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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Er was eens een schaatsenrijder die zich de
sterkste van alle schaatsenrijders wist. Hij reed het
ene wereldrecord na het andere aan flarden. Het
leek wel of het hem geen moeite kostte en altijd stond hij goedlachs
de verzamelde persmuskieten te woord, intussen een lange neus
trekkend naar de concurrentie. Het was natuurlijk vanzelfsprekend
dat hij zijn olympische titels, behaald in het land van de rijzende zon,
in het land van Uncle Sam achteloos zou prolongeren. Zo vlak voor
de afreis naar de hoofdstad der mormonen begon echter zijn machine
te haperen. De concurrentie reed hem aan alle kanten voorbij en hij
mocht van geluk spreken dat hij zich met de hakken over de sloot op
één afstand wist te plaatsen. Je zou toch zeggen dat hij de
olympische keuzeheren dankbaar van dienst zou zijn, toen deze hem
vroegen of hij tijdens de openingsceremonie als trotse vaandeldrager
de nationale driekleur het stadion wilde binnen loodsen. Gewend om
lange neuzen te trekken weigerde hij botweg met in zijn kielzog de
nationale schaatselite achter zich aan slepend, dat was hij immers
gewoon, die en passant de hele openingsceremonie aan zich voorbij
lieten gaan. Gelukkig redde een onbekende als onbeduidend
gekwalificeerde  snowboardertje, de eer van het vaderland.

Sprookjes hebben bijna altijd een happy end en de medailleoogst
door de schaatselite bijeen vergaart, waarschijnlijk ook door die
lange neus trekkende geoliede schaatsmachine, vergoed natuurlijk
veel. Het blijft toch een wonderlijke zaak dat op 02-02-02 miljoenen
mensen zich verdrongen zouden hebben om bij het prinselijke
sprookjeshuwelijk tot vaandeldrager gekozen te worden, terwijl op
08-02-02 een scheve schaatsenrijder zich de arrogantie toe eigent om
voor die eer in mormonenland botweg te weigeren! Onze
topvoetballers schijnen er nog steeds trots op te zijn om door de
kleine generaal en de kromme geselecteerd te worden voor het
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nationale team. Ze worden evenwel niet gevraagd om de vlag het
stadion binnen te lood-sen en dat is maar goed ook, want als de zeer
beperkte kennis bij velen van hen van de tekst van ons volkslied als
equivalent zou gelden voor die van vaandeldrager bij de olympische
spelen, dan is veel van het gedrag der scheve schaatsenrijders in Salt
Lake City alsnog te verklaren. Topsporters zijn blijkbaar wonderlijke
wezens en mogelijk een beetje wereldvreemd. Zij mogen ons land
vertegenwoordigen bij internationale wedkampen, waar ze met
jaloerse blikken door het klootjesvolk gevolgd en aanbeden worden.
En dan niet het vaandel te willen dragen. Dat is toch ongelofelijk!

Menig kinderdroom spat uiteen op de harde realiteit van de voorkeur
van het heilig moeten dat presteren heet, boven de eer om het
vaderland te mogen vertegenwoordigen. Ik dacht dat topsporters nog
iets van die kinderdroom in hun genen meedroegen en dat de ultieme
prestatie ook de eer van het land in zich had. Dat zijn zij immers aan
het klootjesvolk verschuldigd. Hun idolen die daar op de hoogste
treden van het ereschavot die blinkende medailles omgehangen
krijgen en onder de klanken van de nationale hymne drie maal de
nationale driekleur in top zien gaan, omdat goud, zilver en brons hen
ten deel vallen. Het is toch om kippenvel van te krijgen. Misschien
dat de klanken van een Argentijnse tango het beetje besef van iets als
nationale trots kunnen oppoetsen. Het kind in ieder van ons mag best
getoond worden. Want laten we wel wezen, Je pinkt als ouders toch
een traantje weg als je knuffel apetrots zijn eerste zwemdiploma in
ontvangst neemt en je zit toch op het puntje van je stoel de
verrichtingen van je oogappel te volgen terwijl zij maar net aan als
eerste aantikt bij de 50 meter schoolslag. En welk een plezier beleef
je zelf als jouw kind juichend de armen in de lucht steekt na zijn
eerst gescoorde doelpunt bij de minipolowedstrijd.

Laten we het vlagincident maar vergeten. Topsporters zijn ook
gewone stervelingen die uit hun dak kunnen gaan na het behalen van
een gouden medaille. En wie zijn wij om te beoordelen of ze al of
niet juist hebben gehandeld. Ik vind het dan ook altijd weer
fantastisch als zij sportief gezien een lange neus kunnen trekken naar
de internationale concurrentie. Ik heb immers datzelfde gevoel
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mogen ervaren bij de prestaties van onze DWT sportcoryfeeën.

Met sportieve groeten;
Guus Niehot.9

Informatief..
Bestuursreglement clubhuis.
Het bestuursreglement t.b.v. de exploitatie van het
clubhuis, in het kader van de nieuwe horeca wet, is
vastgesteld en goedgekeurd. Met ingang van heden
worden alle stappen rond de exploitatie van het
clubhuis aan de hand van het reglement getoetst en
uitgevoerd.

Kaderavond leszwemmen.
Het bestuur was vertegenwoordigd op de drukbezochte kaderavond
van de lesgevers bij het leszwemmen. Er is uitvoerig stil gestaan bij
onderwerpen als veiligheid in en rond het zwembad, de
verantwoordelijkheid van lesgevers en ouders, de wijze van
lesgeven, de doorstroming, de wachtlijst en de promotie van het
leszwemmen. 9

Met bronvermelding.
Bron: Haarlems Dagblad d.d. 09-02-2002 

Olympische spelen en doping zijn tot elkaar veroordeeld. Volgens de
dopinglijst die het IOC hanteert is doping strijdig met de ethiek van
zowel de sport als de medische wetenschap. Deze lijst geldt allereerst
voor deelname aan de Olympische Spelen zelf, maar de meeste
sportorganisaties in de wereld hanteren  dezelfde lijst als
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uitgangspunt van het eigen antidopingbeleid.
En om die lijst is al veel te doen geweest. Neem nou de affaires rond
Edgar Davids en Frank de Boer en in een verder verleden Ben
Jonson die tijdens de Spelen in Seoel betrapt werd. Allerlei vragen
komen op zulke momenten naar voren. Is er echt sprake van
dopinggebruik, of is er sprake van vervuilde voedingssupplementen?
Maar ook; hoe kunnen ze zo stom zijn? En wie is er verantwoordelijk
voor het dopinggebruik? Is dat de sportbond, de sportarts, de sport-
begeleider, of de industrie die deze supplementen produceert? Erica
Terpstra, die zelf ooit als zwemster op de Spelen van 1964 in Tokio
zilver en brons won, is er duidelijk in. Zij zegt dat uiteindelijk de
sporter zelf verantwoordelijk blijft wanneer hij verboden stoffen
slikt.

Inventarisatie door het NOC*NSF wijst uit dat veel van onze
Olympiërs voedingssupplementen tot zich nemen waarvan niet
duidelijk is dat deze voldoen aan de wettelijke normen van de
Europese Unie. De topsporter die nu eenmaal zweert bij z’n eigen
voedingssupplement, neemt dus wel een heel groot risico. En ook al
blijkt uit onderzoek dat de concentraties van verboden stoffen in
voedingssupplementen dusdanig klein is, het kan altijd gebeuren dat
een dopingcontrole toch positief uitvalt. Weg mooie olympische
dromen! Om dat te voorkomen biedt het NOC*NSF samen met het
ministerie waar de sport onder valt (VWS) topsporters de
mogelijkheid om hun voedingssupplementen te laten testen. Op deze
wijze kunnen de atleten hun prestaties neerzetten zonder zich suf te
hoeven piekeren of het gebruikte supplement een doping risico met
zich meebrengt. Het Olympisch Comité geeft hiermee terecht
uitvoering aan haar taak te zorgen voor een optimale begeleiding van
onze topsporters. Erica Terpstra vindt dat hiermee niet de
verantwoordelijkheid van de sporters wordt overgenomen. De strijd
tegen oneerlijke competitie door dopinggebruik is immers een zaak
van de sporters zelf. De aanpak van het dopingprobleem is wel een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor met name de overheid,
sportkoepels en de voedingssupplementenindustrie.
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Voor de laatsten vormt de verkoop een lucratieve handel, met veel
wervende reclames voor producten waarvan wetenschappelijk niet
bewezen is dat ze echt helpen. Vertel dat maar eens aan de topsporter
die tussen de oren heeft dat hij juist door dat ene middel beter gaat
presteren. Het blijft hoe dan ook een complexe materie. Het staat
evenwel vast dat in de strijd tegen doping een scala van
aandachtspunten continu moet worden opgepakt, waarvan
voorlichting en preventie, realisatie van algemene gedragsregels en
optimalisatie van de controle op dopinggebruik tot de belangrijkste
behoren. En overtredingen moeten zonder pardon keihard worden
bestraft. Dit is in het belang van de topsporter zelf. Als deze denkt
een voedingssupplement nodig te hebben, zal hij er alles aan moeten
doen om zich ervan te vergewissen dat het middel veilig is. Het is
zijn lijf. En daarmee moet hij doen wat het beste voor hem is om te
kunnen doen waar hij een topper in is; namenlijk het leveren van
topsportprestaties.9

Jaarverslag bestuur 2001
Het bestuur heeft in het afgelopen jaar 9 keer regulier vergaderd. Daarnaast waren
leden van het bestuur aanwezig bij de vergaderingen van het Technisch Overleg, de
BHZ en was er contact met het management van het Boerhaavebad betreffende
lopende zaken. Delegaties van de verschillende werkgroepen hebben tijdens
bestuursvergaderingen verslag gedaan van hun werkzaamheden. De
penningmeester had namens de stichting contact met de clubhuiswerkgroep en
deed daarvan verslag tijdens bestuursvergaderingen. 

De samenstelling van het bestuur is:
Guus Niehot voorzitter 2002
Paula Lommerse penningmeester 2002
Anneke Veen secretaris 2001
Kitty Ungureanu voorzitter TO 2002
Ebelien Brander representatie (PR) 2003
Marianne Schillemans pr = diverse taken 2004
Achter de naam en functie is het jaar van aftreden vermeld.

Wat de werkgroepen betreft gaat de polowerkgroep verder met trainers Ben
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Willemze, Koos Ruiter,  Ed Roosen en een aantal aankomende trainers. Het succes
van de gepromoveerde dames werkt bijzonder stimulerend. 
Het synchroonzwemmen heeft met behoorlijk veel problemen te kampen gehad,
zowel bij de trainers als de werkgroep. Door inspanningen van het bestuur en de
“oude garde’ van het synchroonzwemmen loopt alles sinds de zomervakantie weer
goed, met een vrijwel geheel vernieuwde werkgroep aan de basis.
Het wedstrijdzwemmen heeft geen nieuwe trainers erbij, Michiel Veen is er voor
een jaar tussenuit, dit wordt door andere trainers en ouders opgevangen. Bij de
zwemploeg is opvallend dat een in verhouding hoog percentage allochtone jeugd
zich aanmeldt. Het is verheugend is het om te zien hoe probleemloos de jongenen
zich mengen, wellicht nog positiever is het dat ook de ouders  van deze allochtone
jeugd zich bij DWT thuis voelen en vrijwilligerstaken op zich nemen. 
Ook de JREZ heeft een behoorlijke wisseling in de werkgroep gekend, ook staan
de zaken weer goed op de rails. De clubhuiswerkgroep tenslotte heeft een bijzonder
druk jaar achter de rug met de verbouwing en herinrichting van het clubhuis.

De opbrengst van de Grote Clubactie was het aflopen jaar minder dan voorgaande
jaren. De Vomarbonnenactie loopt redelijke, de verhuur van Sint- en Pietpakken is
een steeds groter wordend succes.

Mede doordat aanpassingen gedaan moesten worden i.v.m.. wijzigingen in de wet
Drank en Horeca, de noodzakelijke  “verklaring sociale hygiëne “en een voor een
vergunning noodzakelijk bestuursreglement heeft  het bestuur heeft zich het
afgelopen jaar ingespannen om in nauwe samenwerking met de clubhuiswerkgroep
het clubhuis een nieuw, gezelliger en minder zakelijk  uiterlijk te geven.  Er is een
nieuwe vloer gekomen die bestand is tegen binnenkomend water uit de gang van
het zwembad, er kwamen nieuwe kasten, een nieuwe bar en alvast wat meubilair.
Het geheel is door de stichting gefinancierd en het is de bedoeling dat andere
wensen, zoals nieuwe stoelen, een lekkere bank etc. worden vervuld als er  binnen
de stichting weer geld beschikbaar is.  

Haarlem, februari 2001 Anneke Veen, secretaris9

Jaarverslag Clubhuiswerkgroep
Het jaar 2001 is een zeer bewogen jaar geweest voor de clubhuiswerkgroep. Een
jaar met veranderingen, zowel positief als negatief.

In het begin van het jaar is door Ingrid en Bart de cursus Sociale Hygiëne gevolgd.
Deze is door beide met  succes afgerond. Sociale Hygiëne is in het kort gezegd de
leer over hoe mensen met elkaar om moeten gaan en in hoeverre ze rekening met
elkaar houden. Binnen de club zijn twee mensen nodig die dit certificaat in bezit



  8 De Waterdroppels  

hebben om op clubavonden de bar open te mogen houden.

De bezetting van de werkgroep is afgelopen jaar nog al veranderd. De werkgroep
werd versterkt met Ronnie Westerhoven, Mieke Goedkoop en Fokkelina Wiersma,
terug van weg geweest. Helaas hebben wij ook afscheid genomen van Marco
Hendriks en zijn vader Martin Hendriks. Wij hebben nu een jonge
clubhuiswerkgroep en zijn met zijn allen zeer enthousiast en gaan er hard tegenaan
om voor iedereen het verblijf in het clubhuis zo goed mogelijk te laten verlopen.

Niet alleen de werkgroep maar ook het clubhuis heeft een metamorfose ondergaan.
De oude vloer en bar hebben plaats gemaakt voor een nieuwe tegelvloer en een
nieuwe bar. In het begin nog even wennen maar nu werkt het perfect.
De wand en het plafond zijn beide geschilderd waardoor het clubhuis wat kleur en
meer sfeer heeft gekregen. Het clubhuis is verder uitgebreid met drie staantafels.
Het bestuurshok heeft een nieuwe kastenwand gekregen. Deze ziet er mooi uit,
maar werkt niet zoals het zou moeten. Er wordt aan gewerkt hier een goede
oplossing voor te bedenken.

Wij zijn blij dat het clubhuis voor vele doeleinden gebruikt wordt. Voor
clubavonden tot kindermiddagen en van vergaderingen tot trainingen. Voor ieder
wat wils. Helaas was niet voor iedereen het verblijf even prettig. Laten we er dus
met zijn allen voor zorgen dat het clubhuis weer schoon en netjes is voor de
volgende gebruikers bij het verlaten van het clubhuis.

Afgelopen jaar is er ook weer een barmedewerkersavond geweest. Het was een
nuttige avond waarop veel besproken is. Er waren veel nieuwe gezichten en dat is
een voordeel voor het bardienst rooster. We proberen iedereen zo min mogelijk
achter de bar te zetten, maar dat is niet altijd mogelijk.
Op deze avond was ook Pim Meyer van café ‘De Lift’ aanwezig. Hij heeft ons
laten delen in zijn jarenlange ervaring in de horeca. Pim bedankt daarvoor.

Het is leuk dat er foto’s, attributen worden meegenomen en opgehangen. Doe dit
wel in overleg met de werkgroep zodat het clubhuis niet een vergaarbak van troep
wordt. Het moet er leuk en gezellig zijn maar wel op een georganiseerde manier.
Dus heb je nog oude foto’s of leuke spulletjes, geef ze dan aan de barcommissie.
Ideeën en suggesties zijn ook altijd welkom. Het is tenslotte een clubhuis voor
iedereen.

Tot ziens in het clubhuis!
Mieke Goedkoop, Valentine Hermus, Ingrid Lommerse, Paula Lommerse, Joyce

Vollenga, Ronnie Westerhoven, Bart Wever en Fokkelina Wiersma.9
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Jaarverslag J-REZ
Dit jaar zijn Carola en Miranda gestopt met de J-REZ.
Er moest een nieuwe voorzitter en een nieuwe notulist komen.

We startten met een duo-voorzitterschap. Sanja en Pascalle nemen dit op zich. Aan
het eind van het jaar hebben we geëvalueerd hoe dit duo-voorzitterschap is
verlopen. We zijn tot de conclusie gekomen dat 1 voorzitter handiger is. De
voorzitter wordt Sanja. Petri wordt de nieuwe notuliste.

Verder zijn er nog een aantal nieuwe leden bij de J-REZ gekomen te weten; Harry
van Geldorp, Edith Piers en Johan Selles.
Er zijn zowel in het Boerhaavebad als in de Planeet nieuwe lesgevers erbij
gekomen. In het Boerhaavebad zijn dat: Lotty, Jolanda, Petra, Joke.
In de Planeet zijn dat: Elly, Barbara, Patrick, Arno, Thea. Patrick de Haan is
begonnen met de cursus zwemleider A. Harry van Geldorp en Karin Koopman zijn
bijna klaar met de opleiding zwemleider B.

Het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten gedaan als:
• Paas activiteit: paaseieren zoeken
• Afzwemmen: afzwemfeest
• Herftsactiviteit: speurtocht door het park
• Sinterklaasfeest: feest met allerlei activiteiten en Sint en Piet kwamen op
bezoek. Het feest was in het clubhuis.
• lesgeversavond: bespreking eventuele knelpunten
• stickerzwemmen: nieuw na de zwemvaardigheden

De aantallen van de afzwemmers van het afgelopen jaar zijn:
Op 9 en 10/3 zwommen er voor het:
Diploma A: 24 kinderen af
Diploma B: 8 kinderen af
Diploma C: 13 kinderen af

Voor de zwemvaardigheden zwommen er:
Zwemvaardigheid 1: 11 kinderen af
Zwemvaardigheid 2: 7 kinderen af
Zwemvaardigheid 3: 2 kinderen af

Op 9 en 10/7 zwommen er voor het:
Diploma A: 11 kinderen af
Diploma B: 19 kinderen af
Diploma C: 10 kinderen af waarvan 1 gezakt

Voor de zwemvaardigheden zwommen er:
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Zwemvaardigheid 1: 4 kinderen af
Zwemvaardigheid 2: 8 kinderen af
Zwemvaardigheid 3: 5 kinderen af

Op 23 2n 24/11 zwommen er voor het:
Diploma A: 8 kinderen af
Diploma B: 7 kinderen af
Diploma C: 14 kinderen af

Voor de zwemvaardigheden zwommen er:
Zwemvaardigheid 1: 5 kinderen af
Zwemvaardigheid 2: 3 kinderen af
Zwemvaardigheid 3: 2 kinderen af

In totaal hebben er over het afgelopen jaar voor het:
Diploma A: 43 kinderen afgezwommen
Diploma B: 34 kinderen afgezwommen
Diploma C: 37 kinderen afgezwommen

Zwemvaardigheid 1: 19 kinderen afgezwommen
Zwemvaardigheid 2: 18 kinderen afgezwommen

Zwemvaardigheid 3: 9 kinderen afgezwommen9

Jaarverslag
synchroonzwemmen
De synchroonafdeling heeft na het wat rommelige begin van het seizoen 2000/2001
dit toch weer goed met een 2  plaats in de competitie van Kring Noord-Hollande

afgesloten. 
In maart hebben 5 zwemster mee gedaan aan de Nederlandse Jeugd
Kampioenschappen. En bij de Kring Kampioenschappen werd er goed gepresteerd.

Na jaren trainster en werkgroep lid te zijn geweest, heeft Francisca Knape m.i.v. 1
april de synchroonafdeling verlaten. De trainersstaf bestaat nu uit: Ingrid
Lommerse en Nicole Dijkman voor de hoge categorieën en Kitty Ungureanu,
Mariska ter Horst, Bianca ten Hoeve, Marcel Zwart,  Ruud en Mariëtte Kol voor de
lage categorieën.
Na een redelijk bezochte oudermiddag op 9 juni hebben we ook weer een
werkgroep die bestaat uit de volgende personen; Arda Hendriks, Nanny Roubies,
Anita Kruiswegt, Bianca Dweelaard, Sandra Kol en Paula Lommerse.
De werkgroep is meteen goed van start gegaan met het organiseren van de 1e
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wedstrijd begin november en het verzinnen van ideeën voor de nieuwjaarsshow
2002.

Monique van Andel is vorig jaar geslaagd voor de M-cursus.
Ingrid Lommerse is in september begonnen met de trainer-A cursus en hier hoopt
ze in de zomer van 2002 voor te slagen.
Eén keer in de vier jaar worden door de Fina de figuren voor het
synchroonzwemmen gewijzigd dit gebeurt altijd na de wereldkampioenschappen.
Voor ons betekent dat, dat wij m.i.v. 1 januari 2002 nieuwe figuren gaan
zwemmen. In december is hiervoor door de bond een clinic gehouden Ingrid,
Marcel en Paula zijn hier naar toe geweest.
Na een jaar niet mee te hebben gedaan zijn we dit seizoen weer naar de
techniekwedstrijden van het Interkringtoernooi geweest.
In december zijn er twee zwemsters naar de kwalificatie wedstrijd voor de
Nederlandse Kampioenschappen geweest.

Paula Lommerse-Marchand (voorzitter werkgroep)9

Jaarverslag wedstrijdzwemmen
De werkgroep bestaat uit de volgende samenstelling:
Erik Kokkelkoren voorzitterpenningmeester
Ronald de Graaf wedstrijdsecretariaat
Ton Rossel juryleden wedstrijden
Hetty v Eis algemene zaken

In het afgelopen seizoen is er in de werkgroep niet veel veranderd, alleen Ronald
de Lange heeft opgezegd wegens het niet meer zwemmen van zijn zoon bij DWT.

De trainers staf bestaat uit Ok van Batenburg (Speedo zwemmers) Michiel
Veen(tot de maand juli), Eric Veen en Martin Niehot, Bert v/d/Mei is actief op de
dinsdag.
Tevens is Aloys Wijckmans voor een aantal avonden op vrijwillige basis de ploeg
komen versterken.
Het aantal tijdwaarnemers in de club groeit gestaag, wederom hebben we twee
nieuwe leden kunnen verwelkomen Conno du Fosse en Margriet de Vries hebben
met succes de cursus doorlopen.
De trainingen worden gemiddeld goed bezocht, met name op de vrijdag is het erg
druk, de donderdag ochtend training scoort redelijk.
De verschuiving van ouderen naar jongeren zwemmers, welke zich vorig jaar heeft
ingezet gaat nog steeds door (het totaal aantal zwemmers is nu 48), hierdoor
ontstaat er in  twee jaar tijd een bijna geheel nieuwe ploeg, hierdoor hebben we
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sportief gezien de stijgende lijn van vorig jaar niet kunnen continueren, door het
opzeggen van veel van onze oudere zwemmers, hebben we veel punten in de
competitie verloren. De individuele sportieve resultaten zijn echter goed, met als
positieve uitschieter Viki Boviatsis.  Tevens zijn er een aantal beloftevolle jongeren
bijgekomen, o.a. Milou Zandvliet,  Fien de Vries en Ismail Erkan.

Ons traditionele paastoernooi en het internationale toernooi in Osnabrück waren
wederom een groot succes met een stijging van het aantal deelnemers. 
In februari is er een zeer succesvol 3 daagse training stage georganiseerd, dit
betekende dat er driedagen aaneen van 's morgens tot 's avonds vol getraind en
gezwommen moest worden, vanwege het grote succes zijn er plannen om het dit
jaar te herhalen. In de maand november zijn we voor de tweede maal met een grote
groep gaan bowlen, ook dit was erg geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. 

Tenslotte kunnen we stellen dat we met een gemotiveerde zwem- en trainers groep
de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Namens de zwemcommissie

Erik Kokkelkoren9

Jaarverslag waterpolocommissie
De polocommissie heeft het ‘t afgelopen jaar weer erg druk gehad. Natuurlijk
waren er weer veel taken te verdelen. In 2001 namen we afscheid van Ulco
Kleinhout die zich jarenlang heeft ingezet voor de club, eerst als trainer en later
ook in de polocommissie als TO-afgevaardigde en fotograaf. De huidige
taakbezetting: Marjolijn is voorzitter, Eddy is secretaris en materiaalman, Sandra is
penningmeester, Dana heeft de portefeuille PR onder haar hoede, Sabine richt zich
op het minipolo en de coördinatie daarvan en Thijs is redacteur. De vrijgekomen
functie van Ulco vullen we om beurten gezamenlijk in.
We kunnen met recht spreken van een enthousiast team – met een gemiddelde
leeftijd van ruim 25 jaar – dat korte communicatielijnen heeft. En dat werkt, dat zie
je terug in de praktijk. Halve woorden zijn genoeg en eigenlijk vergaderden we het
meest in de wandelgangen van het clubhuis en op het fietspad. Tweeduizendéén
was het jaar van de zin: de zin om te poloën om hogerop te komen. Wat dat betreft
heeft er een mentaliteitsverandering plaatsgevonden die meer dan toe te juichen is.
Het enthousiasme van de trainer-coaches heeft daar zeer zeker niet in de laatste
plaats tot bijgedragen.
Ook positief was het grote aantal minipoloërs en de daardoor zowel door ouders als
spelers drukbezochte toernooien in de hele provincie. Er is in 2001 een enthousiast
en goed draaiend adspiranten- en heren jeugdteam gevormd. En waar we in 2000
dames 4 nog moesten terugtrekken vanwege speelsterkrapte konden we in 2001 het
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team weer inschrijven. Het probleem dat vorig jaar speelde met betrekking tot
scheidsrechters die niet kwamen opdagen bij adspirantenwedstrijden werd dit jaar
opgelost door clubleden te laten fluiten. Dit verloopt prima. Jammer dat er tijdens
bondswedstrijden vaak maar één scheidsrechter komt opdagen in plaats van twee.

TRAINERS
Koos Ruiter bereikte in zijn eerste jaar als trainer van de herenselectie met deze
groep zijn doelstelling, onderaan in het linkerrijtje. Eddy trainde de jongens
adspiranten en Ronnie Westerhoven vanaf september de jongens onder 14. Bart
Wever, Mieke Goedkoop en Jessica Groenendijk leerden in 2001 de minipoloërs de
fijne kneepjes van het waterpolo. Ben Willemze ging zijn derde trainingsjaar in bij
dames 1. Dames 2 werd getraind door Bart Wever en Raymond Velthuis trainde
dames 4 met steeds meer succes. Robin Groenendijk trainde de dameskeepers.

DE TEAMS
Het minipolo zat ook dit jaar in de lift. Er kwamen veel nieuwe leden bij en de
verschillende toernooien in o.a. Zaandam, Wormerveer en Alkmaar werden dan
ook bezocht. Ook ons eigen minipolotoernooi begin januari in De Planeet, was een
groot succes. 
De doelstelling van dames 1 is in 2001 behaald: promotie naar de bond en dat werd
feestelijk gevierd. In deze klasse handhaafden de dames zich na de zomerstop
uitstekend. Dames 2 won veel, met grote getallen vaak en dames 3 was weer het
team van de ervaring. Dames 4 is een jong team in opkomst dat met inzet en
enthousiasme trainde en speelde.
Heren 1 promoveerde noch degradeerde en bleef dus in de bondscompetitie voor
de zoveelste keer in successie. Er was wel een stijgende lijn waarneembaar in
trainingsopkomst, prestatie en motivatie. Heren 2: voor dit gevestigde talent toch
wel even wennen in de hogere klasse maar voor de winterstop vonden deze heren
hun draai. Voor heren 3 en heren 4 ging alles naar wens en ook heren 5, een team
van divers pluimage, vond weer zijn weg door het water.

DE EINDSTANDEN VAN 2000 – 2001
Adspiranten o. 16 6  van 9e

Dames 1 1  van 12 e

Dames 2 11  van 12e

Dames 3 5  van 11e

Heren 1 6  van 11e

Heren 2 7  van 12e

Heren 3 10  van 11e

Heren 4 5  van 10e

Heren 5 10  van 10e

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
2001 is zeker niet ongemerkt voorbijgegaan. Ons jaarlijks activiteitenlijstje luidde
aldus. Het opende met het minipolotoernooi dat we organiseerden in De Planeet.
Het verliep vlekkeloos. Op 12 mei hadden we de bekende
waterpoloseizoensafsluitingsavond, zulks stond ook deze keer borg voor een vol
clubhuis met happen en dranken en een hoop gezelligheid. Pinksteren viel laat dit
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jaar, maar op 3 en 4 juni was het eindelijk weer zover: het Pinkstertoernooi!
Teams uit verschillende windstreken vonden de weg naar het Boerhaavebad om
daar twee dagen te poloën. Het clubhuis stond vol als vanouds op de avond van het
feest. Afgezien van een paar kleine wanklanken hopen we in de toekomst dat alle
pinkstertoernooien die nog komen gaan dezelfde organisatorisch perfecte én
sportieve inslag zullen hebben. Wat is het altijd mooi om te zien hoe slagvaardig en
bereid om te helpen mensen zijn op zulke dagen.
Het jaarlijkse zomerkamp, in Vogelenzang dit keer, was een succes. Moesten we
vorig jaar het kamp nog afgelasten wegens gebrek aan belangstelling, dit jaar
gingen er zo’n vijfentwintig kinderen mee. Dropping, barbecue, zwemmen en
allerlei spelletjes onder de zon waren ons deel.

In de zomer was het ook weer tijd voor toernooien. Het waren er veel dit jaar. Voor
de derde keer namen we deel aan het toernooi in Den Helder op 16 en 17 juni,
compleet met vis, Mexico en redelijke wedstrijdresultaten. Een week later gingen
er dames naar het toernooi van Aquanovio in Nijmegen. Nieuw, maar toch
eigenlijk ook weer niet, was het toernooi begin juli in Tunbridge Wells in
Engeland waar een select gezelschap de eer van DWT verdedigde. En met succes,
want op de gloednieuwe bar in het clubhuis prijkte alras een fonkelende
wisselbeker. Een intussen berucht toernooiduo, Ter Apel en Hasselt is ook weer
de nodige eer aangedaan en de eveneens bekende gezelligheid, altijd in ons
midden, vierde uiteraard weer hoogtij. Onder een grauwe hemel werd in Alkmaar
nog een toernooi meegepikt waar de dames 3 werden en de heren zich ook niet
onbetuigd lieten. Afsluiter van deze reeks was het eendagstoernooi begin
september bij De Snippen in het Amstelbad in Ouderkerk aan de Amstel. Voor
ogen minder prettig. 
Ook zijn poloroosterboekje nummer 16 en 17 van de DWT-drukpers gerold.
Afsluiter was het kerstgala op 23 december: een drukbezocht en goedgekleed
festijn, waarbij jonge DWT-ers elkaar óók op het droge beter hebben leren kennen.

Al met al kunnen we spreken van een inspirerend jaar, waarin een goede basis voor
de toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, wilskracht, samenwerking
en natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen die DWT een warm hart
toedraagt. Hierbij bedanken we dan ook een ieder die meegeholpen heeft om 2001
tot zo’n succesvol jaar te maken, in het bijzonder de scheidsrechters, de ouders van
minipolo en pupillen die telkens weer bereid waren te rijden naar uitwedstrijden, de
enthousiaste trainers en degenen die een bijdrage aan het pinkstertoernooi van
welke aard dan ook hebben geleverd.
Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig 72  DWT-jaar mete

weer volop sportiviteit, winst, promotie en gezelligheid!

Dana Ungureanu, Eddy Roosen, Marjolijn Verbruggen, Sabine Roozen, Sandra

Roosen en Thijs Weustink9



Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Grill Bar

Geopend:

dinsdag t/m donderdag van 17:00 tot 01:00

vrijdag van 17:00 tot 02:00

zaterdag van 11:30 tot 02:00

De keuken is tot een half uur 

voor sluitingstijd geopend.

Verwarmd terras en openhaard.

Ged. Oude gracht 34 - Haarlem

telefoon 023-5312760

Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Trompstraat 21 1971 AA IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Uitslagen Wedstrijdzwemmen

LAC 
d.d. 03-02-2002
Plaats: Het zwembad De Planeet 2 te Haarlem.

3 - 400m wisselslag D Senioren/D
RenÚe Bosse 6:17.36 PR
Sabrina Dessens 6:59.91 PR
Ceyda Karaca 7:43.82 PR

4 - 400m wisselslag H Senioren/H
Ismail Erkan 5:58.57 PR

8 - 1500m vrijeslag M Junioren 2 el

Jody Kokkelkoren 24:54.54 PR
Tessa Wijckmans 25:30.93 PR

9 - 2000m vrijeslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 24:43.11 PR

10 - 2000m vrijeslag H Senioren/H
Dennis de Graaf 29:00.76 PR

Speedo 3
d.d. 03-02-2002
Plaats: Het zwembad De Slag 2 te Zaandam.

2 - 100m rugslag M Minioren 5
Milou Zandvliet 1:37.43 PR
Sarah Soumete 1:42.78 PR
Marlieke Duzee 2:08.72 PR

3 - 100m schoolslag J Minioren 6
Roy Kokkelkoren 1:49.63
Wouter van de Bor 1:54.10
Ghassan Ibrahimi 2:04.78 PR
Guney Yerden NG

4 - 100m schoolslag M Minioren 6
Fien de Vries 1:48.60 PR
Sanne Bakuwel 1:49.40 PR
Yesim Koycu 1:57.23 PR
Anouk IJlstra 2:04.31
Ide Hendriks 2:05.97 PR
Maranka Breed ZK

5 - 50m vlinderslag J Minioren 4 el
Yunus Karaca 0:55.97 PR

Sjoerd de Vries NG

6 - 50m vlinderslag M Minioren 4 el
Ebru Kalay 0:54.99 PR
Mincke IJlstra 1:32.47 PR

8 - 200m wisselslag M Minioren 5
Sarah Soumete 3:20.48 PR
Milou Zandvliet 3:55.00
Marlieke Duzee RE/VC

9 - 100m vlinderslag J Minioren 6
Guney Yerden 1:52.18 PR
Roy Kokkelkoren 1:57.00 PR
Wouter van de Bor 2:06.00 PR
Ghassan Ibrahimi 2:16.90 PR

10 - 100m vlinderslag M Minioren 6
Fien de Vries 2:05.19
Sanne Bakuwel 2:07.63 PR
Yesim Koycu 2:31.04
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Ide Hendriks 2:08.89 VC PR
Anouk IJlstra 2:13.40 VC
Maranka Breed ZK

11 - 100m rugslag J Minioren 4 el
Sjoerd de Vries 1:37.80 PR
Yunus Karaca 2:02.64 PR

12 - 100m rugslag M Minioren 4 el
Ebru Kalay 2:01.40 PR
Mincke IJlstra 2:32.19 PR

14 - 100m vrijeslag M Minioren 5
Sarah Soumete 1:23.03 PR
Milou Zandvliet 1:23.75 PR
Marlieke Duzee 2:04.18

Swimmeet 2002
d.d. 17-02-2002
Plaats: Het zwembad Sloterparkbad te Amsterdam.

1 - 4 x 50m wisselslag est D Senioren/D
DWT - Estafetteploeg  2:40.79
Viki Boviatsis 0:34.62
Ceyda Karaca
Tessa Wijckmans
Renée Bosse

3 - 100m vrijeslag M Minioren 6 el 
Fien de Vries 1:26.17 PR
Milou Zandvliet 1:26.83
Sarah Soumete ZK

4 - 100m vrijeslag J Minioren 6 el
Stefan van Rumpt 1:23.88 PR
Sjoerd de Vries 1:29.26 PR
Roy Kokkelkoren ZK

5 - 100m schoolslag M Junioren 2 el 
Tessa Wijckmans 1:37.67 PR
Ceyda Karaca 1:41.74
Anouk Rossel ZK

6 - 100m schoolslag J Junioren 2 el 
Ismail Erkan 1:23.94 3 PR
Richard van Eis 1:47.82
Kelvin Schilp 1:53.45 PR

7 - 100m vrijeslag M Jeugd 2 el
Renée Bosse 1:14.62
Liora Monas ZK

8 - 100m vrijeslag J Junioren 4 el
Dennis de Graaf 1:03.15 3
Mark Spierdijk 1:36.89

9 - 100m rugslag D Senioren/D2
Sabrina Dessens 1:29.34 PR
Jody Kokkelkoren 1:40.88

10 - 100m rugslag H Jeugd 2
Michael de Feber 1:17.62 PR

11 - 200m vrijeslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 2:13.98 2 PR

13 - 100m rugslag M Minioren 6 el
Milou Zandvliet 1:45.46
Fien de Vries 1:49.68
Sarah Soumete ZK

14 - 100m rugslag J Minioren 6 el
Sjoerd de Vries 1:41.18
Stefan van Rumpt NG
Roy Kokkelkoren ZK

15 - 100m vrijeslag M Junioren 2 el
Tessa Wijckmans 1:23.86
Jody Kokkelkoren 1:23.97
Anouk Rossel ZK

16 - 100m vrijeslag J Junioren 2 el
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Ismail Erkan 1:06.29 3 PR
Kelvin Schilp 1:35.06 PR
Mark Spierdijk 1:36.72 PR

17 - 100m schoolslag M Jeugd 2 el
Renée Bosse 1:34.56
Ceyda Karaca 1:41.63 PR
Liora Monas ZK

18 - 100m schoolslag J Junioren 4 el
Dennis de Graaf 1:19.17
Richard van Eis 1:46.32 PR

19 - 100m vlinderslag D Senioren/D2
Viki Boviatsis 1:15.83 2
Sabrina Dessens 1:43.77 VC

20 - 100m vlinderslag H Jeugd 2
Michael de Feber 1:18.43

23 - 100m wisselslag M Junioren 2 el
Jody Kokkelkoren 1:39.13
Ceyda Karaca 1:41.27
Anouk Rossel ZK

24 - 100m wisselslag J Junioren 2 el
Richard van Eis 1:33.58 PR
Kelvin Schilp 1:48.94 VC
Mark Spierdijk 1:52.40 RH PR

25 - 100m vlinderslag M Jeugd 2 el
Renée Bosse 1:30.84
Tessa Wijckmans 1:49.67
Liora Monas ZK

26 - 100m vlinderslag J Junioren 4 el
Dennis de Graaf 1:16.57
Ismail Erkan 1:16.94 PR

27 - 100m vrijeslag D Senioren/D2
Sabrina Dessens 1:25.67

28 - 100m vrijeslag H Jeugd 2
Michael de Feber 1:09.14

29 - 100m schoolslag D Senioren/D
Viki Boviatsis 1:28.19

31 - 10 x 25m vrijeslag est D/H Senioren/D
DWT - Estafetteploeg  2:32.93
Renée Bosse
Ismail Erkan
Viki Boviatsis
Dennis de Graaf
Jody Kokkelkoren
Michael de Feber
Sabrina Dessens
Richard van Eis
Tessa Wijckmans
Mark Spierdijk



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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J-REZ stickerzwemmen 
Door : de J-REZ

Zoals beloofd een stukje over stickerzwemmen.
Eigenlijk moet je het stickerzwemmen zien als een soort vervolg op
het diploma ABC en zwemvaardigheid 1,2 en 3.

Het accent ligt op de hoe je iets technisch uitvoert.
Het stickerzwemmen is verdeeld in 6 onderdelen, te weten:
- zwemvaardigheidsdiploma springen
- zwemvaardigheidsdiploma balvaardigheid
- zwemvaardigheidsdiploma zwemmend redden
- zwemvaardigheidsdiploma synchroom zwemmen
- zwemvaardigheidsdiploma snorkelduiken *
- zwemvaardigheidsdiploma nostalgische zwemslagen

* snorkelduiken kan bij ons niet worden uitgevoerd door gebrek aan materiaal.

Voor elk onderdeel kun je een diploma halen waarop 3 lege vakjes
staan, waar je een sticker in moet plakken. Elke sticker heeft een
klein en kort examenprogramma. De derde sticker heeft een
moeilijker programma dan de ie. Doordat het examenprogramma
heel kort is kun je dus voor meer stickers tegelijk afzwemmen (maar
dan wel van verschillende diploma's en niet van hetzelfde diploma).
Het stickerzwemmen kun je ook zien als een doorstroming naar een
nieuwe sport, zoals schoonspringen, waterpolo, synchroomzwemmen
of wedstrijdzwemmen. Ik zal van ieder stickerdiploma een stukje
vertellen:

- zwemvaardigheidsdiploma springen

Je leert niet alleen hoe je moet springen en duiken, maar je leert
allerlei soorten sprongen en duiken. Ook leer je de schroef en de
salto.
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- zwemvaardigheidsdiploma balvaardigheid

Een voorloper op waterpolo. Je leert verschillende manieren waarop
je een bal kunt oppakken uit het water, maar ook hoe je moet gooien
en vangen. Ook leer je een nieuwe manier van watertrappen.

- zwemvaardigheidsdiploma zwemmend redden

Hoe red je jezelf? En hoe red je een ander? En wat nou als je iemand
wil redden die jou onder water trekt omdat hij/zij bang is? Je leert
een vriendje op verschillende manieren uit het water te redden.

- zwemvaardigheidsdiploma synchroon zwemmen
Een voorloper op synchroom zwemmen of kunstzwemmen. Als je
goed kunt wrikken ga je dingen leren als het balletbeen, de kiep,
dolfijn en de kano.

- zwemvaardigheidsdiploma nostalgische zwemslagen

Nostalgische zwemslagen zijn eigenlijk ouderwetse zwemslagen van
vroeger. Zo leer je o.a. de zeemansslag, spaanse slag, northern kick
en de tudgeon-crawl.

Je kunt aan het stickerzwemmen beginnen als je zwemvaardigheid 1
hebt gehaald. Naast het stickerzwemmen kun je ook voor de
zwemvaardigheid 2 en 3 oefenen. Ben je nieuwsgierig geworden ga
dan door met zwemmen na je C diploma.9
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Zuyderzee Masterscircuit
te Zwolle.
Door: Corine Kalbfleisch.

Op zaterdag 12 januari j.l. haalde Jankees Boer mij af om naar
Zwolle te gaan. Eerst reden wij naar Duivendrecht om Donald
Uytenboogaart en Alexandra Leysen op te halen. Met z'n vieren
gingen wij met de auto van Donald verder naar Zwolle. Mooi op tijd
arriveerden wij daar en na het aanmelden gingen wij om 13.00 uur
inzwemmen.

De aanvang van de wedstrijden, welke georganiseerd werden door
z.v. "Swol 1894", was om half twee. Ook dit jaar hebben zich
opnieuw maar liefst 32 verenigingen ingeschreven, met een totaal
van 187 deelnemers. De wedstrijden vonden plaats in het Zwolse
A.A.-bad (25 m. baan). Natuurlijk heb ik weer veel bekenden
ontmoet, zo ook Mathilde Vink, die nu voor "Swol 1894" zwemt. Zij
zwom als vanouds de vlinderslag. Goed voor In tweede plaats in haar
leeftijdscategorie (D 40+). Ik heb fijn gezwommen, steeds in de
buurt van mijn inschrijftijden. Op de 200 m. schoolslag was het
spannend met Gonnie Bak. De eerste 150 m. lag ik iets voor en de
laatste 50 m. haalde Gonnie mij in.

Mijn tijden waren vandaag: (D 50+)

- 200 m. schoolslag in 3.42,3 min. 2  plaatse

- 50 m. schoolslag in 0.45,7 min. 2  plaatse

- 200 m. rugslag in 3.40,0 min. 1  plaatse

Ik ben in een nieuwe leeftijdscategorie terechtgekomen. Met een
voldaan gevoel kwam ik om half acht thuis en ik zie enorm uit naar
de N.K. in Dordrecht.9
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SCHRIJF ALVAST IN JE AGENDA !!!!!

Zaterdag 25 mei 2002:

       Dag van DWT

Het (voorlopige) programma is als volgt:

13:00 uur: Middag programma, met o.a en speurtocht.

15:00 uur: Video en limonade in het clubhuis.

16:00 uur: Spelletjes en vrijzwemmen in het héle bad.

18:00 uur: Eten in de hal van het zwembad.

20:00 uur: (kinder-) disco in het clubhuis en ‘borrel’ in de hal.

22:00 uur: FEEST !

Het  belooft weer een hele leuke dag te worden
voor iedereen van DWT , dus kom Allemaal !!
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Van de polocommissie

Hallo, 

Dit is weer het stukje van de polocommissie. We hebben gisteravond
vergaderd, zes dagen na de deadline. Dus, als we vrienden willen
blijven met de redacteur, moet dit stukje niet te lang worden. Komen
jullie allemaal naar de algemene ledenvergadering van DWT op 10
april? Daar kan je zeggen wat je dwars zit of wat je met de club wil.
Schrijven is zo makkelijk, ten minste voor sommigen. Ik stop er nu
mee want ik heb gezegd wat ik gezegd wil hebben, maar ook
geschreven.

Groetjes, Sandra

Uit het Haarlems dagblad
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Baddienst en tafeltje deze maand

2 maart Bart

W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

45793 NH.A2D DWT B Alliance F 18:30 Patrick, Rob
45968 NH.D2 DWT 3 DWT 4 19:15 Patrick, Rob
46162 NH.H4 DWT 5 WZ&PC 3 20:00 Joyce, Patricia

Scheidsrechter: Bart

9 maart Dana

W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

46028 NH.H1 DWT 4 Alliance 4 18:30 Eddy, Teun, Thijs
233 B.D2A DWT 1 Watervlo 1 19:15 Robin, Stefan, Paul S.

1482 B.H3C DWT 1 Triton 1 20:00 Sabine, Sandra, Dana

2331 B.HR2B DWT 2 WVZ 2 20:45 Teun, Hayo, Michael

46166 NH.H4 DWT 5 AZVD 2 21:30 Frank, Ted
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16 maart Eddy

W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

21093 D3.JB2 DWT A Alliance A 18:30 Tera, Patricia 

20977 D3.H4B DWT 3 De Ham 5 19:15 Eddy, Raymond, Ronnie

45976 NH.D2 DWT 4 Heerhugowaard 20:00 Ton, Jaco
Scheidsrechter: Eddy

6 april Thijs

W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting

46039 NH.H1 DWT 4 ZWV-Nereus 6 18:30 Eddy, Thijs, Raymond
244 B.D2A DWT 1 Alliance 1 19:15 Richard, Jasper, Stefan

1493 B.H3C DWT 1 Noordkop 1 20:00 Carola, Yvette, Janique
2343 B.HR2B DWT 2 ZWV-Nereus 2 20:45 Hayo, Pieter, Teun

Jarig in maart
2 maart Jan van de Zwet heren 4
6 maart Matteo Bennardis minipolo
10 maart Stefan Vermeer heren jeugd
11 maart Robbert Henrichs heren jeugd
16 maart Jaap Brink heren 4
19 maart Joke Jacke-Opsteegh dames 2
20 maart Marjolein van Ee dames 3
21 maart Nathalie Angenent minipolo
23 maart Miriam van de Velde dames 4
28 maart Carry Smits-Muylaert  dames 3

*** GEFELICITEERD!!! ***

Afsluitavond
Dit jaar komt de afsluitavond op 11 mei te vervallen,  omdat we dan
druk bezig zijn met de voorbereidingen van het Pinkstertoernooi van
de week  daarop!

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink9
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Open Nederlandse Winter
Masters Kampioenschappen
te Dordrecht.
Door: Corine Kalbfleisch

Heel serieus heb ik ervoor getraind en er naar toe geleefd, en op
zaterdag 19 januari 2002 was het dan zover. ‘s Morgens vroeg werd
ik door Ok en Jankees gehaald. We reden eerst naar Duivendrecht.
Met de auto van Donald Uytenbogaart zetten wij onze reis naar
Dordrecht voort. Alexandra Leysen van "De Dolfijn" reed ook met
ons mee. Ok ging terug naar huis. Om half negen kwamen we bij het
zwembad aan en, wij gingen ons melden, verkleden en
inzwemmen. De wedstrijden vonden plaats in het Aquapulca-bad (8
banen; 50m baanlengte en met elektronische tijdwaarneming). De
organisatie was in handen van Z.R.O., welke vereniging 75 jaar
bestaat. De wedstrijden hadden een internationaal tintje. Er waren
zwemmers uit zes verschillende landen o.a. uit Duitsland, België en
Engeland. Jane Asher uit Londen was ook van de partij. Met haar
heb ik leuk kontakt, omdat zij altijd bij de Zomerkampioenschappen
in Apeldoorn komt. Het totaal aantal verenigingen dat zich
ingeschreven had, was 90! Om half tien werden de wedstrijden
geopend met een toespraak. Onder muzikale begeleiding kwam de
jury op. Het eerste programmanummer was de 50m. vrije slag. Met
een P.r. van 0.36,7 min. en een bronzen plak was mijn
zwemweekend goed begonnen. De wedstrijden duurden tot half
zeven. Rond het middaguur was er een pauze. Men kon toen gaan
inzwemmen.

Na de pauze stond de 1.500 m. vrije slag op het programma. Ik deed
mee in de tweede serie. Het was erg gezellig in het bad. Ik heb veel
bekenden gezien en gesproken en er was muziek. ‘s Avonds werd in
de kantine een goed Indisch buffet geserveerd. Hiervan hebben we
met ongeveer 100 deelnemers gebruik gemaakt. Om ongeveer half
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negen gingen we naar Duivendrecht en daarvandaan heeft Ok,
Jankees en mij opgehaald om naar huis te gaan. Om tien uur was ik
thuis.
Op de tweede dag van dit kampioenschap was het vroeg uit de veren,
want het inzwemmen begon om negen uur. Op dezelfde manier als
de dag ervoor zijn wij naar Dordrecht gereden. Op deze dag werden
o.a. de 400 m. vrije slag en de 400 m. wisselslag verzwommen. Ook
nu was er een geweldige sfeer en er werden veel records
gezwommen. Ons oud-lid Mathilde Vink (D 40+) zwom een
Nederlands record op de 200 m. vlinderslag. Donald Uytenbogaart
(H 55+) deed dit weekend mee op 10 nummers. Op 8 nummers heeft
hij een Nederlands record gezwommen! Atie Pijtak-Radersma (D
45+) zwom 3 Europese records en "the good old" Shane Asher (D
70+) zwom zelfs 3 Wereld records!!! Enige bekende namen wil ik
nog wel noemen: Irene v.d. Laan, Conny Boer-Buijs, Marja
Bloemzaad, Ronald Grove, Lidia van Bon, Hetty de Rooij en Rob
Hanou. Alexandra Leijsen (D 35+) heeft aan dit tournooi 3 medailles
overgehouden en Jankees Boer (H 35+) heeft 6 medailles in de wacht
gesleept.
Tot slot mijn zwemresultaten op een rijtje gezet in de categorie D
50+.
- 50 m. vrije slag 0.36,7 min. brons + P.R.
- 1500 M. vrije slag 28.02,4 min. zilver
- 200 M. rugslag 3.42,0 min. goud + P.R.
- 200 M. schoolslag 3.51,5 min. zilver
- 100 M. schoolslag 1.45,6 min. zilver
- 400 M. vrije slag 6.57,2 min.zilver
- 50 M. schoolslag 0.45,7 min. goud + P.R.
- 100 M.  rugslag 1.45,6 min. goud

Op de 50 m. schoolslag en de 100 m. en 200 m. rugslag ben ik
Nederlands kampioen geworden. in mijn leeftijdsgroep en daar ben
ik heel trots op. Met een voldaan gevoel zijn we om vier uur uit
Dordrecht vetrokken. Bij Donald thuis hebben wij nog even koffie
gedronken en wat nagepraat. Even zes uur zette Ok mij thuis af en ik
heb goede herinneringen aan dit Masters Kampioenschap.9
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Update uit Minnesota
Door: Michiel

Alle spookverhalen ten spijt, heb ik nog geen sneeuwstorm gezien.
Sterker nog, vandaag is het 6 graden en er ligt al een aantal dagen
geen sneeuw meer. De locals weten niet wat hun gebeurt, daar gaan
alle sneeuwscooter races…, maar ik vind het allemaal wel best zo.
Het is wel al een aantal keren ronde de –20 geweest, en da’s toch
best fris op je fiets. Ik ben overigens een zeldzaam iets dan, want
niemand fietst hier als het maar een beetje vriest. En dan nog zo’n
oranje Unox muts…
Na nieuw jaar te hebben gevierd in Chicago ben ik weer volop bezig
met de stage. Was het eerst nog voornamelijk lezen, nu ben ik meer
bezig met de praktijk en doe ik data-analyses en zoek ik naar betere
technologiën die we hier kunnen gebruiken… te saai om het daar nog
verder over te hebben.
Op 1 februari ben ik voor het eerst met wat Nederlanders uitgegaan.
Mijn groepje bestaat namelijk uit een hoop import, maar geen
Nederlanders. We hebben toen ‘s nachts een Hollands feestje
gebouwd bij een van hen thuis. Met 2 laptops live verbonden met de
(Duitse) RTL site om hét huwelijk te volgen. Een van die
Nederlanders had nog de moeite genomen om naar een Nederlandse
winkel 30 minuten buiten Minneapolis te gaan, dus hadden we naast
de vertrouwde Heineken ook speculaas, dropjes, roggebrood met
kaas en zelfs borrelnootjes. En dat is heel wat als je dat 5 maanden
niet heb gezien!
Half maart is de bekende “spring break”. Heel studerend Amerika is
dan een week vrij en meestal is dit een goeie gelegenheid voor een
vakantie. Florida of Mexico zijn de meest favoriete bestemmingen.
Inderdaad, zo’n zon, zee, zuip, zex vakantie. Nu heb ik dan wel geen
vrij, maar ik ga toch maar even weg, maar dan wel naar de stuk
interessantere Grand Canyon. Het enige gedeelte van Amerika dat ik
moet en zal zien. Enige minpunt is wel dat ik dan de Amerikaanse
Zwemkampioenschappen mis die gewoon gehouden worden in het
zwembad waar ik 5x per week zwem! (Geen Ed Moses en Lenny
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Krayzelburg met al hun WR’s).
Het leuke is nog dat rond Pasen mijn ouders ook nog langskomen,
dus in maart wordt amper gewerkt.
Eind mei zal ik ongeveer mijn stage afronden en dan wordt het
schrijven, schrijven, schrijven. Ik ga al extra punten scoren voor mijn
eindcijfer door begin juni het onderzoek te presenteren op het
grootste congres op mijn vakgebied! In Los Angeles. Kan ik mooi
van de gelegenheid gebruik maken om een vakantie te starten in een
iets aantrekkelijkere omgeving dan Minnesota. Drie weekjes
Californië met 1-3 goede vriend(en) uit Amsterdam lijkt me best wel
aardig.
Ja, ik vermaak me best dus. Kost een paar centen, maar dan heb je
ook wat. In augustus verwacht ik weer terug in Nederland te zijn, dus
dat betekent dat ik nu pas op de helft ben. Voorlopig wil ik ook nog
niet terug, maar terug kom ik zeker. (Je wordt af en toe best moe van
alles wat die Amerikanen doen. Van zielige regeltjes in het zwembad
tot waardeloze politiek… en hun neppe verschijning zal ik ook niet
missen). 

Allemaal veel succes met het laatste deel van het seizoen. Nog ff en
ik kom het front weer versterken… (of zoiets)9

Heren twee for president
Door:  een ex-basisspeler

Ja, u leest het goed. Ons aller heren twee heeft het weer geflikt.
DWT's hoop in bange dagen, de kweekvijver of broeinest, heeft weer
de koploper verslagen. Deze ongelooflijke pot polo was negen
februarie te zien in ons eigen Boerhave bad. Van meet af aan bleek
de overmacht van poloervaring te groot voor onze vrienden uit
Oegstgeest. 
Vivax dacht dat wij, nadat ze al een keer niet waren komen opdagen,
de punten zomaar even weg zouden geven. Niets was minder waar.
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De top van de DWT polotak beet van zich af als nooit te voren. Met
een voorprogramma dat zeer de moeite waard was, (Asp.,D3,D2 en
H4) werd de negende afgesloten met een onvervalsde pot
winnersmentaliteit. Totaal niet bang kwamen de jongens van heren
twee binnen in hun bierteam outfit ( gesponsoord door Pim). Deze
afleidingsmaneurve leverde ons de eerste drie punten op. Daarna
kwamen de vivaxen er niet meer aan te pas. Door een staaltje van
onvervalste teammentaliteit en een midvoor die de hoeken voor het
uitzoeken had werd de voorsprong alleen maar groter. Onze keeper
was deze keer in zeer goede doen en hield alle moeilijke ballen
tegen.
Een droom optreden was weggelegd voor ons aller mascotte Niels
die na jaren van fysiotherapie weer een wereldpot speelde.
Wedstrijden als deze zijn toch de krenten in de pap bij een club als
DWT. (naast wedstrijden van onze dames en heren 1 natuurlijk) We
staan nu vijfde boven aartsrivaal Rapido 3 en dat is wel het vieren
waard. 
De tegenstander was gelijk al met de straftraining begonnen want ze
waren snel weg. Voor ons begon het toen allemaal. Wat een onthaal
kregen we. Niet eerder was het clubhuis zo leeg als die avond terwijl
er toch genoeg na te praten viel.Maarja Bart zijn verjaardag was toch
belangrijker dan een lesje polo-evaluatie.Al met al hebben we ons
toch vermaakt en dit gevierd met een paar biertjes ter ere van ons en
de hele club want klein van geest zijn we niet en als je je niets
verbeeld dan word het nooit wat.
De avond werd afgesloten in de lift, (want waar zit DWT
tegenwoordig?) hetgeen ook niet slecht is en je vindt er nog een
luisterend oor.
Tot slot nog een dankwoord voor onze sponsors (ik zou niemand
willen vergeten)

ps 
Ook ik heb dit stukje tekst eerst aan het team laten lezen en ze stond
er volledig achter. Eventuele  reacties kunnen bij de spelersraad
worden ingebracht.(het liefst in de vorm van bier)9



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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