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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het was eind 1992 dat ik benaderd werd door Bert
van der Meij, de bevlogen trainer bij het wedstrijd
zwemmen. Het wilde maar niet lukken met het
aantrekken van een kandidaat voor de vacante positie van voorzitter.
Het bestuur had reeds meerdere malen onder meer via het clubblad
bijna dramatische pogingen ondernomen om een DWT -er over de
streep te krijgen die de kar zou willen trekken. Er was expertise en
knowhow genoeg binnen de vereniging, maar niemand met voldoen-
de bestuurservaring nam de handschoen op. Het was eigenlijk veel-
zeggend en ook wel een tikkeltje beschamend te noemen dat er bin-
nen een vereniging als DWT, die toch een traditie in saamhorigheid
had hoog te houden, niemand van de trouwe leden -met kennis van
zaken- te vinden was die de klus zou willen klaren. Blijkbaar had die
DWT saamhorigheid zulke verstarde en hospitaliserende neveneffec-
ten, dat niemand het waagde om z’n hoofd boven het maaiveld uit te
steken. Een verenigingscultuur zal altijd met dergelijke effecten
vergiftigd worden, indien dit echter niet getackeld wordt kan het toch
een splijtzwam voor een gezonde bedrijfsvoering betekenen.

Het werd dus Guus, een betrekkelijk nieuw lid binnen de vereniging
-dus geen verleden en derhalve bij voorbaat reeds aanvaardbaar- die
in maart 1993 benoemd werd tot voorzitter.
Het kabbelde in die tijd in mijn beleving een beetje voort bij DWT.
De verhuizing naar het Boerhaavebad had kort daarvoor plaatsgevon-
den. Naar buiten toe hing er een vrienden voor het leven gevoel,
maar onderhuids leken er polariserende krachten bezig te zijn waar-
van zo nu en dan (kleine) uitbarstingen (via het clubblad) zichtbaar
werden. En er worden altijd mensen door beschadigd! In het laatste
clubblad noemt iemand dit afzeiken!  Het vriendenclubje DWT had
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zo z’n eigen positie binnen het Haarlemse; een beetje poloën en een
beetje lol trappen met soms een kampioenschapje, per slot van reke-
ning zijn we toch in eerste instantie een vereniging met een sociale
functie; nietwaar! Dat sociale werd bij tijd en wijle -als dat zo
uitkwam- met een dun laagje vernis overgoten; sociaal als het de
belanghebbende uitkomt, zo niet, dan  zonder aanzien des persoon
afzeiken die hap.  In de loop der jaren is dit fenomeen teruggedrong-
en. Presteren kreeg een volwaardige plek binnen de DWT cultuur,
met de blik op de toekomst waarin het al moeilijk genoeg zal worden
om je hoofd als zelfstandige sportvereniging boven water te houden.
Samen met de ervaren hap houdt een fantastische nieuwe groep
vrijwilligers zich bezig met het wel en wee van de vereniging. De
successen zijn er naar.
Er zal ongetwijfeld wel eens wat mis gaan en zaken gaan altijd wel
iets anders dan we ons gehoopt en gewenst hadden. Je weet wel;
andere prioriteiten, de (gewenste) mate van betrokkenheid, en hiaten
in de communicatie -toch geen vreemde menselijke eigenschappen-
die het (persoonlijk) DWT belang kunnen dwarsbomen.

Ik kom in het clubblad weer speldenprikken tegen van afzeikende
polariserende krachten die zich blijkbaar gepasseerd voelen. Zo van
die krachten die menen anderen eens flink de les te moeten lezen  als
ze zich niet gehoord voelen. Ik maak nu al weer 14 jaar uit van de
DWT cultuur, waarvan 9 jaar als voorzitter. Ik pas er echter voor om
me te vereenzelvigen met onderhuidse polariserende krachten. Dus
maak ik, als zij dat willen, graag plaats voor die betweters.
Ik heb als voorzitter 9 fantastische jaren meegemaakt bij DWT en ik
vind dat ik samen met vele anderen binnen het bestuur en de werk-
groepen, maar ook met ouders, de trainers en de sportmensen zelf,
vele mooie dingen heb beleefd. Op grond daarvan overweeg ik om
voor nog een periode van 3 jaar bij te tekenen. Ik wil wel de ruimte
hebben om in bijzondere omstandigheden tussentijds af te haken.
Tevens wil ik mij in de komende jaarvergadering verzekerd weten
van een meerderheidssteun van de aanwezige leden voor het be-
stuursbeleid, dat gebaseerd is op het beleidsplan 1998 – 2000. Ik
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hoop in het vervolg wel gevrijwaard te blijven van onderhuids polari-
serende afzeikende krachten, die immers de doodsteek voor een
vereniging kunnen zijn. (Opbouwende) kritiek waaruit je ook als
bestuur voordeel kunt halen is prima en zeer welkom. Voor de goede
verstaander; er zijn andere manieren dan het clubblad om feed back
op de bestemder plek neer te leggen.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot 9

Wij hebben tijdens de laatste bestuursvergadering kennis genomen
van het voornemen van de voorzitter om bovenstaand artikel te plaat-
sen en betuigen hierbij onze volledige instemming  daarmee.
Uw reacties aan het bestuur graag via het secretariaat: Zonnebloem-
straat 45, 2014 VV Haarlem.

Paula Lommerse 
Kitty Ungureanu
Ebelien Brander
Marianne Schillemans
Anneke Veen

Informatief..

Overleg tussen bestuur en werkgroepen.
In de komende maanden zal het bestuur de werkgroepen uitnodigen
voor overleg. In dit overleg zal de algemene gang van zaken uit de
afgelopen periode en de afstemming rond beleidszaken worden door-
gesproken. De polowerkgroep zal het spits afbijten.
De polowerkgroep is uitgenodigd op de bestuursvergadering van
donderdag 21 februari van 19.45 tot 21.00 uur.
De zwemwerkgroep is uitgenodigd op de bestuursvergadering van 21
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maart van 19.45 tot 21.00 uur.
De J & REZ werkgroep en de synchroonzwem werkgroep zijn uitge-
nodigd op de bestuursvergadering  van 18 april van 19.45 tot 21.00
uur.

Jaarvergadering.
De jaarvergadering zal gehouden worden op woensdag 10 april in het
clubhuis van DWT.
Aanvang: 20.00 uur. Zaal open vanaf 19.45 uur.

Jaarverslagen.
De jaarverslagen van de diverse werkgroepen dienen uiterlijk vrijdag
15 februari bij de redactie van het clubblad (Michael Woolthuis)
ingeleverd te zijn. Ook moet  op die datum een afschrift van het
jaarverslag bij het bestuurssecretariaat (Anneke Veen) afgegeven
zijn.

Bestuursverkiezing.
Tot een week voor aanvang van de algemene ledenvergadering (jaar-
vergadering) kunnen door het bestuur, of tenminste 10 seniorleden
per kandidaat, kandidaatsbestuursleden worden voorgedragen. De
algemene ledenvergadering kan zelf ook kandidaten voordragen.
Men kan kandidaat worden gesteld bij een besluit genomen met
meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen (Statuten; art.12, lid 6.)

Grote Clubactie.
De Grote clubactie heeft alweer een poosje geleden plaatsgevonden.
Oplettende leden zal het niet ontgaan zijn dat de bioscoopbon voor
haar/hem die de meeste loten heeft verkocht, nog niet is uitgereikt.
Welnu, bij deze de bekendmaking van de winnares, want het is in-
derdaad een zij. Met 43 verkochte loten is zij nipt nummer twee voor
gebleven. Haar naam is Maranca Breed. Zij heeft de bioscoopbon
eerlijk verdiend. Proficiat Maranca. Je zal de bioscoopbon zo spoe-
dig mogelijk ontvangen.9
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Met bronvermelding.
Bron: De Volkskrant d.d. 29-12-2001.

Topsport is business geworden. Maar achter de façade van geld,
glamour en glitter draait het maar om één ding, de sportieve presta-
tie. Groot blijft de behoefte aan kampioenen en idolen, maar hoe zit
het met het aanbod van het Nederlandse sporttalent? Volgens Cees
Vervoorn, voormalig top zwemmer en nu directeur van de ALO-
Amsterdam (Academie Lichamelijke Opvoeding), is er ook in deze
tijd van zapgedrag en bewegingsarmoede sporttalent genoeg die er
alles voor over heeft om de top te halen. Cruciaal in de ontwikkeling
van talenten is de juiste begeleiding om naar de top toe te kunnen
werken. Met name hierin moeten sportbonden investeren. De traditi-
onele verenigingscultuur is niet ingesteld om olympische kampioe-
nen op te leiden, aldus Vervoorn. Daar zijn initiatieven voor nodig
zoals de professionele ploeg “Top Zwemmen Amsterdam”(TZA).
Naast de bekende voorbeelden Amsterdam en Eindhoven zijn er nog
een aantal van deze professionele zwemunits over het land verspreid.
Regionaal gezien zijn dat ook de modellen voor de toekomst.

Afgeleid uit het DDR systeem zijn bij TZA twee trainers verdeeld
over zeven zwemmers en dat acht Vervoorn ideaal. Zelf trainde hij
nog in grote groepen van minimaal twintig zwem-mers per trainer.
De verschillen binnen de groep zijn te groot om het voor één trainer
behap-baar te houden. Dan wordt het moeilijk om talentjes op hun
juiste waarde in te schatten. Vervoorn kent de verhalen van jeugdige
talenten, die tussen hun twaalfde en vijftiende stoppen met zwem-
men. Ondanks de verlokkingen van het jeugdige leven denkt hij dat
veel van die afhakers waren doorgegaan, mits ze de juiste begelei-
ding mochten ontvangen. Talenten dromen allemaal van de top, daar
hebben ze veel voor over, maar facilitair moet het dan wel op orde
zijn. Top coaches, zo luidt de onorthodoxe visie van Vervoorn, zou-
den niet per definitie aan gearriveerde topsporters gekoppeld moeten
blijven zoals nu vaak gebeurt, maar ze zouden zich meer om aanstor-
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mend talent moeten bekommeren, zoals dat in Frankrijk reeds ge-
beurt. Je zou in de begeleiding van de jeugd ook meer gebruik moe-
ten maken van de kennis van voormalige top zwemmers. Niet dat zij
per definitie goede trainers zijn, maar ze zijn met hun ervaring van
onschatbare waarde.

Het credo van Vervoorn is dat er altijd talenten zullen zijn, maar de
spoeling wordt dunner. Door een toenemend gebrek aan openbare
speel- en sportvoorzieningen en door het onveiligheidsgevoel drei-
gen veel kinderen hun vrije tijd meestal binnenshuis door te brengen.
Jonge-ren in Nederland zijn slechtere bewegers geworden. De scho-
len zouden zich meer moeten richten op de lichamelijke opvoeding.
Vervoorn is derhalve een warm voorstander van het schoolzwemmen
overal in den lande. Je zou dan ook in overleg met de schoolleiding
talenten kunnen scouten als jeugdtrainer. Sport is echter door facto-
ren als hoge contributies en beperk-te voorzieningen te weinig laag-
drempelig. Geen trapveldjes te bekennen en de zwemparadijzen
kennen geen eenvoudige zwembak meer waarin je tegen een geringe
vergoeding je baantjes kunt trekken. Wedstrijdzwemmen lijkt saai
met al die baantjes, maar Vervoorn pleit ervoor dat zeker in de jong-
ste jaren de kinderen die zich bij een zwemvereniging aanmelden
ook moeten kunnen dollen en kletsen in het water. De trainer moet
daar in zijn programma ruimte voor geven. Dat houdt het zwemmen
ook in de latere periode leuk.9

Standplaats De Houtvaart.
Door: Guus Niehot.

Wie Teun Vermeer zegt, zegt spraakwaterval. Je kunt je geen toepas-
selijker beeldspraak wensen voor de man die ongeveer een kwart
eeuw lang de scepter zwaaide over onder meer zweminrichting aan
“de Houtvaart”, zo vernoemd naar de vaart naast het zwembad. Klei-
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ne Teun groeide op in de Wilgenstraat en had dus per definitie meer
binding met zweminrichting aan “de Delft” bij de Kleverlaan, in de
volksmond beter bekend als het Kleefbad. Menig Di-Do-Za-kaart
van Teun werd door de juffrouw aan de kassa van het kleefbad van
half mei tot half september tot gort geknipt. Het was aan Teun, wiens
zwemroots bij de Watervrienden, ligt goed besteed. Door die passie
voor het zwemmen behaalde hij bij het CIOS het sport-brevet en bij
de KNZB het diploma voor zwemonderwijzer. Niet slecht dus voor
een man die  zijn professionele carrière aanvankelijk sleet als vlieg-
tuigtechnieker bij ’s  lands nationale luchtvaartmaatschappij. Bad-
hoevedorp, waar hij toen met zijn gezin woonde, had toch niet zijn
voorkeur, dus toog hij terug naar zijn geboortestad Haarlem.

Op 1 mei 1967 kreeg Teun zijn aanstelling als toezichthouder van
ook de Houtvaart, waar een bliksemcarrière hem in vier jaar tot chef
van deze illustere zweminrichting bracht. Bij de in die periode uitge-
voerde jaarlijkse controle van de zwembaden repte ene raadslid van
Houten, wiens naam geen enkele associatie kent met het zwembad,
terloops al over een mogelijke sluiting van het bad. Dit ter illustratie
dat de Houtvaart al menig politiek gekeuvel heeft overleefd. Het was
de tijd dat de temperatuur van het zwemwater nog in Fahrenheit
werd aangegeven. Gezien de grote belangstelling van zwem minnend
Haarlem waren het ook voor zweminrichting de Houtvaart drukke
tijden. Het gescheiden zwemmen was niet alleen zichtbaar in de
architectuur van het zwembad, maar ook in de organisatie, van de
controle op toegangsbewijzen en de plaatsing van de kleedhokjes, tot
het toezicht houden aan toe. Overigens is de afschaffing van het
gescheiden zwemmen tot op de dag van vandaag niet officieel be-
krachtigd. Het onderhoud van de zwembaden was een dure en tijdro-
vende aangelegenheid. Aan het houten Kleefbad is heel wat vertim-
merd en in de Houtvaart is menig litertje speciale rubberbetonverf
verkwast.

Al voor de sluiting van het Kleefbad in 1981 is er aan de Houtvaart
veel geïnvesteerd om het bad voor bezoekers aantrekkelijker te ma-
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ken. Zo begin jaren 70 werd het water verwarmd. 
Er volgde en ligweide en een heuse kiosk voor versnaperingen, plus
dat de openingstijden verruimd werden. De zwemvierdaagse deed
zijn intrede. Bovendien werd het zwembad intensief gebruikt door de
zwemverenigingen waaronder DWT, voor met name de zwem trai-
ning. Het kleefbad was meer geschikt voor waterpolo. Overigens
werden de bassins van de Houtvaart oorspronkelijk gevuld met
grondwater en pas veel later met leidingwater.
De ommekeer kwam met de invoering van de zomertijd. De Hout-
vaart die in begin jaren 70 met gemak een bezoekersaantal van
30.000 per seizoen haalde kende vanaf die tijd een gestage daling
van het aantal bezoekers. Dit had uiteindelijk ook consequenties voor
de personele bezetting en de openingstijden. Halverwege de jaren 80
werd er niet meer geïnvesteerd in het behoud van de Houtvaart. Door
met name de aanhoudende druk van de vrienden van de Houtvaart,
werd in 88 een politieke kentering teweeggebracht.

De tijd zal het leren of de Houtvaart als zwembad nog bestaansrecht
voor de toekomst heeft. Teun heeft er een hard hoofd in. De Hout-
vaart heeft een wezenlijk deel van zijn werkzame leven uitgemaakt.
Die zwembak gaat hem dan ook ter harte. En hij bladert door een
boekhoud kundig geschrift waarin van 1923 tot 1953 alle bezoekers-
aantallen van zowel  zweminrichting aan de Delft als zweminrichting
aan de Houtvaart staat vermeld. Dus nog van voor de tijd van de
huidige De Houtvaart.9



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

Van de (polo) voorzitter.

Lekker zeuren. Daar zijn wij (Nederlanders) goed in! Over het weer,
over de Euro, over de buren en over nog veel meer. Ook binnen
DWT wordt er genoeg gezeurd. Wie het clubblad regelmatig leest
weet hier alles van. Zeuren kan heel prettig zijn; het lucht op en je
kunt eens lekker zeggen hoe je ergens over denkt. Beter dan zeuren
is het echter om ervoor te zorgen dat de dingen waar je over zeurt
verbeteren. Dat scheelt je daarna weer een hoop tijd! Maargoed,
genoeg gezeurd.

De tweede helft is weer begonnen. Het poloboekje is weer af. De
eerste wedstrijden zijn gespeeld. Zelfs het eerste feest van 2002 is
alweer geweest. We zijn dus weer op de goede weg. Eind april weten
we het allemaal: wordt dames 2 kampioen? (dat lijkt me wel),
hoeveel wedstrijden gaan de adspiranten nog winnen? 

Wat in ieder geval zeker is, is dat wel alweer druk bezig zijn met het
pinkstertoernooi, dit jaar op 19 en 20 mei. De uitnodigingen zijn de
deur uit en het zwembad is gehuurd. Het belooft weer een spektakel
te worden, vooral omdat in 2002 Pinksteren en kerstmis op één dag
blijken te vallen! We zullen het bad en het clubhuis dus t.z.t. in ge-
paste stijl versieren en we verwachten dit uiteraard ook van jullie.

Wat verder nog op het programma staat: 11 mei poloafsluitavond, 25
mei dag van DWT en 28, 29 en 30 juni zomerkamp voor de jeugd!

Genoeg om je op te verheugen dus!

Veel plezier.
Marjolijn.
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Extra wedstrijden

De wedstrijd van dames 2 van zaterdag 13 april wordt op 27 april
gespeeld: KZC 2 – DWT 2
Een extra wedstrijd voor dames 3 op zaterdag 13 april om 20.00 uur:
DWT 3 – KZC 2
Heren 2 speelt een extra wedstrijd op 9 februari om 21.30 uur
DWT 2 – VIVAX
En op 13  april tegen BZPC om 20.45

Wedstrijdwijziging

Heren 5: 23 februari om 16.30 tegen ED-VO 1.

Jarig in februari

1 februari Jaco Diemeer Heren 3
2 februari Marcel Velthuis Heren jeugd

Tamar Cnossen Dames 4
5 februari Remco Bakker Jongens o. 14
7 februari Sabine Roozen Dames 1

Berend Mul Minipolo
12 februari Daniël Sukel Ads. o 16

Roel van Hal Heren 5
15 februari Mieke Goedkoop Dames 2
16 februari Reint Brink Heren 4
22 februari Michael Woolthuis Heren 1
25 februari Imara Meyer Minipolo
27 februari Johan Selles Heren 3

Het was wat weinig maar dat is ook wel weer eens geinig.

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink9
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Hoera geslaagd!!!
Door de JREZ

Hoera, iedereen is weer geslaagd!! 23 en 24 november hebben de
zwemmertjes weer afgezwommen voor A, B of C-diploma en voor
zwemvaardigheid 1, 2 of 3. Voor de zwemvaardigheden waren deze
keer niet veel kinderen die mochten afzwemmen, maar iedereen is
wel geslaagd!! De volgende keer zal het uitzoeken voor het afzwem-
men op 1 en 2 maart zijn en het afzwemmen op 22 en 23 maart.
Voor de zwemvaardigheden zijn de volgende kinderen geslaagd:

Zwemvaardigheid 1
Tugba Yildirim
Etienne Piers
Irini Gialamatzis
Kimberly Doyle
Lisanne Reynders

Zwemvaardigheid 2
Layla van den Berg
Esra Karakas
Erik van der Veen

Zwemvaardigheid 3
Jeroen Teeuwen
Yunus Yigit

Voor diploma A, B en C zijn de volgende kinderen geslaagd.

Diploma A
Ferdous Bellahsen
Elora Huiskens
Tuna Ozturk
Liset de Boer
Marissa Koopman
Eline Reynders
Erik Zonneveld
Josien de Boer

Diploma B
Samantha Schoonevelt
Lisa Nolet
Liane Farla
Stephan den Ridder
Milou te West
Ard Hospers
Daan Geldermans

Diploma C
Anouk Nulkes
Patrick Elferink
Aimee Kuipers
Sukruye Bayraktar
Marc Selles
Joris Stolwijk
Job Welling
Debbie van Osch
Mikel van Ree
Victor van den Brink
Nadine Reynders
Dieuwke Bouman
Emil Doyle
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Iedereen van harte gefeliciteerd en op naar het volgende diploma !!!!

We zijn vanaf januari begonnen met sticker zwemmen zowel in
Boerhaavebad als de Planeet. Sticker zwemmen, wat is dat ??

Met sticker zwemmen zwem je niet af voor een diploma, maar voor
stickertjes die je op een diploma kunt plakken. Nieuwsgierig gewor-
den? In het volgende clubblad zal ik een stukje schrijven over wat
sticker zwemmen precies inhoudt, als je niet kunt wachten dan kom
je gewoon een keertje kijken op het 2e uur (zowel in Boerhaave als
de Planeet). Let wel op want je kunt pas aan sticker zwemmen begin-
nen als je zwemvaardigheid 1 hebt behaald, maar tijdens het oefenen
voor zwemvaardigheid 1 leer je al dingen die je moet kunnen voor
het sticker zwemmen.

In het volgende clubblad zullen wij tevens een stukje schrijven over
onze activiteiten tot de zomervakantie.9

Nieuws uit de planeet
Door: Theo van Giezen

Begin januari heeft het even flink gevroren en de sloten en vaarten
waren bedekt met ijs. Langs de polder lopend ontdekte ik een drietal
jongens die de ijslaag op stevigheid aan liet testen waren. “'Zo jong-
ens, kunnen jullie zwemmen “Ja mijnheer”, riep een van hen, “ik heb
mijn C-diploma!”
Mijn antwoord: "Kijk toch maar uit, want het water is echt ijskoud.”
Zaterdagmorgen in de Planeet, het eerste uur zwemonderwijs t/m
diploma A is drukbezet, maar het tweede -uur voor diploma E en C
(en Vaardigheidsdiploma's is duidelijk onderbezet.
Dat betekent dat een deel van de kinderen, na het -behalen van diplo-
ma A, stopt met lessen-Dat lijkt mij niet verstandig!!
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Als de jongen met diploma C door liet ijs zakt, dan kan hij niet zich
veel beter redden dan een kind alleen diploma A, want hij heeft dat
bij B en vooral C geleerd. Eigenlijk zou je pas na het behalen van
diploma C een diploma moeten krijgen, want A + B + C is een oplei-
ding.
Dit moet mij, bij het begin van het nieuwe jaar toch even van het
hart.
Tot slot nog iets anders. Kinderen die na badje 4 in liet diepe bad
mogen zwemmen, hebben daar in het begin soms moeite mee, vooral
als het kind bij een groep komt die al wat langer voor A bezig is. De
grotere afstand, net niet kunnen gaan staan, wat minder zwemtalent
of soms wat angst kunnen problemen geven. Als we voldoende ka-
derleden hebben, halen we soms een paar kinderen uit de groep om
ze aan de overkant in het diepe wat extra aanwijzingen en aandacht
te geven, zodat ze daarna gemakkelijker in de groep meekunnen en
er dus meer plezier aan beleven. Ze worden dus niet teruggezet, wat
sommige ouders wel eens denken, maar krijgen juist meer aandacht.
We zijn blij dat we daar de ruimte voor hebben en die dus zo effec-
tief kunnen benutten.
De DWT-kaderleden van de Planeet wensen alle kinderen in 2002
veel zwemplezier!

Diploma zwemmen.
Op 1 en 2 maart gaan we uitzoeken wie er 22 en 23 maart mogen
afzwemmen.9



STICHTING SPORT-ACCOMMODATIES HAARLEM

Boerhaavepad 1
2035 LD Haarlem
Telefoon 023 / 540 15 28
FAX 023 / 533 28 24

Ook het Boerhaavebad en Sportcentrum de Planeet kampen met
een tekort aan personeel.

Vandaar dat wij altijd wel plaats hebben voor enthousiaste partti-
mers of oproepkrachten die zweminstructrie willen geven of toe-
zicht willen houden.

Ook zijn wij bereid ( gedeeltelijk ) de kosten voor de opleiding
van zweminstructeur voor onze rekening te nemen indien iemand
dit werk tot zijn of haar beroep wil maken.

Lijkt dit werk u wat, maak dan een afspraak met Marij Bours van
het Boerhaavebad.

Boerhaavebad Boerhaavepad 1, 2035 LD Haarlem. Telefoon 023 / 5401528
De Planeet Planetenlaan 15, 2024 EN Haarlem. Telefoon 023 / 5263029
Houtvaart p/a Boerhaavepad 1, 2035 LD Haarlem. Telefoon 023 / 5401528
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Uitslagen Wedstrijdzwemmen

LAC 2
d.d. 23-12-2001
Plaats: Het zwembad De Planeet te Haarlem.

1 - 100m wisselslag J/M Minioren 4 el
Lisa de Vries 1:50.38 PR

2 - 100m wisselslag J/M Minioren 6 el
Tim de Vries 1:27.80
Sarah Soumete 1:40.26 PR
Roy Kokkelkoren 1:41.50 PR
Milou Zandvliet 1:35.92 SK PR

3 - 300m wisselslag D Senioren/D
Anouk Rossel 5:13.88 PR
Jody Kokkelkoren 5:14.72 PR

4 - 300m wisselslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 4:15.54 PR
Richard van Eis 5:25.89 PR

5 - 1500m vrijeslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 18:23.56 PR

6 - 1500m vrijeslag H Senioren/H
Michael de Feber 21:56.20 PR

7 - 300m vrijeslag J/M Minioren 4 el
Lisa de Vries 5:38.67 PR

8 - 400m vrijeslag J/M Minioren 6 el
Tim de Vries 5:58.44 PR
Sarah Soumete 6:44.04 PR
Milou Zandvliet 6:45.27 PR
Roy Kokkelkoren 7:08.07 PR

9 - 800m vrijeslag M Junioren 2 el
Jody Kokkelkoren 13:17.04 PR
Anouk Rossel 13:49.37

10 - 800m vrijeslag J Junioren 2 el
Richard van Eis 12:45.82 PR

Cor Augusteijn 2001
d.d. 09-12-2001
Plaats: Het zwembad De Waterakkers te Heemskerk.

1 - 100m rugslag M Minioren 6 el
Milou Zandvliet ZK

2 - 100m rugslag J Minioren 6 el
Tim de Vries 1:28.14 PR

3 - 100m schoolslag M Junioren 2 el
Tessa Wijckmans 1:40.46 PR
Ceyda Karaca 1:42.78

4 - 100m schoolslag J Junioren 2 el

Nick de Lange 1:30.77

5 - 100m wisselslag M Jeugd 2 el
Roxsanna Kock 1:31.70
Jody Kokkelkoren 1:37.74

6 - 100m wisselslag J Junioren 4 el
Dennis de Graaf 1:13.25
Ersin Kalay ZK

7 - 100m vlinderslag D Senioren/D2
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Diana Niehot 1:31.01 PR
Sabrina Dessens 1:46.52

8 - 100m vlinderslag H Jeugd 2
Michael de Feber 1:19.76

9 - 100m rugslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:10.49 PR
RenÚe Bosse 1:23.64

10 - 100m rugslag H Senioren/H
Eric Veen 1:12.06

11 - 100m vrijeslag M Minioren 6 el
Milou Zandvliet ZK

12 - 100m vrijeslag J Minioren 6 el
Tim de Vries 1:16.70

13 - 100m vrijeslag M Junioren 2 el
Tessa Wijckmans 1:26.12
Ceyda Karaca 1:32.15

14 - 100m vrijeslag J Junioren 2 el
Nick de Lange 1:15.66

15 - 100m vrijeslag M Jeugd 2 el
Roxsanna Kock 1:23.55
Jody Kokkelkoren 1:27.49

16 - 100m vrijeslag J Junioren 4 el
Dennis de Graaf 1:02.21 PR

Ersin Kalay ZK

17 - 100m vrijeslag D Senioren/D2
Diana Niehot 1:18.02
Sabrina Dessens 1:23.40

18 - 100m vrijeslag H Jeugd 2
Michael de Feber 1:06.90

19 - 100m vrijeslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:02.51 PR
RenÚe Bosse 1:15.41

20 - 100m vrijeslag H Senioren/H
Eric Veen 1:00.15

21 - 100 x 50m vrijeslag est D/H Senioren/D
DWT - Estafetteploeg 58:42.78
Dennis de Graaf 0:28.86
Roxsanna Kock
Nick de Lange
Sabrina Dessens
Michael de Feber
Diana Niehot
Tim de Vries
RenÚe Bosse
Eric Veen
Viki Boviatsis
Ersin Kalay
Tessa Wijckmans

Competitie Deel 3
d.d. 13-01-2002
Plaats: Het zwembad Boerhaavebad te Haarlem.

1 - 4 x 100m wisselslag est H Senioren/H
DWT - Estafetteploeg  4:47.83 3
Michael de Feber 1:17.93 PR
Dennis de Graaf
Eric Veen
Martin Niehot

2 - 4 x 100m vrijeslag est D Senioren/D2
DWT - Estafetteploeg  4:59.58 2
RenÚe Bosse 1:14.44
Jody Kokkelkoren
Diana Niehot
Viki Boviatsis
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4 - 50m schoolslag M Minioren 6 el
Milou Zandvliet 0:48.76 PR
Sarah Soumete 0:49.06 PR
Maranka Breed 0:50.15 PR
Fien de Vries 0:50.27
Sanne Bakuwel 0:51.82
Yesim Koycu 0:54.00 PR
Lisa de Vries 0:54.99
Anouk IJlstra 0:53.65 SL PR
Ide Hendriks 0:58.07 PR
Gamze Gurkan NG
Marlieke Duzee 0:59.67 PR
Ebru Kalay 1:00.70 PR

5 - 50m schoolslag J Minioren 6 el
Roy Kokkelkoren 0:50.88 PR
Martijn Rutgers 0:49.84 PR
Wouter van de Bor 0:50.15 PR
Stefan van Rumpt 0:52.13 PR
Guney Yerden 0:52.18 PR
Yunus Karaca 0:56.44
Sjoerd de Vries 0:58.64
Ghassan Ibrahimi 1:00.36 PR

6 - 50m vlinderslag M Junioren 2 el
Tessa Wijckmans 0:47.02
Hanife Gurkan NG
Liora Monas 0:48.03 PR
Anouk Rossel 0:48.15
Jody Kokkelkoren 0:49.21 PR
Ceyda Karaca 0:50.06
Lisanne Rutgers 0:55.25 VC PR

7 - 50m vlinderslag J Junioren 2 el
Tim de Vries 0:37.63 PR
Ismail Erkan 0:32.84 1 PR
Ersin Kalay NG
Richard van Eis 0:49.59
Kelvin Schilp 0:57.75 PR

8 - 100m rugslag M Jeugd 2 el
RenÚe Bosse 1:26.66
Viki Boviatsis 1:10.91 1
Ayse Sevim 2:17.79 PR

9 - 100m rugslag J Junioren 4 el
Dennis de Graaf 1:16.16 2 PR
Jelle Breeuwer 1:24.13 3 PR

Tim de Vries 1:31.66

10 - 50m vrijeslag D Senioren/D2
Diana Niehot 0:35.09
Ayse Sevim 0:55.38 PR

11 - 50m vrijeslag H Jeugd 2
Ismail Erkan 0:29.86 PR
Michael de Feber 0:30.18 PR
Richard van Eis 0:33.66 PR
Kelvin Schilp 0:42.42

12 - 200m schoolslag D Senioren/D
Yvette Roozen 3:04.23 1 PR
RenÚe Bosse 3:25.25
Sabrina Dessens 3:27.03

13 - 200m schoolslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 3:00.06
Eric Veen 2:49.81 3
Michael de Feber 3:06.52 PR

15 - 100m rugslag M Minioren 6 el
Milou Zandvliet 1:39.46 PR
Fien de Vries 1:41.03 PR
Sarah Soumete 1:49.00
Maranka Breed 1:51.44 PR
Lisa de Vries 1:51.49
Sanne Bakuwel 1:52.79 PR
Gamze Gurkan NG
Ebru Kalay NG
Anouk IJlstra 1:55.09 PR
Yesim Koycu 2:03.01
Ide Hendriks 2:03.66 RF PR
Marlieke Duzee 2:16.05 PR

16 - 100m rugslag J Minioren 6 el
Stefan van Rumpt 1:37.92 PR
Sjoerd de Vries 1:43.34 PR
Wouter van de Bor 1:40.19 RD PR
Guney Yerden 1:49.44 PR
Roy Kokkelkoren 1:48.18 RD PR
Martijn Rutgers 2:00.25 RC PR
Yunus Karaca 2:06.46 PR
Ghassan Ibrahimi 2:09.64 PR

17 - 50m vrijeslag M Junioren 2 el
Anouk Rossel 0:36.14 PR
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Tessa Wijckmans 0:37.72 PR
Jody Kokkelkoren  0:37.76 PR
Liora Monas  0:39.28 PR
Ceyda Karaca  0:39.73
Lisanne Rutgers  0:41.79 PR
Hanife Gurkan  NG

18 - 50m vrijeslag J Junioren 2 el
Ismail Erkan  0:30.53 2
Richard van Eis  0:33.83
Kelvin Schilp  0:39.05 PR
Ersin Kalay  NG

19 - 200m wisselslag M Jeugd 2 el
RenÚe Bosse  3:03.09 3
Viki Boviatsis  2:46.71 1

20 - 200m wisselslag J Junioren 4 el
Dennis de Graaf  2:41.79 2
Jelle Breeuwer  3:09.18 PR
Tim de Vries  3:13.57

21 - 200m rugslag D Senioren/D2
Viki Boviatsis  2:33.20 1
Sabrina Dessens  3:11.00 PR

22 - 200m rugslag H Jeugd 2

Michael de Feber  2:48.30 PR
Ersin Kalay  NG

23 - 100m vrijeslag D Senioren/D
Yvette Roozen  1:11.85
Jody Kokkelkoren  1:22.68
Tessa Wijckmans  1:22.75 PR
Diana Niehot  1:23.74
Anouk Rossel  1:25.50 PR
Ayse Sevim  1:50.47 PR

24 - 100m vrijeslag H Senioren/H
Eric Veen  1:00.76 3
Martin Niehot  1:03.01

25 - 4 x 50m wisselslag est M Jeugd 2 el
DWT - Estafetteploeg  2:34.99 2
Viki Boviatsis  0:33.07
Ceyda Karaca
Diana Niehot
RenÚe Bosse

26 - 4 x 25m schoolslag est J/M Min. 6 el
DWT - Estafetteploeg  1:27.12 3
Wouter van de Bor 
Sarah Soumete 
Tim de Vries
Milou Zandvliet

Meerkamp
d.d. 20-01-2002
Plaats: Het zwembad Sloterparkbad te Amsteredam.

1 - 100m wisselslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 1:12.55 2
Ismail Erkan 1:15.72 1 PR
Richard van Eis 1:34.49 PR
Kelvin Schilp 1:52.30 SL PR
Michael de Feber AA

2 - 100m rugslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:08.65 1 PR
RenÚe Bosse 1:24.50 3
Sabrina Dessens 1:29.48 PR

Jody Kokkelkoren 1:32.02 PR
Anouk Rossel 1:34.16 PR
Tessa Wijckmans 1:37.52 PR
Ceyda Karaca 1:46.97 RD
Diana Niehot NG
Ayse Sevim NG

3 - 100m wisselslag J Minioren 6 el
Stefan van Rumpt 1:34.81 3 PR
Wouter van de Bor 1:41.49 PR
Roy Kokkelkoren 1:42.94
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Ghassan Ibrahimi 1:53.82 PR

4 - 100m vlinderslag M Minioren 6 el
Milou Zandvliet 1:49.23 PR
Fien de Vries 2:01.68 PR
Yesim Koycu 2:32.27
Sarah Soumete 1:43.06 VC PR
Anouk IJlstra 2:10.23 VC PR
Ide Hendriks 2:12.96 VH PR
Maranka Breed 2:20.89 VB PR
Marlieke Duzee 2:28.31 VI PR

5 - 50m rugslag J/M Minioren 4 el
Sjoerd de Vries 0:45.84 1 PR
Yunus Karaca 0:55.17 3
Ebru Kalay 1:04.03 PR
Mincke IJlstra 1:12.87 PR

6 - 100m schoolslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 1:17.40 2
Michael de Feber 1:24.34 3 PR
Ismail Erkan 1:25.83 3 PR
Richard van Eis 1:51.03
Kelvin Schilp 2:02.61 SL PR

7 - 100m vlinderslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:15.07 1
RenÚe Bosse 1:27.44 3 PR
Diana Niehot 1:35.49
Sabrina Dessens 1:41.31 PR
Tessa Wijckmans 1:41.56 PR
Anouk Rossel 1:46.44 PR
Jody Kokkelkoren 1:53.99
Ceyda Karaca 1:57.59 PR
Ayse Sevim NG

8 - 100m vrijeslag J Minioren 6 el
Stefan van Rumpt 1:28.18 PR
Roy Kokkelkoren 1:29.01 PR
Wouter van de Bor 1:33.45 PR
Ghassan Ibrahimi 1:42.43 PR

9 - 100m rugslag M Minioren 6 el
Milou Zandvliet 1:39.46 PR
Sarah Soumete 1:43.93 PR
Fien de Vries 1:49.79
Maranka Breed 1:51.38 PR
Yesim Koycu 2:04.19

Marlieke Duzee 2:19.25
Anouk IJlstra 1:57.97 RD
Ide Hendriks 2:01.14 RH PR

10 - 100m schoolslag J/M Minioren 4 el
Yunus Karaca 2:03.70 3 PR
Ebru Kalay 2:16.41 PR
Mincke IJlstra 2:43.60 PR
Sjoerd de Vries 2:09.64 SL

11 - 50m vlinderslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 0:32.76 1
Michael de Feber 0:34.27 2
Ismail Erkan 0:34.29 1
Richard van Eis 0:49.21
Kelvin Schilp 0:58.23 VC

12 - 50m vrijeslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 0:29.56 1
RenÚe Bosse 0:33.97 3
Diana Niehot 0:35.28
Sabrina Dessens 0:36.28
Tessa Wijckmans 0:36.88 PR
Jody Kokkelkoren 0:37.80
Anouk Rossel 0:38.19
Ceyda Karaca 0:39.60 PR
Ayse Sevim NG

13 - 50m rugslag J Minioren 6 el
Wouter van de Bor 0:46.36 PR
Stefan van Rumpt 0:46.42 PR
Roy Kokkelkoren 0:48.80 PR
Ghassan Ibrahimi 1:00.32 PR

14 - 50m schoolslag M Minioren 6 el
Sarah Soumete 0:48.26 PR
Milou Zandvliet 0:49.51
Fien de Vries 0:50.69
Maranka Breed 0:52.04
Yesim Koycu 0:55.38
Anouk IJlstra 0:56.76
Ide Hendriks 1:00.94
Marlieke Duzee 1:01.72 SL

15 - 8 x 25m schoolslag est J/M Min. 6 el
DWT - Estafetteploeg  3:03.91 2
Milou Zandvliet
Yunus Karaca
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Fien de Vries
Stefan van Rumpt
Sarah Soumete
Roy Kokkelkoren
Maranka Breed
Wouter van de Bor

16 - 8 x 25m schoolslag est D/H Sen./D
DWT - Estafetteploeg  2:25.91 3

RenÚe Bosse
Ismail Erkan
Ceyda Karaca
Michael de Feber
Tessa Wijckmans
Eric Veen
Viki Boviatsis
Dennis de Graaf

Masternieuws.
Door: Corine Kalbfleisch.

Het is al weer enige tijd geleden dat ik een stukje voor het clubblad
heb geschreven, i-naar ik heb niet stilgezeten, liever gezegd. ik heb
flink getraind om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ik train de
laatste tijd in baan 4. de "snellere" baan. Dat bevalt mij prima, dan
kan ik mij optrekken aan de snellere zwemmers.

De laatste tijd heb ik enige wedstrijden gezwommen o.a. in De Pla-
neet. in Almere, in Apeldoorn en in Amsterdam. Op zaterdag 15
december j.l. haalde Jankees mij af om naar Apeldoorn te gaan om
deel te riemen aan de "Winterlangebaan" in het Sportfondsenbad (25
m.-bad). Er deden veel bekende masters mee aan deze 800 m.- en
1.500 m.-wedstrijden. Atie Pijtak-Radersma (D 45+) en Max van
Gelder (H 70+) zwommen een Europees Mastersrecord. Ik heb ook



  De Waterdroppels 23  

lekker gezwommen. Met een tijd van 27,min. en 54 sec. was ik bijna
5 sec. sneller dan het jaar daarvoor. Met een tevreden gevoel kwam
ik thuis. 
Verder vroeg Jankees aan mij of ik zin had om aan een masternum-
mer deel te nemen in het Sloterparkbad in Amsterdam en daarop heb
ik ja gezegd. Op 23 dec. j.l. vonden deze L.A.C.-wedstrijden plaats.
In dit prachtige bad waren 9 verenigingen aanwezig en de organisatie
was in handen van "De Dolfijn".
De masternummers waren: de 400 m. wisselslag en de 400 m. vrije
slag. Voor de "masters" waren uitgenodigd-o.a. Atie Pijtak-Rader-
sma, Donald Uijtenbogaart, Jankees Boer, Irene v.d. Laan (zij heeft
in het verleden Het Kanaal heen en weer overgezwommen) en onder-
getekende.
Ik heb mijn 400 m. vrije slag gezwommen in 6.58 min. De anderen
waren wat sneller Na afloop hebben we in de clubruimte iets ge-
dronken. Hiervandaan hadden we een mooi uitzicht op het schoon-
springbassin met 10 m-toren. Om een uur of vier werd ik door Ok en
Jankees thuis afgezet. Dit was mijn laatste wedstrijd in de categorie
D 45+. In januari ga ik over naar de categorie D 50+. Ik heb al ing-
eschreven voor de 2e wedstrijd van het Zuyderzee Masterscircuit in
Zwolle en ook voor de Nederlandse Masterskampioenschappen in
Dordrecht in januari 2002.

Ik zie terug op een geslaagd zwemjaar en in het nieuwe jaar zal ik
mijn best blijven doen. Wanneer u dit verslag leest zijn de feestdagen
al achter de rug. Vanaf deze plaats wil ik eenieder een gezond en
sportief 2002 toewensen.9
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Mijn pen.
Door: Teun

Robin, ik kan mij nog herin-
neren dat wij ( onder het
genot van een biertje welliswaar) hebben
afgesproken om De Pen zeker niet door te
geven aan heren onderling. Maar goed, ik
begrijp het al, je wilt natuurlijk op deze ma-
nier de toon zetten voor een strijd om een basis-
plaats in het eerste en je wilt je gelijk krijgen dat
het mij niet zal lukken om twee kantjes in klein letterty-
pe te produceren. Dat klein lettertype komt er bij de redacteur na-
tuurlijk niet door, omdat ook onze oudere barmedewerker met een
looprek dit moet kunnen lezen. Ik pak de handschoen op of liever
gezegd De Pen en ik zal zien hoever ik kom. Ondertussen kan ik
mijn gedachten laten gaan aan wie ik de Pen ga doorgeven. 

Is het dan niet leuk om de Pen te ontvangen zult u zich afvragen ? Ja
en nee. Natuurlijk is het een hele eer om gratis ruimte te krijgen voor
je publicatie en om gevraagd te worden. Echter het blijft natuurlijk
werk, en nu hebben de meeste mensen van nature de eigenschap om
dat zoveel mogelijk te ontlopen. Vandaar dat ik dit stukje, dat ik nu
maar in Mijn Pen omdoop strak op de deadline schrijf en dat het
traditioneel eigenlijk-te-laat-maar-het-kan-toch-nog-net kan worden
opgenomen.

Ik zal mij voor degene die mij nog niet kennen voorstellen. Ik ben
Teun Weustink, 26 jaar oud, kan Donald Duck nog niet nadoen, maar
ben al wel een heel eind op weg, woon samen met Roselijn en maak
op dit moment deel uit van Het Studio EU Team. Voorheen werd dit
team Heren 1 genoemd, maar door het stricte sponsorcontract mogen
wij deze naam niet meer bezigen op straffe van verlies van onze
sponsorauto's. Binnen dit team lig ik nu al weer een aantal jaar onder
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de lat. Hoelang precies weet ik niet eens meer, maar hierover zo
direct meer. Ik ben afgestudeerd Vliegtuigbouwkundig ingenieur en
ik werk momenteel aan een promotie-onderzoek aan de Technische
Universiteit in Delft. Wat mijn onderzoek precies inhoudt, zal ik hier
verder niet uit de doeken doen. Voor geïnteresseerden ben ik altijd
bereid om onder het genot van een biertje aan de bar het e.e.a. uit te
leggen. Verder zijn wij nog niet in verwachting. Ik meld dit maar
even om eventuele speculaties te voorkomen, want het zwanger-virus
heerst de laatste tijd.

Hoe ben ik bij DWT terecht gekomen ? Ik denk dat deze vraag zeker
in Mijn Pen moet worden beantwoord. Ik heb hierover enige tijd
moeten nadenken, maar het is me weer te binnen geschoten. 

Het was lang geleden, en om een of andere reden moest ik mijn
B-diploma halen. De reden zal wel zijn `omdat iedereen minimaal
zijn B-diploma moet hebben', maar dat doet er nu even niet toe. Ik
zal wel een jaar of zeven geweest zijn en het lukte maar niet om 7
meter onder water te zwemmen. Nu lach je hierom, maar toen.....
Omdat het bij DWT mogelijk was om vroeg (ik weet niet meer hoe
vroeg, maar het was vroeg) voor je B-diploma te oefenen. Uiteinde-
lijk is het gelukt bij DWT om de zeven meter onder water te zwem-
men en heb ik mijn B-diploma behaald. Daar heb ik toen hard voor
gewerkt, maar waar hij nu is ? Mijn B-diploma smaakte naar meer,
en toen ben ik blijven hangen. Voordat ik ben gevraagd om een keer-
tje mee te doen met de waterpolo training, heb ik gesnorkeld en ik
heb zelfs, ja, ik durf het nu te zeggen, ergens een diploma voor
kunstzwemmen. 

De eerste waterpolotraining. Veel leeftijdgenootjes en training van
Ulco Kleinhout en Johan Selles. Dat waren de eerste schreden op het
pad van mijn waterpolocarriere in de goede oude tijd. Wedstrijden
speelden wij nog onder de bezielende leiding van dhr. W. Stricker,
veel plezier gehad, maar ik kan mij niet herinneren dat wij vaak
wonnen. Na een paar wedstrijden ben ik gevraagd of keeper niet wat
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voor mij is ( ik was kennelijk zo slecht) en keeper is het geworden.
Voor veel poloers een vreselijke job, maar ik vond en vind het nog
steeds leuk en het gaat niet onverdienstelijk. 

Ik weet nog goed dat ik na onze aspirantenwedstrijd de ijskoude trap
van het Sportfondsenbad afdaalde en toen Ton van Gemert, de
toenmalige keeper van Heren 1 tegen kwam. Ontzag had ik voor
deze grote gestalte. Ik hoopte ook op een dag in het eerste te mogen
spelen en net zo goed te zijn, maar dacht dat ik dat wel nooit zou
kunnen. Het is gelukt, mede door keeperstrainingen van Robin, die
dit nog steeds doet voor de zeer succesvolle Dames.

Men zegt wel eens dat iedereen een droom heeft. Ik heb er meerdere,
maar in ieder geval eentje ervan is om kampioen te worden met Het
Studio EU Team. Een keertje maar. Ik wil ook eens voelen hoe het is
om kampioen te worden en fluitend Heren 2 te verslaan. Er wordt
inmiddels hard gewerkt om in ieder geval volgend jaar Heren 2 op
hun plaats te zetten en het jaar erop promotie ? De tijd zal het leren,
maar als het gebeurt is het schokkend en een breuk met de huidige
clubcultuur. 
Mijn plicht zit erop. Mijn Pen is geschreven; aan wie zal ik 'm
doorgeven ? Wie kan ik er blij mee maken of juist niet. Ik had met
Robin afgesproken na biertje X dat hij hem door moest geven aan de
Dames, dan blijven de Heren hopelijk buiten schot. Maar ja, nu ik
zelf niet meer aan de beurt kan komen, stap ik van dat principe af.
Het wordt dus een man die lid is van DWT. Familie, indirect of
direct is uitgesloten en leden van Het Studio EU team natuurlijk ook.
Ik vind dat de pen moet gaan naar iemand die weer terug is op het
oude nest DWT, en die daar, zover ik kan beoordelen, weer met
plezier komt en speelt en nu denkt (en hij niet alleen) aan meer. Dus,
daarom Martin Belles, krijg jij Mijn Pen. Ik vind het nog steeds
jammer dat je ooit bent gestopt. Ik ben er vrij zeker van dat als je
was gebleven wij hadden moeten vechten om een basisplaats onder
de lat in het Studio EU Team. Waarschijnlijk had je gewonnen.
Verklaar je nader.9
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Marcarita
Door: Gé Luttikhuizen

Vrijdag 11 januari 2002 is de
mega-waterpolo-ploeg heren 5 in
het Mexicaanse restaurant Amigo
aan de Kruisweg in Haarlem-
centrum. Als we eindelijk
allemaal aanwezig zijn, mogen we
boven aan een keten van zeven
tafeltjes gaan zitten ( veertien man
). Lex van Gaale bestelt meteen 14
marcarita's, want dat hoort erbij
wil je een beetje het gevoel
hebben van een Mexicaans
etentje!!! Lex schijnt aardig wat keren in het grensgebied van
Californië en Mexico te hebben rondgedoold en marcarita is daar één
van DE dranken.

Nog nooit een marcarita gedronken?

Dan toch maar eens binnenkort deze drank uittesten. Het glas, waarin
je het krijgt, ziet er als volgt uit: een plat kommetje, waarvan de
zijkant 2 cm hoog is en de middellijn 10 cm bedraagt. Dit geheel
wordt op hoogte gehouden door een dun staafje met een lengte van
12 cm, dat vast zit aan een plat en rond voetje van 6 cm; iel maar
toch stevig.

Het sap van dit drankje bestaat voornamelijk uit vocht, dat uit de één
of andere soort cactus gehaald wordt. Om de smaak te verfijnen
worden er nog enkele vochten aan toegevoegd, zoals een weinig
martini. En ook nog wat gemalen spul, dat de restaurant-eigenaar
samenstelt. De drank heeft een heel aparte smaak en als je eraan
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begint: EERST voorzichtig nippen! Over de hele omtrek zijn
zoutachtige korrels aangebracht, die een prikkelende invloed op je
lippen uitoefenen. Je kan er dagenlang plezier aan beleven. Het
kommetje wordt daarnaast nog opgefleurd door een schijfje citroen
met een groene schil. Vooral groen en niet groot, want zo plukken de
Mexicanen de citroen van de boom. En dat betekent jong en lekker.
Dit schijfje wordt met een inkeping rechtop op de rand gezet.

In Haarlem is de prijs van het drankje 5,00 euro of 11,02 gulden.
Vindt je dit aan de te hoge kant, dan restje een reisje naar de plek
waar het vaak gedronken wordt. TIP: vergeet nooit je paspoort mee
te nemen, want passeer je de Mexicaanse grens vanuit de states en
wil je later weer terug. Helaas . . . . . .  en smoesjes helpen echt niet..
Lex heeft daarvoor in ieder geval een aardig tijdje gebromd.9

Wij van heren 1
Door: de hofschrijver

Zo aan het begin van de tweede helft van het seizoen is de
nieuwjaars depressie nog niet volledig weg getraind. Dat is vooral te
zien aan de uitslag van onze eerste wedstrijd in 2002.
Het was daarom fijn om tijdens die wedstrijd te merken dat ook de
scheidsrechters nog niet volledig scherp waren. De nieuwe spelregel
wijzigingen over het roepen van “Laatste minuut” bijvoorbeeld
waren ons nog niet erg duidelijk. Maar ja zo vlak na het vergeten van
alle goede voornemens voor 2002 kan eigenlijk niemand iets kwalijk
genomen worden.

Onze tweede wedstrijd, die tegen die Goudse jongens, was gelukkig
van een heel ander kaliber zodat we in ieder geval de punten in huis
hielden. 
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Onze derde wedstrijd ligt voor mij nog in de toekomst maar wordt nu
al getipt voor een top drie notering in de polo klassieker top tien van
dit jaar. Want wij doen een polopromo, vlak na dat trouw gedoe van
WimLex en Max op 2 februari.
( Beiden zijn overigens uitgenodigd en hebben al toegezegd te komen
dus dat wordt lekker gezellig met veel bier en veel van die mooie
Argentijnse Maxima vriendinnen. Over WimLex gesproken, heeft
iemand hem herkent op zijn vrijgezellen partijtje in ons aller
clubhuis? Nou ik wel hoor. Hij schijnt zelfs gedanst te hebben maar
dat is niet zeker want iemand heeft al het bier op gedronken en
meestal is hij er dan toch wel bij betrokken geweest. )
Voor deze polopromo, die lekker weg gebald wordt tegen het Y, zijn
alle Europese tv stations uitgenodigd. Die kunnen dan mooi ‘s
ochtends het filmen oefenen tijdens de trouwerij van WimLex zodat
iedereen dat tenminste ook op de tv kan volgen.
Het beloofd een groots spektakel te worden. Alles is natuurlijk live te
volgen op Ned1, Ned2, Ned3, BRT1 en 2, ZDF, RAI UNO, WDF,
BBC1 en 2 en nog een paar andere kanalen. Er is zelfs voor een
stromend video kanaal op het web gezorgd, de link hiervoor staat
uiteraard op de webzijde.
Voor een ieder die het toch nog weet te missen wordt alles later nog
eens uitgebreid besproken en herhaald op alle ons bekende
commerciële tv stations.

Stand update.
Veilig.
Tenminste voorlopig wel. We kunnen zelfs door per ongeluk nog wat
punten te pakken erg hoog komen te staan. Daar kijken wij natuurlijk
wel voor uit want anders hebben we niks meer te rekenen aan het
einde van het seizoen.

Spelers update.
Het wordt de laatste tijd een beetje rustig in onze top selectie. Dit
alles door een gaan reizende Chris, een ver weg scholende Hayo en
een zekere Paul die pas nu weer weet dat een zaag ook een scherpe



kant heeft.
Gelukkig heeft koos een paar verse talenten uit de diepe DWT poel
gevist die mogelijk volgend seizoen ( als ze, levend en in het bezit
van al hun ledematen, door de keiharde selectie procedure heen
komen ) de groep gaan versterken. Dat is dus nog even afwachten.
Voorlopig doen we het met de tomeloze inzet van de jeugd en hier en
daar een enkele heren 2 invaller. 

Wij hebben overigens nog steeds een vacature open staan. En wel de
volgende:

(personeelsadvertentie)

Heren 1 zoekt bob (m/v)

Ben jij een teamspeler die toe is aan een nieuwe

enerverende uitdaging?

Wij hebben er genoeg die wachten op

jouw persoonlijke inbreng.

Het bezit van een eigen rijbewijs, stuurmanskunst en

uitgebreide horeca ervaring strekt tot aanbeveling.

Brieven inclusief een pasfoto op sturen o.v.m. antwoordnummer
1234 naar de redactie van dit blad.
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Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Voor meer informatie bel of schrijf met:
Ebelien Brander
Van Kinsbergenstraat 23
2014 DG Haarlem
tel. 023-5248215

Heb jij al
DWT kleding ?

We hebben T-shirts, trainingspakken, sporttassen,
badmutsen en natuurlijk badpakken en 

zwembroeken.

Verkrijgbaar elke vrijdagavond
vanaf 18.30 uur in het clubhuis.
Vragen naar Anneke Veen of
Carola Wigman.



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 M N  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

tel. 023 – 5 33 08 57

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)

Voorzitter S. Van Dijk

tel. 023 - 5 27 29 89

W aterpolo-werkgroep

Voorzitter M . Verbruggen

M r. 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

Synchroonzw emmen

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, zwemv.heid 1t/m 3

T. v. Giezen tel 023-5370099

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):

vrijdag 21.00 - 22.00 uur Boerhaavebad

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

Synchroonzwemmen:

dinsdag: 17.30-19.30 uur Boerhaavebad

zaterdag: droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis

zwemmen:    14.00-16.00 uur Boerhaavebad

W edstrijdzwemmen:

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

W aterpolo:

M inipolo

dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

zondag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad

Adspiranten (o 14)

dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

vrijdag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad

Heren jeugd

dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad

vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad

Herenselectie

maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

Heren 3, 4, 5 

maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad

woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad

Dames 1 t/m  4

dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad

vrijdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad

zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad
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