terechte trots volg ik de inzet van zowel de wedstrijdorganisatie
als die van de polo- en zwemmatadors. En op de tribune kom ik
meer van die glimmende koppiestegen, wanneer het kroost van
diverse pluimage en leeftijd hun puike prestaties afleveren.

Het sfeertje is er dan ook naar! Neem nu een willekeurige
zaterdagavond aan het begin van de herfstvakantie. Laat uit bed
gekomen die dag; al doende met beslommeringen van
huishoudelijke aard, weet ik mijn wederhelft ervan te overtuigen om
een avondje water-polo te volgen in het thuisbad van DWT. Toegang
vrij en succes bij voorbaat verzekerd, want de elitecorpsen van de
vereniging treden aan. Op de tribune zit de sfeer er al goed in. Naast
de overbekende families die al jaren trouw supporteren, ontwaar ik
ook bekende Haarlemmers als Kitty Ungureanu (die van De
Houtvaart) en Piet Huijg (wat dat nou met voetballen te maken heeft,
dat weet ik
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niet!).
Dames 1 treedt aan. Met een door de meiden, op de tribune
onverstaanbare, geuite yell als teambuildings ouverture bedoelde
start; ontbrandt er zich voor mijn ogen een polowedstrijd, die zich
het beste laat kwalificeren als "topper van de dag": Strijd, passie,
spelinzicht en zo zijn er nog een aantal superlatieven te noemen;
kort-om de kwaliteit droop van de wedstrijd af. Na afloop een
tevreden coach. Het succes straalt ook op hem af. En terecht, want
zijn trainingsinzicht maakt nu al weer voor het derde seizoen van
deze groep supergemotiveerde meiden een goed geoliede machine,
die het elke tegenstander knap lastig kunnen maken.

Die euro proof kwalificatie van DWT geeft best wel een prettig
gevoel, want hoewel Heren 1 die avond na een draak van een start
met miniem verschil hun wedstrijd verloren, mocht het de pret op de
tribune niet verstoren. Het zit wel goed met de chemie tussen
publiek en de atleten in die voorverwarmde plomp. Het is klasse wat
er geleverd wordt. De organisatie is goed en de training, de
wedstrijden en het publiek doet daar niet voor onder. Dit gebeuren
bij het polo is illustratief voor alle activiteiten binnen DWT. Er mag
nog wel is wat mis gaan, de communicatie verloopt niet altijd
vlekkeloos en soms gaat men met een initiatief voorbij aan andere
be-langen, maar in de kern vormen we een prachtig geheel. De
cohesie binnen DWT kan de inzet zijn voor het vervolg van het
internationaal jaar voor de (sportclub)vrijwilliger, dat na de
jaarwisseling voltooid verleden tijd heet te zijn. Euro proof, vanaf 1
januari zijn we dat daadwerkelijk. Wie weet; tot welke wondermooie
resultaten dit nog kan leiden. 2002, het jaar van DWT!

Eind oktober mag ik me met dit schrijven al bezig houden met de
laatste loodjes van dit jaar, wat dus sportief geen misselijk jaar voor
DWT was. Volendam, New York en Afghanistan zeggen ons dat de
medaille ook nog een andere kant heeft. Een kant waarbij het
menselijk leed zich in al haar facetten manifesteert. Ongetwijfeld
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heeft er in ons eigen leefwereldje ook tot nadenken stemmende
gebeurtenissen plaatsgevonden. 2001 heeft in een aantal opzichten
de wereld voor-goed veranderd. Ondanks dat wens ik de
goegemeente gewoon een heerlijke decembermaand toe, waar naast
bezinning er ook plaats is voor feestelijkheden met een
familiegevoel die ook DWT'ers niet onwelgevallig is. Fijne
feestdagen allemaal!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Informatief..

- De Euro als wettig betaalmiddel.
Vanaf 1 januari 2002 geldt de Euro als wettig
betaalmiddel. U wordt dringend verzocht om
van-af de eerste zwemactiviteiten in het nieuwe jaar te
betalen in Euro's! Dit geldt ook voor de betaling van uw bar
consumpties.

- Contributie & tarieven per 01-01-2002.
De contributie & tarieven zoals deze zijn vastgesteld op de jaarve-
rgadering van 5 april 2001 zien er vanaf januari 2002 als volgt uit:
1. Contributie leszwemmen : € 36 per jaar
2. Inschrijfgeld : € 5
3. Toegang zwembad : € 2,20 per keer
4. Contributie Late uur : € 36per jaar
5. Toegang zwembad : € 2,20 per keer
6. All-in tarief : € 45per kwartaal
7. Inschrijfgeld : € 5
8. 10 €uroleden : € 10per jaar 
N.b: 10 €uroleden komt in de plaats van 15 guldenleden
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- Kerstvakantie.
* Leszwemmen (J & REZ):
Op vrijdag 21 december en vrijdag 28 december 2001 is er in Het
Boerhaavebad geen leszwem-men.
Op zaterdag 22 december en zaterdag 29 december 2001 is er in De
Planeet geen leszwemmen.
Het leszwemmen start weer in Het Boerhaavebad op vrijdag 4
januari 2002.
Het leszwemmen start weer in De Planeet op zaterdag 5 januari
2002.
* Sportsector:
Er zijn geen trainingen op 24, 25, 26 en 31 december 2001. * Het
Late uur:
Op vrijdag 21 & 28 december 2001 gaat Het Late uur gewoon door.
In verband met de Euro wordt het badgeld van 28 december pas
geïnd op vrijdag 4 januari 2002.

- Nieuwjaarsreceptie.
De traditionele nieuwjaarsreceptie van DWT wordt gehouden op
zondag 6 januari 2002 in het clubhuis, van 16.00 tot 18.00 uur. U
bent daar uiteraard allen van harte welkom. ^

Met bronvermelding.
Bron: Haarlems Dagblad (de kinderkrant) d .d 24-10-2001.

Tijdens de herfstvakantie zijn drie jonge onderzoekers van 8, 10 en
11 jaar oud op pad geweest om de zwembaden De Planeet in
Haarlem Noord en Het spectrum in Hoofddorp te testen op hun
gebruiksvriendelijkheid voor kinderen uit de buurt. Tony, Martin en
Daan stelden na hun onder-zoek vast dat een zwembad zonder
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glijbaan niet meer meetelt. Als ze met hun speurende blik het eerste
object van onderzoek `De Planeet' betreden ontdekken ze een klein
bad dat voor kinderen bestemd is, met daarachter een groter bad voor
de wat oudere bezoekers Er is ook nog een fitness ruimte, maar daar
komen de kinderen niet voor. Wat de drie jonge onder-zoekers
willen weten is, of De Planeet speciaal voor kinderen een leuk
zwembad is. Alles bij elkaar opgeteld krijgt De Planeet van hen
uiteindelijk een alleszins acceptabele 7 als eindcijfer. Van de
onder-vraagde
kinderen zegt Laurens (8) zich prima te vermaken. " Er is hier veel
ruimte en je mag met flippers zwemmen". Cynthia (10) beaamt dit
en ze vindt dat De Planeet er na de brand veel mooier op is
geworden, maar ze mist wel een glijbaan. Alle ondervraagde
kinderen bevestigen dit. Wel vinden ze de badmeesters streng,
strenger dan in het Boerhaavebad, maar daar zitten ze eigenlijk niet
zo mee. Alleen het snoep winkeltje is vaak dicht, zegt Amber (9) en
in combinatie met het gemis aan een glijbaan en een bubbelbad vindt
zij het daarom maar een saaie bedoening in De Planeet.

Op dus naar Het Spectrum in Hoofddorp. Het zwembad daar heeft
twee grote baden, een babybad en een buitenbad, plus twee
snoep-winkeltjes, wat voor de meeste jonge zwemliefhebbers een
waar el dorado is. Wat wil je weten, er is een bubbelbad en een
glijbaan.
Bovendien is het er gezellig druk. Al vindt Tom (11) het soms wel
erg druk in en rond het zwembad en dat is vooral lastig als rond
sluitingstijd iedereen tegelijk een kleedhokje zoekt. Van pesten
zeggen de onder-vraagde kinderen weinig last te hebben. De
bad-meesters letten daar goed op. Het Spectrum is volgens Rosa (11)
een fijn zwembad dat mooi is geschilderd en er staan palmbomen.
De meeste kinderen zijn dan ook dik tevreden met Het Spectrum.
Hoewel, Het Spectrum kan niet op tegen Duinrel, maar ja; dat is met
z'n superglijbanen ook wel het beste en leukste zwembad van
Neder-land. Na hun conclusies getrokken te hebben krijgt Het
Spectrum van de jonge onderzoekers een 8 als rapportcijfer. En ze
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maken na afloop van hun onderzoek meteen maar gebruik om
proefondervindelijk zelf een frisse duik in het zwembad te nemen.

Déjá vu.
Door: Guus Niehot

Sinds een paar weken zijn het weer spannende tijden voor het jonge
volkje in het laag gelegen landje aan de Noordzee. Sint Nicolaas
heeft immers bezit genomen van hun fantasieën over fel begeerde
cadeaus. Bij ieder zichzelf respecterende school en sportvereniging
maakt de goedheilig man zijn opwachting. Pedagogische
hoog-standjes van ouders en opvoeders moet bij de kinderen (doch
zeker ook bij hen) overtollige stress en slapeloze nachten
voorkomen. Eigenlijk zijn we allemaal geïnfecteerd met het
sintvirus, gewoon omdat we dan voor even het heilig moeten kunnen
wegstoppen om ons over te geven aan het heerlijke "wij" gevoel van
het traditionele familie feest bij uitstek, dat sinterklaasavond heet.
Als particulier chauffeur van Sint Nicolaas ben ik getuige van menig
familietafereeltje zoals Anton Pieck het ooit bedoeld heeft. En dat is
nu de essen-tie van het sinterklaasfeest; het overleeft elke
verandering in de samenleving, gewoon omdat het gebaseerd is op
traditionele waarden. Een bezoekje van de goedheilig man thuis op
sinterklaas avond is toch de ultieme beleving van menig vol
verwachting kloppend kinderhartje!

Helaas heb ik als kind een dergelijke ultieme beleving nimmer mo-
gen meemaken. Ik denk niet dat mijn ouders ooit hebben overwogen
om gebruik te maken van de "Toon Hermans" variant, dat immers
als surrogaat voor het nooddruftige volksdeel toen weinig kans van
slagen had. Ik ben ze nu nog dankbaar dat ze daartoe niet
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zijn overgegaan. Dergelijke nep zou namelijk dramatische gevolgen
hebben voor het voetstuk waarop ik de gulle kindervriend als
praktiserend sintgelovige had geplaatst. Mede daardoor bewaar ik
nog de mooiste herinneringen aan de sinterklaasfeesten die door de
gezamenlijke scholen in het concertgebouw werden georganiseerd.
Achteraf besefte ik pas dat in die tijd nadrukkelijke aandacht werd
gegeven aan het opvoedkundig verlengstuk van Sint Nicolaas, waar
menig ouder en leerkracht haast blasfemisch gebruik van maakte; net
zo als zij dat deden met Onze-Lieve-Heer. Maar toch, die statige
verschijning met zijn zalvende stem en dan door hem op zijn schoot
zittend persoonlijk aangesproken te worden! Menig Oranje-klant zou
er een moord voor over hebben als Maxima een vergelijk-bare act
met hen zou opvoeren.

Op de zondagsschool na kan ik me niet herinneren ooit een
sinterklaasfeest van een dergelijke importantie op de jeugdsoos te
hebben meegemaakt, behalve dan de surpriseavonden in de post
believing periode. Wat dat betreft is de sinterklaasviering op de
diverse niveaus bij DWT een waar paradijs te noemen. De
activiteiten bij de J & REZ en de sportsector zijn symptomatisch
voor de manier waar-op men serieuze aandacht schenkt om het
volksvermaak bij uitstek tot een waar festijn om te toveren, waar
menig DWT-er tot in leng-te van jaren de meest tot de verbeelding
sprekende herinneringen aan zal overhouden. Wat dat betreft maak
ik een complete inhaal-slag. Ik vond het al een hele beleving om
mijn eigen kinderen het geluk van sintbezoeken aan huis mee te
kunnen geven. U snapt natuurlijk wel beste lezers, dat mijn
gelukzaligheid naar grote hoog-ten is gestegen bij al die
huisbezoeken die ik als particulier chauffeur van Sint Nicolaas, in
opdracht van DWT heb mogen meema-ken. En de koek is nog lang
niet op! Waarachtige sintgelovigen en aanhang; ik wens u allen in
deze periode veel goedheilig gelukzaligheid toe! 
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Standplaats De Houtvaart.
Door: Guus Niehot

Het lijkt wel of
plotseling alles
rond De Houtvaart
in een
stroomversnelling
is terechtgekomen.
Leek kortgeleden
sluiting nog onont-
koombaar, thans is er geen raadsfractie te vinden die het belang van
De Houtvaart als sociaal cultureel erfgoed zal aanvechten.
Moest ik tot voor kort putten uit extern verkregen openbare
correspondentie om deze rubriek in-houd te geven; komt er
plotseling vanuit onverwachte en niet vooraf ingecalculeerde hoek
binnen de DWT gelederen beweging in de tent, als reactie op mijn
bladvulling. Het kan verkeren; niet-waar! Maar we zijn er nog niet.
Politiek moet er immers nog de nodige noten gekraakt worden en
Jerommeke is vooralsnog de enige die middels kritische
kanttekeningen in het clubblad inhoud geeft aan mijn oproep; of ben
ik nu te denigrerend en onbeleefd? Hij pleit in ieder geval duidelijk
voor behoud van De Houtvaart als openluchtbad, terwijl de politiek
toch het nodige voorbehoud aangeeft.

Hoewel alle raadsfracties `vooralsnog' kozen voor het moderniseren
en restaureren van het monumentale openluchtbad uit 1927, wordt
het definitief te nemen besluit toch maar eventjes doorgeschoven
naar de begrotingsbehandeling van volgend jaar april. Dan moet
namelijk ook duidelijk zijn wat de opknapbeurt gaat kosten.
Voorlopig gaat het college van burgemeester en wethouders uit van
een bedrag van 3,5 miljoen gulden. Opknappen of niet, de (tijdelij-
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ke) sluiting is nog niet van de baan. Om het zwembad in afwachting
van een eventuele restauratie ook volgend jaar open te houden is een
ontheffing van de provincie vereist. Binnenkort gaat de
verantwoordelijk wethouder hierover met de milieu-inspecteur
praten. Een tevreden woordvoerder van de Vrienden van de
Houtvaart vindt het standpunt van de raadsfracties voor het
openhouden van het zwembad al winst. Over de ontheffing moet wel
binnen een paar maanden duidelijkheid komen. Immers de
voorbereidingen voor het nieuwe seizoen beginnen al in februari en
dan moet de beherende stichting wel weten waar ze aan toe is.
Het is op zeker dat in huize Ungureanu de ontwikkelingen met meer
dan gewone belangstelling gevolgd wordt. Want er lijkt daar voor de
vrouw des huizes toch geen mooier bestaan te zijn dan badjuf in De
Houtvaart met al die blije kindergezichtjes die juf Kitty adoreren! 

De Grote Clubactie.
Door: het petit comité GCA

Het zit er weer op. De loten zijn verkocht. Hopelijk
zijn er vele winnaars. De grootste winnaar is DWT.
Dankzij uw aankoop van loten kan de penningmeester zo'n 1550
gulden netto op de club rekening bijschrijven. Weliswaar is dit geen
record, maar toch een fantastisch bedrag.
We houden de winnende lotenverkoper nog even geheim.
Binnenkort zal deze verrast worden met een bioscoopbon ter waarde
van f 50,--. 



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



Uitnodiging

voor de DWT

Nieuwjaars receptie

De nieuwjaars receptie wordt gehouden op

zondag 6 januari 2002
in het clubhuis in het Boerhaavebad.

De deur gaat open om 16.00uur

en de bar sluit weer om ongeveer 18.00uur.

Iedereen is van harte welkom.
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Van de polocommissie

Uit het Haarlems dagblad

22 oktober
Heren 1
DWT - OTTERS/'T GOOI 7-8
Halverwege de wedstrijd was de stand reeds 0-7 in
Bussums voordeel. De twee doelpunten in de derde periode gaven de
Haarlemmers meer zelfvertrouwen. Bij een 5-8 stand stopte keeper
Teun Weustink tot twe keer toe een strafworp. Tien seconden voor
tijd werd een man-meersituatie niet benut.

Dames 1
DWT - ROG
In het Boerhaavebad werd het een spannende, gelijkopgaande
wed-strijd. Halverwege de derde periode stond DWT tegen de
Bussum-se vrouwen, met in de gelederen vier
oud-hoofdklassespeelsters, nog met 2-4 achter. Het geloof in eigen
kunnen deed de Haarlemse vrouwen de achterstand ombuigen in een
5-4 voorsprong. Voor coach Ben Willemze is de ongeslagen status,
vijf punten uit drie wedstrijden, meer dan waar hij rekening mee had
gehouden.

29 oktober
Heren 1
TRITON - DWT 6-2
De eerste twee periodes ging de wedstrijd tussen Triton en DWT
gelijk op. Ronnie Westerhoven maakte beide doelpunten (2-2).
Daarna werd er door Triton meer fysiek gespeeld waardoor de
Haarlemmers zich lieten intimideren. Volgens coach Marjolijn
Ver-bruggen had een gelijk spel de onderlinge verhouding beter
weergegeven.
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Dames 1
WATERVLO - DWT 6-3
De vrouwen van DWT hadden vooral moeite met het fysieke spel
van Watervlo. Aanvallend werd er te weinig gebracht en de overtal-
situaties werden niet goed benut (één uit zes). Pas in de laatste
periode haalde het team van Ben Willemze het gewenste niveau.
Sabine Roozen maakte één doelpunt, Sandra Roosen twee.

30 oktober
Dames 1
`Waterpolovrouwen van DWT gaan nipt onderuit'
De waterpolovrouwen van DWT blijven goed presteren. Dit ondanks
het 4-3 verlies tegen kampioenskandidaat De Ham 2 gisteren.
Volgens trainer Ben Willemze werd er beter gespeeld dan afgelopen
zaterdag. De druiven waren echter zuur omdat er geen punt werd
meegenomen uit Wormerveer.
De Haarlemse vrouwen maakten er een spannende wedstrijd van.
Als totaal werkte het team hard voor elkaar, alleen op zwemsnelheid
werd verloren. Verdedigend startte Willemze met een pressing
binnen de eigen tienmeterzone om de tegenaanval beter op te
vang-en. Om het tempo er in te houden werden alle speelsters
constant door gewisseld. Na de eerste periode was de stand slechts
1-0 in het voordeel van de gastvrouwen.
Mede door een felle pressing lukte het De Ham de score in de
tweede periode verder uit te breiden (3-1). Dit ondanks uitstekend
keeperswerk van Yvette Roozen die veel meespeelde door ver haar
doel uit te komen. Het lukte DWT niet één van de drie
overtalsituaties met een doelpunt af te ronden.
In de derde periode van vijf minuten netto speeltijd werd het 4-1.
Maar DWT toonde veerkracht (in de krant stond `verkracht' maar ik
denkt dat er dit bedoeld wordt 7 en kwam terug tot 4-3. In een alles
of niets offensief bleef topscorer Marjolijn Verbruggen in de laatste
40 seconden voor liggen. Helaas kreeg een speelster van DWT en
persoonlijke fout, zodat ook deze poging mislukte. Marjo-
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lijn Verbruggen, Sandra Roosen en Sabine Roozen maakten de
DWT-doelpunten.

5 november
Dames 1
DWT - KEMPVIS 2-2
Binnen twee minuten stond DWT met 2-0 achter. Daarna werd geen
kans meer weggegeven, en maakte Sandra Roosen er 1-2 van. Door
een overtalsituatie trok DWT de stand uiteindelijk gelijk.

Heren 1
DWT-DJK/ZAR 5-7
Aanvallend schoten de Haarlemmers tekort. Bij een 5-6 stand leek er
nog een punt gehaald te gaan worden, maar door praten tegen de
scheidsrechter werd er een speler met vervanging naar de kant
gestuurd.

12 november
Dames 1
ALLIANCE - DWT 4-7
`Marjolijn Verbruggen scoort vier keer voor DWT'
Marjolijn Verbruggen was in vorm. Zij maakte maar liefst vier
doelpunten, waarvan een van eigen helft. Er werd door DWT een
pressing over het hele veld gespeeld. De Zaanse vrouwen konden
hier niet goed mee omgaan. Aanvallend had het wat beter gekund
aan Haarlemse kant.

Heren 1
NOORDKOP - DWT 6-6
Helaas lukte het niet twee punten mee te nemen op zondagavond
vanuit Den Helder. Positief punt was dat Chris Visser na zijn
wereldreis weer helemaal terug is, en dat de spelers zich hervonden
na een 6-3 achterstand.
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Uit de Heldersche Courant
`Noordkop laat winst tegen DWT door vingers glippen'
DEN HELDER - De mannen van de waterpolotak van Noordkop
hebben gisteravond tegen DWT de winst uit hun handen laten
glip-pen. Hoewel de ploeg van coach Piet Bot in de laatste periode
comfortabel met 6-3 leidde, slaagden de Haarlemmers erin een punt
uit zwembad De Schots mee naar huis te nemen: 6-6.
`Concentratieverlies heeft ons de das omgedaan', vond
Noordkop-speler Eric Goedel. `Dat zij vier seconden voor tijd gelijk
maken, is flink balen. Dat had nooit mogen gebeuren, maar feit blijft
dat wij een punt hebben laten liggen.' DWT nam brutaal de leiding,
maar de thuisploeg draaide de rollen via Patrick van der Mark en
Mark Eckhardt nog in de eerste periode om: 2-1. Bernd Roeland
schoot de Helderse formatie zelfs naar 3-1, maar gemakzucht zorgde
voor een 3-3 ruststand. Na oppeppende woorden van coach Bot wist
Roelink uit twee overtalsituaties even vaak doel te treffen: 5-3.
Noordkop begon het vierde kwart zelfs met drie doelpunten
voor-sprong door Van der Mark, maar zag die marge tot nihil
gereduceerd worden.
`Druiven zuur'
Hoewel de Nieuwediepers na een slechte competitiestart met vier
nederlagen op rij voor de derde achtereenvolgende keer ongeslagen
bleven, waren de druiven voor Noordkop zuur. Slechts enkele
momenten van concentratieverlies leverden de thuisploeg immers
kostbaar puntverlies op.

Baddienst en achter het tafeltje
Zaterdag 1 december Mieke en Jessica

Niveau Thuis  Uit Aanv Tafelbezetting

NH.A2A DWT Rapido `82 18.30 Mieke, Jessica

NH.D2 DWT 3 Rapido `82 3 19.15 Mieke, Jessica

NH.D2 DWT 4 VZV 1 20.00 Maaike, Anje

NH.H1 DWT 4 VZV 3 20.45 Merel, Joyce, Tera
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NH.D2 DWT 4 VZV 3 20.45 Merel, Joyce, Tera

Zaterdag 8 december ???
Niveau Thuis  Uit Aanv Tafelbezetting

D3.JB2 DWT ZWV/Nereus 18.30 Thijs, Paul T.

B.D2A DWT 1 De Zijl/LGB 1 19.15 Susan, Robin, Wilfred

B.H3C DWT 1 Aquafit 1 20.00 Susan, Dana, Janique

B.HR2B DWT 2 De Futen 2 20.45 Raymond, Pieter P., Michael

NH.D2 DWT 2 Rapido ‘82 3 21.30 Raymond, Pieter P., Michael

Zaterdag 15 december Dana
Niveau Thuis  Uit Aanv Tafelbezetting

NH.D2 DWT4 Orkano ‘75 1 18.45 Dana, Sandra

NH.D2 DWT 2 De Reuring 2 19.30 Dana, Sandra

NH.H1 DWT 4 Z&WF 1 20.15 Joke, Karina, Ebelien

NH.H4 DWT 5 Alliance 7 21.00 Joke, Karina, Ebelien

Zaterdag 22 december Sabine
Niveau Thuis  Uit Aanv Tafelbezetting

NH.D2 DWT 2 KZC 2 18.30 Sabine, Mariska

NH.D2 DWT 4 ZWV/Nereus 6 19.15 Sabine, Mariska

NH.D2 DWT 3 De Reuring 2 20.00 Jessica, Carola

D3.H4B DWT 3 Aquafit 2 20.45 Jessica, Carola, Fokkelina

Minipolo

Het minipolotoernooi van 16 december in Hoorn

gaat niet door
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Kerstgala 23 december

Zondag 23 december is er weer het
DWT-kerstgala!
Voor iedereen die aan waterpolo, wedstrijdzwemmen of
synchroon-zwemmen doet

Ben je tussen de 6 en 13 jaar? Dan kom je om 16.00 uur. Eerst gaan
we zwemmen, en daarna lekker eten in het clubhuis. Om ongeveer
19:30 uur is het afgelopen.
De kosten voor deze avond zijn 5 gulden per persoon.
Als je tussen de 13 en 21 jaar bent kom je vanaf 20.00 uur naar het
clubhuis voor de disco. Die zal duren tot ongeveer 23.00 uur. En
uiteraard is er ook weer dit jaar de Bestgeklede Man en Vrouw
Verkiezing met kans op ???
Dus kom in pak en gala enzo!

Geef je op bij je trainer en dan zien we je op 23 december

Tweede competitiehelft en poloroosterboekje

Voor de teams die in de Kring en District spelen, begint de tweede
helft van het seizoen, wat wedstrijden betreft, op zaterdag ???
januari. Voor de drie Bondsteams die DWT rijk is zal de eerste
wed-strijd twee weken gespeeld worden. De eerste training in het
nieuwe jaar is op 4 januari. Nog even voor alle duidelijkheid, je kunt
het bijna raden, maar er zijn echt geen trainingen op:
• dinsdag 5 december
• maandag 24 december
• dinsdag 25 december
• woensdag 26 december
• maandag 31 december
• dinsdag 1 januari
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Het nieuwe poloroosterboekje met alle wedstrijdroosters en allerlei
ander nuttige informatie over regels, jurytafeltje etc. wordt
uitgedeeld op die eerste trainingsavond 4 januari, of je ontvangt het
gewoon bij jou in de brievenbus.

Verjaardagen in december

1 december Sandra Roosen Dames 1
4 december Arthur Stricker Heren 4
5 december Frank Moison Heren 3

Siep Visser Heren 5
6 december Wesley van den Haak Ads.o. 14
8 december Tera Loerakker Dames 4
12 december Cor Elstgeest Heren 4
 15 december Herman Lanfermeijer Heren 3 
28 december Marianne Schillemans Dames 4
31 december Frank Koper Ads.o.14

Uitslagen

Voor tweewekelijkse uitslagen en standen van je team per e-mail
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. En hieronder natuurlijk!

20 oktober
Heren 1 DWf - OTTERS/GOOI 7-8
Doelpunten: Thijs 3, Hayo, Paul, Ronnie
en Pieter-Paul 1

Heren 4 DWT - SPETTERS 11-3
Doelpunten: Jasper, Raymond en Cor 3,
Richard en Jan 1

Heren jeugd DWT - DJK-ZAR 6-5

Doelpunten: Marcel 2, Raymond, Robbert,
Emiel en Stefan 1

Dames 1 DWT - R.O.G. 5-5 Doelpunten:
Marjolijn 3, Sandra 2

27 oktober
Heren jeugd DWT - KZC 2-10 Doelpunten:
Marcel en Raymond
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Dames 4 DWT 4 - BRIGIIT DAW 3-3
Doelpunten: Tera.

Heren 3 DWT - KZC 3-8 Doelpunten: Bert
2, Jeroen 1

Heren 2 WVZ - DWT 4-15 Doelpunten:
Marcel 4, Frank 3, Paul 5, Lodewijk, Walja
en Marco 1

Dames 1 WATERVLO - DWT 6-3
Doelpunten: Sandra 2, Sabine 1

29 oktober
Dames 1 DE HAM - DWT 4-3 Doelpunten:
Sandra, Sabine en Marjolijn

3 november
Fleren 4 DWT - DE SPETIERS 7-2
Doelpunten: Marcel V. 2, Arthur, Reint,
Jan, Cor en Randy 1

Heren 2 DWT - LZ 1886 11-5 ))celpunten:
Lodewijk 4, Ted en Frank 2, kndrLJ, Robin
en Marcel 1

-Ieren 1 DWT - DJK-ZAR 5-7 )oelpunten:
Paul en Eddy 2, Hayo 1

'0 november
\dspiranten ALLIANCE - DWT 9-3
)oelpunten: Wouter.

)ames 1 ALLIANCE - DWT 4-7
)oelpunten: Marjolijn 4, Dana, Sabine en
anique 1

[eren jeugd DWT - DE dolfijn 16-4

>oelpunten: Marcel 6, Terry en Raymond
3. Robbert en Tim 2

DWT DAMES 4 - DAMES 30-11
Doelpunten: Anje 6, Carry 2, Marijn,
Ani-ta en Katja 1

Heren 3 DWT - DE DOLFIJN 3-8
Doelpunten: Bert, Herman en Jurgen

11 november
Heren 1 NOORDKOP - DWT 6-6
Doelpunten: Pieter-Paul 2, Paul, Ronnie,
Raymond en Eddy 1
Heren 2 ZWV/NEREUS - DWT 4-6
Doelpunten: Marcel en Marco 2, Frank en
Pim 1

17 november
Adspiranten DWT - IIEERH[JGOWAARD
8-4
Doelpunten: Frank 4, Maarten 3,Richard 1

Dames 1 DWT - BZ&PC 5-2 Doelpunten:
Roselijn 2, Marjolijn, Sabine en Janique 1

Heren 1 DWT - KZC 6-7 Doelpunten:
Eddy 2, Pieter-Paul, Paul, Raymond en
Thijs 1

Dames 3 DWT - ZV HOORN 16-1
Doelpunten: Katja 5, Anje 4, Monique en
Jolande 2, Carry en Anita 1

Heren jeugd RAPIDO`82 -DWT 6-11
Doelpunten:, Marcel 6, Tim en Raymond 2,
Randy 1

Rest mij iedereen heel fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar te
wensen!
Namens de polocommissie,
Thijs Weustink
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Uitslagen Wedstrijdzwemmen

Meerkamp
d.d. 04-11-2001
Plaats: Het zwembad De Slag 2 te Zaandam
1 100m wisselslag JIM Min 6 1990 el
Tim de Vries 1:28.59
Stefan van Rumpt 1:38.69 PR
Milou Zandvliet 1:42.25 PR
Sarah Soumete 1:46.06 
Wouter van der Bor 1:47.32 PR
Roy Kokkelkoren 1:47.76 PR
Guney Yerden 1:48.81 PR
Sjoerd de Vries 1:49.11 PR
Fien de Vries 1:53.24 PR
Lisa de Vries 1:55.01 PR
Anouk IJlstra 1:56.18 PR
Yesim Koycu 2:02.31 PR
Ebru Kalay 2:07.20 PR
Ide Hendriks 2:09.06 PR
Maranka Breed 1:54.12 VC PR
Yunus Karaca 1:59.27 VC PR
Ghassan Ibrahinu 2:03.35 SL PR
Marlike Duzee 2:08.25 SL PR
Nadia du Fosse 2:10.69 SL PR
Martijn Rutgers 2:11.76 VB PR

2 - 100m vrijeslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:04.33
RenEe Bosse 1:16.25
Diana Niehot 1:18.44
Roxsanna Koek 1:18.98
Lisanne Rutgers 1:35.79 PR
Milou Procee NG

3 - 100m vrijeslag H Senioren/H
Bart Elenga 1:01.62
Dennis de Graaf 1:03.30
Ismail Erkan 1:08.04 PR
Nick de Lange 1:14.94

Richard van Eis 1:16.59 PR
Ersin Kalay 1:18.63
Kevin Schilp 1:51.83 PR

4 - 200m schoolslag D Senioren/D
Sabrina Dessens 3:26.44 PR
Ceyda Karaca 3:35.75 PR
Tessa Wijckmans 3:37.99 PR
Anouk Rossel 3:39.74 PR
Liora Monas 3:43.39 PR
Jody Kokkelkoren ZK

5 - 200m schoolslag 11 Senioren/H
Michael de Feber 3:06.66 PR

6 - 400m wisselslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 5:37.39
René Bosse 6:34.37
Roxsanna Koek 7:15.84

7 - 400m wisselslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 6:00.22
Ersin Kalay 6:46.94 PR
Nick de Lange 6:50.89 PR

8 - 100m vrijeslag J/M Min 6 1990 el
Tim de Vries 1:18.15
Roy Kokkelkoren 1:30.76 PR
Milou Zandvliet 1:31.08 PR
Sjoerd de Vries 1:32.95 PR
Stefan van Rumpt 1:33.06 PR
Sarah Soumete 1:33.78
Guney Yerden 1:38.30 PR
Fien de Vries 1:40.97
Lisa de Vries 1:41.49 PR
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Anouk IJlstra 1:43.52 
Wouter van der Bor 1:43.73 PR
Yunus Karaca 1:44.91 PR
Maranka Breed 1:48.78 PR
Ghassan Ibrahimi 1:50.26 PR
Yesim Koycu 1:52.26 PR
Ebru Kalay 1:52.84
Ide Hendriks 2:00.59 PR
Martijn Rutgers 2:01.75 PR
Nadia du Fosse 2:21.20 PR
Marlike Duzee AF

9 - 100m wisselslag D Senioren/D
Diana Niehot 1:28.51
Sabrina Dessen 1:31.91

Tessa Wijckmans 1:39.33
Ceyda Karaca 1:40.02 PR
Liora Monas 1:46.24
Anouk Rossel 1:38.60 RF
Lisanne Rutgers 1:54.65 VC PR
Milou Procee NG
Jody Kokkelkoren ZK _

10 - 100m wisselslag H Senioren/IT
Bart Elenga 1:11.20
Michael de Feber 1:17.81
Ismail Erkan 1:19.51 PR
Richard van Eis 1:41.24
Kevin Schilp 2:00.73 SK PR

Kring speedo club meet 2001
d. d. 11-11-2001
Plaats: Het zwembad De Slag 2 te Zaandam.

2 - 50m schoolslag M Minioren 4 el
Lisa de Vries 0:51.93 PR
Ebru Kalay 1:01.27 PR
Mincke IJlstra 1:12.30 PR

3 - 50m schoolslag J Minioren 4 el
Yunus Karaca 0:56.86
Sjoerd de Vries 1:06.41
Martijn Rutgers ZK

4 - 50m vlinderslag M Minioren 6
Anouk IJlstra 0:53.97 PR
Fien de Vries 0:57.87 PR
lde I{endriks 0.59.57 PR
Maranka Breed 1:02.56 PR
Yesim Koycu 1:02.57 PR

5 - 50m vlinderslag J Minioren 6
Tim de Vries 0:41.20
Ghassan Ibrahimi 0:59.60 PR
Wouter van der Bor NG

6 - 100m vrijeslag M Minioren 5

Milou Zandvliet 1:27.94 PR
Sarah Soumete 1:30.15 PR
Marlike Duzee 1:56.20 PR

7 - 100m vrijeslag J Minioren 5 Stefan van
Rumpt ZK
8 - 50m rugslag M Minioren 4 el
Lisa de Vries 0:53.59
Ebru Kalay 1:08.59
Mincke IJlstra 1:28.84 PR

9 - 50m rugslag J Minioren 4 el
Sjoerd de Vries 0:50.54
Yunus Karaca 0:54.75 PR
Martijn Rutgers ZK

10 - 100m wisselslag M Minioren 6
Fien de Vries 1:47.70 PR
Maranka Breed 1:50.62 PR
Anouk IJlstra 1:57.40
Ide Hendriks 2:05.81 PR
Yesim Koycu NG
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11 - 100m wisselslag J Minioren 6 
Tim de Vries 1:30.99 
Wouter van der Bor 1:52.40
Ghassan Ibrahimi 2:01.44 PR

12 - 50m schoolslag M Minioren 5
Sarah Soumete 0:49.11 PR
Milou Zandvliet 0:50.13 PR
Marlike Duzee 1:01.47 PR

13 - 50m schoolslag J Minioren 5 
Stefan van Rumpt ZK

14 - 50m vrijeslag M Minioren 4 el
Lisa de Vries 0:45.39 PR
Ebru Kalay 0:48.20 PR
Mincke IJlstra 1:13.91 PR

15 - 50m vrijeslag J Minioren 4 el
Sjoerd de Vries 0:39.44 PR
Yunus Karaca 0:47.76 PR

Martijn Rutgers ZK

16 - 100m vrijeslag M Minioren 6
Fien de Vries 1:37.20 PR
Anouk IJlstra 1:40.03 PR
Maranka Breed 1:47.58 PR
Yesim Koycu 1:54.09
Ide Hendriks 2:01.20

17 - 100m vrijeslag J Minioren 6
Tim de Vries 1:21.00 
Wouter van der Hor 1:48.80
Ghassan Ibrahimi 1:50.31

18 - 100m wisselslag M Minioren 5
Milou Zandvliet 1:40.12 PR
Sarah Soumete 1:40.73 PR
Marlike Duzee 2:06.40 PR

19 - 100m wisselslag J Minioren 5
Stefan van Rumpt ZK

Competitie Deel 2
d. d. 18-11-2001
Plaats: Het zwembad De Wilgenhoek te Z.O. Beemster.

1 - 4 x 100m vrijeslag est II Senioren/H
DWT - Estafetteploeg 4:13.02 Martin
Niehot 1:02.00
Dennis de Graaf
Ferry de Ruyter
Eric Veen

2 - 4 x 50m wisselslag est D Senioren/D2
DWT - Estafetteploeg 2:36.88 Roxsanna
Kock 0:42.19 
RenEe Bosse
Viki Boviatsis
Diana Niehot

4 - 100m wisselslag J Minioren 6 el
Tim de Vries 1:25.77 1 PR
Roy Kokkelkoren NG

Wouter van der Bor 1:49.31
Sjoerd de Vries 1:54.16 VC
Ghassan Ibrahimi 2:00.53 PR
Yunus Karaca 2:02.30 VC
Guney Yerden 1:43.16 VC PR

5 - 100m wisselslag M Minioren 6 cl
Maranka Breed 1:52.33
Milou Zandvliet 1:39.39 PR
Game Gurkan NG
Fien de Vries 1:48.97
Anouk IJlstra 1:49.53 SL PR
Sarah Soumete 1:41.55
Lisa de Vries 1:52.39 PR
Yesim Koycu 1:59.06 PR
Ebru Kalay 2:05.26 PR
ide Hendriks 2:07.00
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6 - 100m schoolslag J Junioren 2 el
Nick de Lange 1:31.83 1
Kelvin Schilp 2:07.10 PR
Richard van Eis 1:52.11

7 - 100m schoolslag M Junioren 2 el
Roxsanna Koek 1:41.41
Tessa Wijckmans 1:42.83 PR
Anouk Rossel 1:42.98 PR
Jody Kokkelkoren 1:43.71 PR
Hanife Gurkan 1:54.38 SL PR
Milou Procee 1:58.02 PR
Ceyda Karaca 1:42.63 PR

8 - 100m vlinderslag J Junioren 4 e1
Dennis de Graaf 1:15.55 1
Jelle Breeuwer 1:46.67 PR

9 - 100m vlinderslag M Jeugd 2 el
 Diana Niehot 1:39.13

10 - 100m schoolslag J Jeugd 2 el [1:42.60]
Michael de Feber 1:24.68 2 PR

11 - 100m schoolslag M Senioren/D2 el

Sabrina Dessens 1:37.35 PR
Valerie Bas 1:47.17 PR
.Renee Bosse 1:36.43 3

12 - 200m vrijes g H Senioren/fl
Eric Veen 2:21.09
Martin Niehot 2:25.67
Ferry de Ruyter 2:24.20 PR
13 - 200m vrijeslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 2:18.01 1
Anouk Rossel 3:06.53 PR

15 - 50m vrijeslag J Minioren 6 el
Tim de Vries 0:35.17 1
Sjoerd de Vries 0:41.28
Guney Yerden 0:43.75 PR
W'outer van der Dor 0:44.88 PR
Ghassan Ibrahimi 0:47.11 PR

Yunus Karaca 0:49.56
Roy Kokkelkoren 0:40.19 PR

16 - 50m vrijeslag M Minioren 6 cl
Lisa de Vries 0:44.20 PR
Milou Zandvliet 0:39.24 PR
Gamze Gurkan NG
Fien de Vries 0:42.27 PR
Anouk Lilstra 0:42.95 PR
Sarah Soumete 0:41.93
Maranka Breed 0:46.18 PR
Yesim Koycu 0:49.16
Ebru Kalay 0:49.81
Ide Hendriks 0:54.10 PR

17 - 100m rugslag J Junioren 2 el [1:41.50]
Nick de Lange 1:29.41 2
Kelvin Schilp 2:08.41 RF PR

18 - 100m rugslag M Junioren 2 el
Roxsanna Kock 1:37.28 3
Tessa Wijckmans 1:42.75
Anouk Rossel 1:44.63
Ceyda Karaca 1:46.33 PR
Hanife Gurkan 1:51.06 PR
Milou Procee 1:52.35 RF PR
Jody Kokkelkoren 1:38.24

19 - 100m vrijeslag J Junioren 4 el
Dennis de Graaf 1:03.45 1
Jelle Breeuwer 1:20.89 PR
Richard van Eis 1:18.84

20 - 100m vrijeslag M Jeugd 2 el [1:31.90]
Viki Boviatsis 1:05.48 1
Valerie Bas AA
Tessa Wijckmans 1:27.74 3
Diana Niehot 1:23.88 2

21 - 200m wisselslag J Jeugd 2 el [3:21.60] 
Michael de Feber 2:43.38 2 PR

22 - 200m wisselslag M Senioren/D2 el
Sabrina Dessens 3:24.34 PR
Roxsanna Kock 3:28.13
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RenEe Bosse 3:07.83 2

23 - 200m rugslag I3 Senioren/11
[3:12.301
Eric Veen 2:39.58
Ferry de Ruyter 2:50.05
Martin Niehot 2:45.81

24 - 200m rugslag D Senioren/D [3:34.001
Viki Boviatsis 2:42.06 2
Jody Kokkelkoren 3:26.00 PR

25 - 4 x 50m wisselslag est J Junioren 2 el

DWT - Estafetteploeg 2:58.17 
Kelvin Schilp 0:58.63 PR 
Nick de Lange
Tim de Vries
Richard van Eis

26 - 4 x 50m vrijeslag est JIM Min 6 el
DWT - Estafetteploeg 2:43.73 
Sarah Soumete 0:44.02 
Roy Kokkelkoren
Milou Zandvliet
Sjoerd de Vries

Synchroonzwemmen
Door: Nicole

Nadat er vorige maand nog helemaal geen wedstrijden waren
ge-weest volgenden er nu ineen een heleboel achter elkaar.

Op 14 oktober was de kringontmoeting Noord-Holland/Friesland,
waar 4 meisjes van DWT naar toe mochten. Zij zwommen de
volgende punten bij elkaar:

Categorie 5: Jennifer Roubies 49.124
Categorie 6: Amber Diephuis 51.853

Katherine Zwaanswijk 50.449
Categorie 7: Simone Hendriks 56.387

Een week later, op 20 oktober, was de Interkring Senioren. Voor de
Interkring wedstrijden mogen alle senioren uit het hele land
inschrijven en daarom duren deze wedstrijden altijd lekker lang. De
delegatie van DWT bestond uit 3 zwemsters:
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Simone Hendriks 56.712
Femke Zuidhoek 56.740
Joyce Vollenga 53.741

Op 27 oktober was er een limietwedstrijd voor de categorieën 5, 6 en
7. Dit was een extra gelegenheid om limieten voor de NJK en NK te
zwemmen. Amber haalde bij deze wedstrijd haar B-diploma en
Simone en Femke slaagden er inderdaad in een limiet voor de NK te
halen.

Categorie 6: Amber Diephuis 53.525 (B-diploma)
Johanna Nolet 51.757 
Katherine Zwaanswij k 51.119

Categorie 7: Simone Hendriks 59.386 (Limiet)
Femke Zuidhoek 58.885 (Limiet)

De eerste techniekwedstrijd voor de verenigingscompetitie voor de
categorieën 5, 6 & 7 was op 4 november. Deze wedstrijd leverde
voor DWT een B-diploma, een limiet voor de NJK en 2 limieten
voor de NK op.

Categorie 6: Simone Hendriks 55.004 (3e prijs) + limiet
Johanna Nolet 54.456 (5e) + diploma
Amber Diephuis 53.797 (8e) 
Katherine Zwaanswijk 53.293 (9e)

Categorie 7: Femke Zuidhoek 57.748 (9e) + limiet
Joyce Vollenga 55.148 (11e)
Simone Hendriks 58.153 (BM) + limiet

Femke en Simone hebben nu allebei 2 limieten voor de Nederlandse
Kampioenschappen gezwommen en mogen daarom op 8 december
naar de voorronde voor de NK. Goed gedaan dames! En natuurlijk
verdient Ingrid als trainsters van deze dames ook een complimentje!
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Bovendien is Ingrid als ik het goed heb 4 weekeinden achter elkaar
naar de bovenstaande wedstrijden geweest. 10 november was er nog
weer een wedstrijd waar ze ook met een paar dames naar toe was,
dus dat zijn dan 5 weekeinden achter elkaar (is misschien wel een
nieuw record).

Dit waren de uitslagen tot nu toe. Een wedstrijd voor de categorie-en
1, 2, 3 en 4 is dit jaar nog niet geweest, maar tegen de tijd dat het
volgende clubblad uitkomt is die er beslist geweest en hebben de
jongere zwemsters ook de kans gehad om te laten zien wa ze
kunnen. 

Nieuws uit de planeet
Door: Theo van Giezen

Na 2 maanden is er weer wat nieuws te melden over het zaterdag
morgen zwemmen.
Opleiding kaderleden:
Patrick de Haan is inmiddels gestart met de cursus voor Zwemlei-der
A.Karen Koopman en Harry Geldrop zijn na het behalen van
diploma Zwemleider A, doorgegaan met de cursus Zwemleider E, en
hopen volgend jaar dat diploma te behalen. Wij houden U op de
hoogte.
Vrijwilligers:
Zonder vrijwilligers zou DWT niet kunnen bestaan.: Dat geldt ook
voor de vaders/moeders, die ons willen helpen met lesgeven. zoals ik
2 maanden geleden heb uitgelegd. Heel jammer is dat Lonneke
Beekhuys, die Siep Visser in badje 1 assisteerde, na 4 jaar hiermee
gestopt is, omdat zij zaterdags ander werk heeft. Langs deze weg
bedanken wij haar, omdat zij altijd trouw, iedere week met plezier
met de kinderen heeft gespeeld en hen heeft geholpen met waterge-
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wenning. Inmiddels is Els v/d Noll bereid gevonden haar voortaan te
vervangen.
Verder gaan Thea Bruggemann en Arno Habraken ons helpen in de
andere badjes. Alle drie DWT-vrijwilligers van harte welkom bij
onze club. Ook Karen Koopman mag, na haar whiplash van voor de
vakantie, weer voorzichtig proberen met lesgeven.
Diploma zwemmen:
24 nov. -j1. was er weer diploma zwemmen. Er waren deze keer
minder kandidaatjes dan we normaal gewend zijn. Wij willen echter
bij het selecteren op safe spelen, want zakken bij diploma zwemmen
is sneu voor kinderen en ouders. Een ander belangrijk punt is, dat het
oefenen voor A, B en C als een opleiding gezien moet worden met
oplopende moeilijksgraad, zodat het kind na diploma C over een
goede behendigheid beschikt om zich in veel onverwachte situaties
in het water te kunnen redden.
Dus ouders, niet stoppen na A of BI!!

Langebaan 2001
Door: Gé Luttikhuizen

Sinds een drietal jaren doet DWT weer actief mee met het langebaan
zwemmen. Aan het begin van dit jaar ziet het er naar uit dat de
belangstelling voor het buiten zwemmen in 2001 lager is. Chris
Visser besluit in het voorjaar om een gedeelte van een wereldreis te
gaan maken. Voor het langebaan zwemmen van DWT is dat erg
jammer. Er moet een opvolger komen, maar waar vindt je die?
Misschien zit er in de zwemploeg nog wat buiten-water-
zwemmen-den. Als dat zo is, dan is zo'n DWT-er of DWT-ster
natuurlijk in het enige overgebleven buitenbad van Haarlem te
vinden. Uiterlijk 1 mei zijn alle buitenbaden open en dan duurt het
nog anderhalve maand voordat de eerste langebaan gehouden wordt.
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Tijd genoeg dus om ergens in een buitenbad je voor te bereiden op
een wedstrijd. Wennen aan een lagere temperatuur in het water en op
de kant. Het enige opvallende verschil met een langebaan is, dat je in
een buitenbad de bodem kunt zien. Op woensdag 7 juni ben ik naar
de Houtvaart gefietst om te zien of daar eventueel een stuk of wat
DWT-buiten-water-talenten aanwezig zijn. Het is ongeveer twaalf
uur, de zon schijnt, het is warm en het water heeft een temperstuur
van 20 graden. In het bad zijn Kitty en Dana, maar van andere
DWT-ers is geen spoor te bekennen. In het bad zijn verder aanwezig.
• een man, die langdurig baantjes zwemt (dat kan dus)
• een één-meter-plank duikster
• een groep kinderen op een vlot en een groep duikend onderdoor

een plastic beest (dino?)
• verspreid lopende en hollende kinderen op de platforms
• groepjes op het grasveld liggende / zittende kinderen
• enkele vrouwen
• een stuk of vijf voetballende jongens; deze willen graag op de

foto, want ze denken dat ik van de krant ben.
Het bezoekersaantal is laag maar wel normaal voor een buitenbad op
dit tijdstip. Volgens Kitty wordt het straks drukker. Ter controle van
de watertemperatuur plons ik er even later in voor een prestatietocht
van 500 meter (kan hier dus ook in je eentje, maar minder leuk). Het
water is minstens 20 graden. Eruit, aankleden, eten en niet te
vergeten om foto's te nemen voor Ter zijner tijd ligt er een mapje in
het clubhuis met foto's van De Houtvaart. DWT-ers, die er nog nooit
geweest zijn (of heel lang geleden), kunnen dan spijt krijgen. Het is
een goed buitenbad; mooie ligging en uit de wind. Jammer, dat het
niet goed onderhouden wordt door de gemeente.
Spaarnwoude, 18 juni, is de eerste langebaan van het seizoen en de
dichtst bij Haarlem gelegen Open WaterZwemwedstrijd. Helaas
schittert DWT hier door afwezigheid en somberheid is nu troef Ook
29 juli op de prachtig gelegen langebaan in Langedijk, ten
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noorden van Alkmaar, heeft op geen enkel nummer een DWT-er
ingeschreven.
Maar...
Enkele weken later wordt mij meegedeeld, dat een DWT-ster in het
oosten van het land aan een langebaanwedstrijd heeft meegedaan:
Viki Boviatsis. Toch een opvolgster? In de DWT-uitslagenlijst, die
in dit clubblad staat, is op te maken, dat ze het meteen goed
aangepakt heeft. In totaal heeft ze 20,5 kilometer afgelegd en
voornamelijk in de periode na half augustus. Zijn er nog meer
DWT-ers, die overwegen om ook langebaan te gaan zwemmen?
Bekijk de uitslagenlijst maar eens goed. Viki heeft het grote aantal
kilometers bijeen gezwommen door vier achtereen volgende
weekeinden langebaan te zwemmen. Doe dat ook eens volgend jaar
Eerst vakantie houden en dan de langebaan in. Een bijkomend
voordeel: je krijgt gegarandeerd een ijzersterke conditie en je zwem-
enlof poloprestaties zitten meteen op het niveau van vóór je vakantie
of hoger! 

Klassering naam wedstrijd

in Km

prestatie

tocht km

totaal aantal bezochte

langebanen

1 Viki Boviatsis 20,5 0 20,5 9

2 Michael de Feber 2 0 2 1

3 Dennis de Graaf 2 0 2 2

24 Gé Luttikhuizen 0 2 2

5 Tim Kuyt 1 0 1 1

6 Ceijda Karaca 1 0 1 1

7 Tessa Wijckmans 1 0 1 1

Totaal 27,5 2 29,5 17

2000 totaal 7 DWT'ers 19,3 2,5 21,3 14

1999 totaal 4 DWT'ers 9 2,5 11,5 7

21 31998 totaal 7DWT'ers 24 14

1997 totaal 0 DWT'ers 0 0 0 0
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Progr.
Nr

plaats
naam

datum
groep

afstand
mtr

slag tijd
ple
k

deelne-
mers

Spaarnwoude 18 juni

16 Gé Luttikhuizen pr t 1000 sch 23.10.42 - 47

Amsterdam 8 juli

5 Viki Boviatsis 15 jr ej -m 1000 vr 13.27.06 1 18

6 Dennis de Graaf 15 jr ej j 1000 vr 14.43.70 9 14

6 Tim Kuyt 15 jr ej j 1000 vr 18.02.48 13 14

17 Viki Boviatsis D 2000 vr 27.10.20 8 37

Langedijk 29 juli

19 Gé Luttikhuizen pr t 1000 sch 21.32.72 - 63

Bussloo 18 aug

7 Viki Boviatsis 15 jr ej -m 2000 vr 27.10.20 5 30

Bleiswijk 19 aug

2 Viki Boviatsis D 2000 vr 32.34.96 23 33

12 Viki Boviatsis 15 jr ej -m 1000 vr 14.08.32 5 32'

Hoek 25 aug

2 Viki Boviatsis 1) 2000 vr 30.28.02 16 27

12 Viki Boviatsis 15 jr ej -m 1000 vr 13.58.51 3 22

Oosterhout 26 aug

12 Viki Boviatsis 15 jr ej -m 1000 vr 13.26.41 3 36

Wilhelminadorp 1 sept

2 Viki Boviatsis 15 jr ej -m 500 sch 9.34.01 7 15

8 Viki Boviatsis 15 jr ej -m 1000 vr 13.33.26 2 30

Stadskanaal 2 sept

3 Dennis de Graaf 15 jr ej j 1000 vr 14,41.14 4 7

4 Viki Boviatsis 15 jr ej -m 1000 vr 13.31.15 1 12

13 Michael de Feber H 2000 sch 35.03.20 19 19

14 Viki Boviatsis D 2000 vr 27.51.83 4 8
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In memoriam

Diepbedroefd geven wij u kennis van het onverwachte over-
lij-den van onze fantastische moeder en onvergetelijke oma.

Mariëtta Sieraad-Molenaar
weduwe van Ben Sieraad

3 juni 1934                   14 november 2001

Zij die haar gekend hebben, weten wat wij missen.

Miranda en Edwin
Dico en Hidde

Wilma
Bea en Arjan

Michel en Natasja
Wesley en Kyle

Tilburg 8 sept

4 Viki Boviatsis 15 jr ej -m 500 sch 8.41.08 3 11

6 Tessa Wijckmans 13 jr ej -m 1000 vr 19.36.16 20 22

6 Ceijda Karaca 1000 vr 21.18.66 22 22

15 Viki Boviatsis 15 jr ej -m 1500 vr 20.35.57 1 13

Roermond 9 sept

9 Viki Boviatsis 15 jr ej -m 1000 vr uitgev - 26

12 Viki Boviatsis D ?2000 vr 29.54.31 41
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Beste JvE,
Door: Michiel

Ik heb zojuist beide stukjes van je gelezen op het internet en
alhoewel de deadline in Nederland erop zit, heb ik hier in de VS nog
een paar uurtjes tijd om even te reageren op je kritiek.
Het bestuur heeft de bouw van het clubhuis geleid, georganiseerd,
gepland en aan de hand van prijs opvragen en productanalyses de
kosten berekend en vervolgens het materiaal (deels zelf, deels met
hulp van derden) uitgezocht en besteld. Ik bedoel, iemand is
bij-voorbeeld alle tegelboeren af geweest voor die prachtige vloer
die er nu ligt... Het bestuur heeft zich ingezet om de kosten zo laag
mogelijk te houden door voornamelijk de bouw `binnenshuis' te
laten uitvoeren en daarin is ze wel degelijk geslaagd.
Het bestuur heeft zich, lijkt mij, terecht wat krediet gegeven met de
bouw van het clubhuis. Een schip vaart immers ook niet zonder
kapitein.
Een dankzegging in het clubblad en persoonlijk, een gebaar in de
vorm van een klein geschenk en misschien ook nog wel hier en daar
onkostenvergoeding, ik weet het niet, lijkt me wel voldoende. Het
was ook `voor de club' en dus in een bepaalde zin ook
`vrijwilligers-werk', zoals jezelf al zei.
Nu weet ik uit 3 jaar bestuurservaring dat vrijwilligerswerk nooit de
waardering krijgt die het verdiend. Je werkt je de schompes en
niemand die er wat van zegt of er wat van merkt, omdat het `toch
goed gaat'. Nooit een complimentje van buitenaf en de voldoening
moet je echt halen uit je eigen waardering en het trotse gevoel die je
krijgt als er iets goed gelukt is.
Ik kan je vertellen dat mensen uit het bestuur ook HUN vrije tijd dag
in dag uit (jaar in jaar uit!) opofferen om elk lid, zoals jij, een leuke,
goed draaiende, club te bieden, zonder dat ze daar wat voor vragen.
Ze doen het grotendeels met plezier, behalve als ze natuur-lijk niet
eerlijk bejegend worden.
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Dan het clubhuis. Je moet zeggen dat we eindelijk af zijn van een
veredelde bouwkeet en nu een echt clubhuis hebben waar meer
mensen veel prettiger in kunnen verblijven. Alle redenen waarom
precies lijkt me zinloos om hier te beschrijven en je kunt je
ongetwijfeld richten tot een van de bestuursleden. Deze
doorgewinterde ras-DWT-ers zijn altijd (al sinds jaren) bereid om je
vriendelijk te woord te staan en je alle informatie te verschaffen die
ze hebben. Een oudere barcommissie zorgt trouwens voor meer
stabiliteit. Veel barmedewerkers moeten tussendoor trainen, een
wedstrijdje spelen, etc. en dat is hun goed recht ook. Ze zijn immers
sporters! Er wordt ondertussen wel eventjes overgenomen door
iemand anders. Minder kennis, meer handen aan de inkomsten, geen
duidelijk beleid, ach.. je weet wat dat voor economische gevolgen
kan hebben in het bedrijfsleven, dus waarom zou je het wel doen in
een clubhuis? Oh trouwens, de omzet is niet een primair doel voor
DWT. Gezelligheid voor iedereen (en niet alleen de grootgebruikers)
is eerder het motto. De bar is een belangrijke inkomstenbron, dat is
geheel waar, maar de club mag niet eens winst maken. Alle `winst'
wordt gestopt in de Stichting Vrienden voor De Watertrap-pers, die
er voor zorgt dat het geld weer terugkomt bij de leden. (Je kunt er
een clubhuis bijvoorbeeld deels mee financieren). Maar ja, als
DWT-er in hart en nieren, kom je altijd naar de Algemene Leden
Vergadering (misschien omdat je een gebaar wil maken naar het
bestuur omdat je hen en hun inzet waardeert) en wist je dit al lang.

De Houtvaart blijft dus, maar als je zoveel verstand hebt van
economie zoals jij, moet je het met me eens zijn dat ik met jouw
mening zoals beschreven dit besluit niet kan onderbouwen. Nu blijft
een geldslurpende buitenbad open terwijl het Brediusbad in
Amsterdam 15-20km verderop (nota bene te fietsen!) een veel
mooier bad heeft. Wist je trouwens dat er gevorderde plannen waren
om een extra bad bij het Boerhaavebad aan te bouwen, zodat de
zwemverenigingen meer ruimte konden krijgen en er meer
leszwemmen (=inkomsten!) kon plaatsvinden?
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Guus, Anneke, Paula, Kitty, Ebelien en ook Marianne.. zonder jullie
hadden we geen peilers onder de vereniging en zou DWT DWT niet
zijn, maar een onsamenhangend, misschien wel anarchistisch,
zooitje. Ik en vele anderen geloven wel in jullie en waarderen ook
JULLIE bijdragen (ook al uiten we het te weinig).

God Save DWT, United We Stand and War Against Howling-
Monkeys!
See ya, dudes! (I don't like this expression either and still have to get
used to it)

Uw clubgenoot in Minneapolis, 
Michiel

Dear fellow DWT-ers,.
Door: Michiel

Zwaar onder het patriottistisch juk hier, ga ik mijn vierde maand in.
Minneapolis is bij de tijd dat jullie dit lezen al bijna 3 maanden mijn
nieuwe thuis en ik vermaak mij hier nog steeds prima. Het zou bij de
tijd van het schrijven hier al 2 weken winter moeten zijn, maar het is
hier achterlijk warm: 15C. Eind november zal de eerst goede laag
sneeuw vallen en tot en met april mag ik genieten van de witte deken
in de grootste stad van de `diepvries van Amerika', zoals Minnesota
ook wel wordt genoemd. Ik kijk al heel erg uit naar de enkele dagen
in januari of februari waarin we blizzards mogen ver-wachten en
temperaturen van -301-40C. Heb ik tenminste ijsvrij. De meeste
mensen waarmee ik omga zijn internationale studenten. Met
Amerikanen ga ik niet zo bijster veel om en met Nederlanders al
helemaal niet. Meestal is het een Chinees, een Indiër, een Israëli-er,
een Japanner, een handje vol Duitsers, paar Noren, een verd-
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waalde Zweed en een Fin. Woensdag bieren is gelukkig hier ook
ingesteld en vrijdag en zaterdag uit is nog altijd gebeurd. De pest is
wel dat om 1 uur de drank letterlijk uit je handen wordt gerukt en de
meeste tenten ook sluiten. Alcohol na 1 uur is verboden. Voor je 21e
ook. Gelukkig werkt dit totaal niet ave-rechts en zijn er ook
helemaal geen dronken tieners overal te zien om 10 uur `s avonds...
Het zwembad is hier echt top. Het `Natatorium' is groter dan welk
zwembad dan ook in Nederland en heeft een 50 meter en een 25 yard
bad en dan ook nog een flinke springkuil. Douchen na afloop doe je
met de shampoo en zeep dat voor je klaar ligt en je zwem-broek
droog je in de speciale `SuiteMate'. Als je wilt kun je ook nog
(gratis) gebruik maken van een steamroom of een sauna, wat je wilt.
Beetje jammer dat alles zo langzaam hier zwemt. Voel me soms de
boel een beetje terroriseren (wat de Amerikanen niet meer zo vreemd
is gelukkig). Wel leuk: een 100 yard gaat aanzienlijk sneller dan een
100 meter. lk had wel graag wel weer eens van een startblok gewild,
maar vanwege de eeuwige `liability' in dit land mag je alleen onder
begeleiding van een coach duiken (maakt niet uit of je nota bene zelf
gelicenseerd bent in een ander land).

Ik ben hier dus voor een stage van 10 maanden en ik heb hier een
eigen kantoortje op de campus (=ministad in Minneapolis eigenlijk)
dat ik moet delen met een Kroaat.
Met dit tempo wordt het wel wat meer dan 10 maanden, maar geeft
niet, Ik moet in ieder geval eind augustus opgekrast zijn uit dit land
vanwege mijn visum.
De afgelopen tijd voornamelijk gelezen en nu is dan eindelijk de tijd
aangebroken om wat te gaan `analyseren'. Dat duf voor je zitten
uitkijken over je artikelen heb ik wel genoeg van.
Ik heb buiten Minneapolis nog niet zo bijster veel gezien. Ik ben een
weekendje met zo'n 35 internationale studenten naar het noorden
gegaan naar Lake Itaska, waar de Mississippi ontspringt, om de
herfstkleuren te zien. Heb.nog een takje in de Mississippi gegooid,
maar ik heb hem nog niet vanuit mijn slaapkamerraam kijkend in
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Minneapolis voorbij zien drijven. Een paar uur in Wisconsin (20
miles verder op) maakt de hele toeristische tour wel compleet. Ok,
the Mail of America met daarin een compleet pretpark (Camp
Snoopy) is natuurlijk ook al aangedaan, maar dit ligt gewoon in
Minneapolis.
Ben druk aan het verzinnen wat ik met Kerst ga doen. Als ik nog een
zieltje kan vinden dan wil ik wel naar iets warmers toe. Arizona lijkt
mij niet verkeerd. Kerst vieren in je korte broek spreekt me wel aan.

Echt missen doe ik Nederland nog niet. Kleine dingetjes zoals een
supermarkt op de hoek, uitgaan met vrienden tot diep in de nacht en
DWT-ertjes trainen is wel een gebrek, maar mijn sociaal leven is zo
druk dat ik niet eens tijd heb om dingen echt te missen. Ga het dus
zeker wel uitzingen tot in augustus... 

Dames 4
Door: Tera

Ik heb dit stukje meteen aan de hand van het vorige clubblad (van
november dus) geschreven. Tot mijn grote spijt stonden er in dat
clubblad en ook niet in het clubblad van oktober uitslagen van
da-mes 4. En dit terwijl dames 4 het toch, ik mag wel zeggen
verrassend goed doet in de competitie. We hebben zelfs al een keer
ge-wonnen! Als nieuwe aanvoerster voel ik me toch wel geroepen
om iets over dit te team te vertellen!

De eerste wedstrijd op 15 september viel al meteen behoorlijk
te-gen. We moesten spelen tegen het tweede. Het werd uiteindelijk
19-0 voor dames 2 natuurlijk. Dit was te verwachten, want dames 2
is gewoon goed! Ondanks de verschrikkelijke uitslag waren Marjo-
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lijn en de rest van dames 1 trots op ons. Ondanks de nederlaag
bleven we vechten voor de bal.

Op 22 september werd er gezwommen in de Planeet, tegen Rapido.
Ook dit viel erg tegen, zoals gewoonlijk was Rapido erg snel en
werd het 17-0.

En nu zullen jullie vast denken dat ik gewoon een beetje zit te
ouwehoeren over dat we het wel aardig doen in de competitie, maar
toch is het zo. Zo kwam namelijk de verrassende uitslag op 6
oktober tegen De Reuring van 8-7 gewonnen!!! We hebben er zeker
onze best voor gedaan en ook was het een enorm spannende
wed-strijd. Met de ouders als supporters op de kant hebben we
uiteinde-lijk na een zware wedstrijd toch een keer gewonnen.

De week daarna moesten we naar Hoorn. Om 13.00 moesten we
verzamelen en helaas kwamen we in de file. Toen we uit de file
waren, bleek nog eens dat er in Hoorn omgereden moest worden,
omdat de weg opgebroken was. Na veel haasten redden drie dames
uit ons team en de coach het om precies op tijd aanwezig te zijn. Na
een 10 minuten kwamen 3 anderen en gelukkig hadden we een
aardige scheidsrechter die ons nog eens 10 minuten speling gaf en zo
konden de andere dames ook nog net op tijd komen. Iedereen was
helemaal in de war van dit akkefietje en een paar dames kon-den
zelfs niet in zwaaien. Hierdoor hebben we dus ook met 7-1 verloren.

Op 20 oktober heb ik met het tweede meegespeeld tegen
Bright-DAW, zo kon ik een beetje in de gaten houden wie er goed
was van hun en wie wat slechter, want die week daarna moesten wij
met het vierde er tegen. Dit heeft natuurlijk verder niets met het
vierde te maken, maar let op; het tweede heeft met 1-0 van Bright-
DAW gewonnen. Toen wij tegen DAW moesten zat het hele
zwembad vol met publiek. Tot onze grote verbazing en met behulp
van het



  40

publiek hebben we met 3-3 gelijk gespeeld! Het hele zwembad stond
op z'n kop! Echt heerlijk om met zoveel publiek te spelen!

Dus ik zou willen zeggen; meiden ga zo door. We zijn op de goede
weg! En tegen het publiek, blijf vooral naar onze wedstrijden kijken,
zoals jullie gemerkt hebben is het een goede steun in onze rug! En
zijn er zoveel mensen om naar ons te kijken, kunnen we natuur-lijk
moeilijk afgaan!

De pen
Door: Jessica

TERRY BEDANKT ! ! ! i ! !
Stel u even voor: het is zondagochtend half 3. Moet ik mijn
levens-verhaal op papier zetten.
Ik ben Jessica en 18 jaar, dus in 1983 geboren. Ik doe de opleiding
schoonheidsspecialiste en pedicure. Nu zit ik eindelijk in mijn
laatste jaar, dus ben ik eind Mei, begin Juni als het goed is van die
Tutjes af.
Ik ben 3 jaar geleden begonnen bij DWT en het bevalt me prima.
Voor ik bij DWT kwam heb ik een hele tijd bij NVH-HHC gespeeld.
Daar ben ik in 1998 weg gegaan omdat de sfeer me er niet beviel.
Na een jaar hard leren ging ik waterpolo toch wel heel erg missen.
Toen ben ik overgehaald door mijn nichtjes Linda en Sandra
Roos-en om gezellig bij DWT te komen.
De eerste training: Ik sta daar op de kant, iedereen staat met elkaar te
praten. Lijkt erg gezellig (en achteraf is dat ook zo) maar op dat
moment sta je er toch een beetje bij. Gelukkig kon ik een paar men-
sen al van eerdere pogingen bij DWT te komen. Daar ging ik maar
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een beetje bij staan en voor ik het wist was ik opgenomen in de grote
familie DWT ! ! !
Nu is het bijna half 4 en moet ik nog gaan nadenken aan wie ik de
pen door zal geven om half 5 ben ik eindelijk tot een beslissing
gekomen en het is mijn lieftallige neef Robin Groenen-dijk
geworden.
Robin veel plezier bij het schrijven, voor de rest hoop ik dat het nog
heel lang gezellig blijft bij DWT. 

Heren vijf in de Slag
zaterdag 27 oktober 2001
Door: Gé Luttikhuisen

Heren 5 is een mega ploeg en speelt vanavond tegen een team uit
Assendelft: AZVD. De plaats van het treffen is het zwembad De
Slag in Zaandam. We zijn met elf spelers, dus dat valt mee (tegen
voor een mega ploeg),
George Westerman is er, want hij heeft net een wedstrijd
gescheidsrechterd. Ook Lex van Gaale is er met aanhang, dus
supporters zijn eveneens aanwezig. In onze ploeg van vandaag
hebben we Martin Belles als doelverdediger; hij wil slechts twee
partjes keepen. De wedstrijd.
In het eerste kwart zwemt AZVD zich stuk op de verdediging en
komt niet tot scoren.
Na twee minuten krijgt Jeroen Loerakker aan de andere kant een
kans en benut deze: 0 - 1.
We staan in ieder geval voor. Wat de voorhoede van de tegenstander
nu ook doet, het lukt hen niet de bal bij ons in het doel te krijgen.
Martin Belles is niet-te-passeren
In de tweede periode plaatsen we de bal regelmatig op Patrick, maar
hij heeft z'n dag niet. De ballen verdwijnen alle achter het doel
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en één gaat er zelfs richting plafond! Gelukkig doet de
tegenstaan-der het net zo; er wordt niet gedoelpunt. Tussenstand 0 -
1. Martin wilde oorspronkelijk twee partjes keepen, maar doet er nog
één bij. Hij heeft veel te doen en het wordt spannend.
Derde kwart. Deze periode geeft hetzelfde beeld: de bal gaat vaak
heen en weer tussen de twee doelen. Bijzonder is wel dat van beide
ploegen éénmaal een speler voor twintig seconden de hoek in moet.
Beide keren wordt er niet gedoelpunt en blijft de tussenstand 0 1 in
ons voordeel. Het wordt nu echt spannend. Martin wil nu niet spelen
en blijft in het doel.
Het laatste kwart. Maakt AZVD een doelpunt of drukken wij er
eentje in om onze zege veilig te stellen?
De eerste aanval van de assendelvers in dit kwart wordt heel
verrassend doqr Marcel Zwart afgebroken, maar de tweede aanval
niet. Door een onoplettendheid komt een AZVD-er vrij te liggen en
het is 1 - 1. deel jammer, want Martin had hem b-ij-n-a. Een
driekwart minuut later grijpen we naar ons hoofd. Siep Visser klimt
een beetje te bruusk over z'n tegenstander in z'n haast om de bal te
pakken. Hij moet naar de hoek voor een U 20. Martin houdt echter
het doel schoon. Eindstand: 1 - 1.
Na vijf wedstrijden hebben we nu vier punten; één gewonnen en
twee gelijk. Op deze manier beginnen we een aardige middenmoten
in onze klasse te worden. 
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Wij van heren 1
Door: de hofschrijver

Eerst even een competitie update.
Het gaat goed met heren 1. Ook al lopen we op punten iets achter op
schema onze ebitda is nog altijd positief dus wij maken ons absoluut
geen zorgen over onze toekomst.

Fanclubnieuws
Laatst werd ons gevraagd waarom wij nog geen eigen webzijde
hebben. Nu kan ik iedereen al vast waarschuwen, hij (of is het zij)
komt er aan. Het duurt allemaal wat langer dan gedacht omdat de
fotograaf van PlayGirl (die nu toch tijd zat heeft) onze foto's per
ongeluk bijna in dat blad van hem had laten plaatsen. Nu zou dat de
meeste van ons een dikke worst wezen maar er zijn ook getrouw-den
onder ons en die hebben verantwoordelijkheid.
Tevens moet onze zijde ietsmeer uitstraling hebben dan
bijvoor-beeld zo'n saaitje van Dl (ik had altijd gedacht dat Dl toch
aardig wat potentieel kijkplezier bevatte, maar dat weten ze aardig te
verstoppen achter wat bloeddoorlopenchlooroogjes). Ook moet er
wat te doen zijn in de vorm van spelletjes en moeilijke quizzen,
Maar al met al zou de webzijde eind van een jaar toch al bijna klaar
moeten kunnen zijn voor openbaring op het web.

Wedstrijdregelnieuws
Ons aller Raymond is de af gelopen wedstrijden het meest in
overtreding geweest. Zo vaak zelfs dat wij (de heren 1 wedstrijdregel
jury) denken aan een fikse strafkorting op zijn bal aangespeeld
krijgen in de wedstrijd, dit met onmiddellijke ingang.

Zo nu is iedereen weer bij en gelukkig rest ons slechts een ieder
weer een nieuw jaar toe te wensen. 
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Wie, wat en waar bij DWT
Dagelijks bestuur
Voorz. G. Niehot

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

secr. A. Veen
Zonnebloemstr 45
2014 VV  HAARLEM
tel. 023 – 5 31 39 65

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

Ledenadministratie
I. Rohling
Dillestraat 3
2034 MN  Haarlem
tel. 023 – 5 33 89 93

Clubhuiswerkgroep
Voorz. M. Hendriks (jr)

Ooievaarstraat 23
2025 XM   Haarlem
tel. 023 - 5 26 52 65

Clubhuis. 023 - 5 400 777
Clubhuis Agenda:

M. Hendriks (sr)
Bulgarijepad 14
Haarlem
tel. 023 - 5 330 664

Technisch overleg
Voorz. K. Ungureanu

Praagplantsoen 119
2034 TW  Haarlem
tel. 023 – 5330857

Jeugd- en REZ-zaken
voorz. C. Wigman

Ooievaarstraat 23
2025 XM   Haarlem
tel. 023 - 5 26 52 65

Polo-werkgroep
voorz. M. Verbruggen

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

Zwemwerkgroep
voorz. E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023-5352011

Synchroonzwemmen
secr.  P. Lommerse

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

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

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

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

Wedstrijdzwemmen:
maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
donderdag 06.00-07.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.45-08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo
dinsdag 18.30 - 19.15 uurBoerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Adspiranten (o 14)
dinsdag 19.00 - 20.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren 3, 4, 5 
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren jeugd
dinsdag 19.00 - 20.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Dames 1+3
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
Dames 2
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 21.00 - 22.00 uur Boerhaavebad
o.l.v. T.v. Giezen tel.023-537 00 99
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