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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De verhoudingen tussen sportbestuurders ener-
zijds  en de politieke mannetjesmakers binnen
onze stadsgrenzen anderzijds hebben zich na de
laatste gemeenteraadsverkiezingen niet bepaald in positieve zin ont-
wikkeld. Een groot aantal sportbestuurders voelt zich op z’n zachts
gezegd in het ootje genomen. Immers, zo vlak voor de verkiezingen
waren de Haarlemse politici het tijdens het politieke sport café roe-
rend eens dat, mocht er een potje met extra geld beschikbaar komen,
de sport in de komende jaren daarvoor de hoogste prioriteit geniet!
Eenmaal op het pluche gezeten dreigt er van die mooie beloften door
het college weinig waar gemaakt te worden. Is er al een extra potje,
dan wordt dat besteed aan kinderopvang, school-gebouwen, een
schone binnenstad en aan het openbaar groen. Hier is op zijn minst
sprake van  een ergerlijke vorm van politieke draaikonterij, waar de
sportclubs zo langzamerhand genoeg van hebben. Na de loze beloften
van het politieke sport café lijkt de nieuwe gemeentelijke sportnota
“ruimte voor sport” duidelijk aan waarde ingeboet te hebben. De
sport verdient meer aandacht dan het openhouden van de Houtvaart
als openluchtzwembad alleen.
De gemeente onderkent in de sportnota de als belangrijk geziene
maatschappelijke betekenis van de sport in de samenleving, zodanig;
dat het als instrument wordt gezien in de oplossing van allerhande
problemen binnen de gemeenschap. Tel de zegeningen die de sport
volgens de nota voor de samenleving in petto heeft zoals; het over-
brengen van normen en waarden, de bevordering van integratie, de
gezondheidsbevordering en het bevorderen van een actieve leefstijl
en de participatie in de samenleving. Tel uit de winst, de sport als
bindmiddel in deze woelige tijd. Dat moet de overheid tot nadenken
stemmen, nietwaar! Het lijkt echter of de gemeente de sport als mid-
del wil gebruiken voor haar eigen doelen, zonder de voorwaarden in
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te vullen die voor een adequate uitvoering van de sport zo noodzake-
lijk zijn. Wil de gemeente de samenwerking tussen haar en de sport
echt serieus nemen, dan dient zij deze op basis van reële uitgangs-
punten als partner in de ontwikkeling van de samenleving te zien.
Sport wordt volgens de nota gezien als een integraal onderdeel van
het gehele gemeentelijk beleid en niet als een op zichzelf staand
beleidsterrein. Daarbij wordt gekeken naar de mate waarin de sport
kan bijdragen aan het realiseren van gemeentebrede doelstellingen.
Het benutten van de meer-waarde die de sport de samenleving te
bieden heeft staat daarbij centraal. Dit betekent dat vooral moet wor-
den gekeken naar de verbindingen die er vanuit de sport zijn met
andere beleidsterreinen.
Zoals u ziet is dit een hele mond vol, maar vooralsnog lijken het
mooie woorden waarvan de ware betekenis pas tot je doordringt als
de te verwachten participatie van de bij de sport be-trokken personele
inzet bekend wordt. En zoals u weet bestaat de personele inzet in de
sport merendeels uit vrijwilligers. Deze zijn op voorhand best bereid
hun steentje aan de samenleving bij te dragen, dat doen ze vaak onbe-
wust toch al. Maar al te goed is buurmans gek, zegt het spreekwoord
niet voor niets. De gemeente zal met meer moeten komen dan goede
bedoelingen alleen, waarbij duidelijke voorwaarden op facilitair
gebied samen met reële financiële ondersteuning een duidelijke must
is. Pas dan zullen sportbestuurders bereid zijn om te participeren in
een beleidsontwikkeling die de huidige traditionele aanpak een nieu-
we richting instuurt. DWT heeft daarin in de afgelopen periode het
voortouw genomen. Gezien de geringe respons vanuit de sport en de
maatschappelijke organisaties gekomen, lijkt de planvorming hiertoe
vooralsnog een brug te ver. En dat moet de gemeente toch te denken
geven. Het is daarom dat het bestuur van DWT de keus tot verande-
ring, op welke wijze dan ook, ter overdenking aan de jaarvergadering
heeft voorgelegd. Voor de gemeente rest niets anders dan de sport
echt als serieuze partner te beschouwen, op haar weg naar een kwali-
tatief rijke samenleving.

Met sportieve groeten.
Guus Niehot G
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Informatief..

- Instructieavond voor kader Haarlemse
zwemverenigingen.
Op vrijdag 19 april heeft in het clubhuis van de
Watervrienden een door de BHZ belegde
instructieavond voor het verantwoordelijk kader bij
zwemactiviteiten van de bij de BHZ aangesloten
zwemverenigingen plaatsgevonden. Men werd
geïnformeerd over de gang van zaken rond de verantwoordelijkheid
betreffende de veiligheid  en het ontruimingsplan bij calamiteiten in
de zwembaden De Planeet en het Boerhaavebad.

- Koers DWT op middellange termijn.
Op de afgelopen jaarvergadering is in hoofdlijnen de koers van DWT
voor de middellange termijn vastgesteld. Dit betekent dat DWT
vooralsnog een traditionele zwemvereniging blijft, conform het
beleidsplan 1998 – 2000. DWT zal de ontwikkeling rond de integrale
sportbeleidsvisie van de gemeente Haarlem kritisch volgen. DWT
sluit een verweving van het integrale sportbeleid binnen de kaders
van de traditionele sportvereniging niet uit, maar zal zich daarop pas
gaan oriënteren bij duidelijke vastgestelde gemeentelijke
randvoorwaarden en bij daadwerkelijke financiële- en personele
ondersteuning. G

Met bronvermelding.
Bron: De telegraaf d.d. 30-03-02

Aan de vooravond van het WK korte baan in Moskou spreekt 
bondscoach Stefan Obrero  zijn verbazing uit over de cultuur van
krenterigheid en de misplaatste voldoening over de internationale
successen bij de nationale zwemtop. Er is zich in Nederland een
topsportcultuur aan het ontwikkelen waar volgens de West Vlaming
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in België een totaal gemis aan is. Maar toch kan de krenterigheid die
Nederlanders zo eigen is, de ontwikkeling van de topsport vertragen
en zelfs dwarsbomen. Obrero vindt dat hij een prima stel zwemmers
onder zijn hoede heeft, maar er zijn momenten van behelpen. Een
etentje met de ploeg moet niet te duur uitvallen en dan die inspraak
die de zwemmers zo nodig moeten manifesteren. Het Amerikaanse
model met veel en hard trainen strekt Obrero ten voorbeeld, maar dat
is in een poldermodel met z’n penetrante chloorlucht niet mogelijk.
En hoe kun je in hemelsnaam toppers kweken als de
zwemverenigingen zich moeten behelpen en voor zwemwater moeten
concurreren met andere gebruikers van zwembaden! Blijkbaar kan de
wereldtop toch ook worden bereikt met deze constructie als aanpak. 

Ieder dorp in Nederland heeft zo’n beetje een eigen schaatshal, om
over die futuristische voetbaltempels maar niet te spreken. Dan moet
het toch ook mogelijk zijn om tenminste één zwembad te bouwen dat
aan de  internationale eisen voldoet. We zijn dit jaar twee weken op
trainingskamp geweest in Marokko. Marokko! Dat land heeft pakweg
vier zwemmers, maar wel een zwembad om u tegen te zeggen. De
voorbereiding op het EK in Berlijn vond plaats in Wuppertal; toch
geen wereldstad, maar wel met een fantastisch zwembad! Nee dan
het Sloterparkbad in Amsterdam dat er op het oog fantastisch uitziet,
maar dan nog… Om bij de bouw zes miljoen euro uit te sparen heeft
men besloten om het zwembad maar acht banen te geven, in plaats
van de vereiste tien banen. Dan kun je dus nooit een internationaal
toernooi binnenhalen! Zelfs een Nederlands kampioenschap is niet
mogelijk. Je kunt aan één kant van het bad niet eens een
vlinderslagkeerpunt maken, omdat het te ondiep is. Om
wedstrijdtechnisch goed te kunnen trainen, moet je over een goed
wedstrijdbad beschikken. Dus met start-blokken en een wand bij het
keerpunt zoals die tijdens internationale wedstrijden gebruikt
worden.
Het kan veel beter, zegt Obrero. Hij had echt verwacht dat er na
Sydney heel veel ging gebeuren. Er is totnogtoe veel beloofd, doch
weinig waargemaakt. Het probleem is dat door gebrek aan
accommodaties de internationale wedstrijden aan Nederland voorbij
gaan. Het is toch van de zotte dat één van de meest succesvolle
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zwemnaties ter wereld naar Engeland of België moet uitwijken om
topwedstrijden te kunnen zwemmen! Er is totaal geen infrastructuur.
Nederland is stil blijven staan temidden van de internationale
ontwikkelingen. En toch vindt Obrero het een verademing om in
Nederland te werken, met een aantal top coaches die bereid zijn om
gezamenlijk op te trekken en die in zijn voor vernieuwingen.
Werkelijk alles is bespreekbaar zonder dat een mening opgedrongen
wordt. Iedereen weet alles van elkaar, het zijn open-boekgesprekken.
Dat is het ontegenzeggelijke voordeel van het werken met gedreven
jonge coaches. Ze zien elkaar niet als concurrent. Ze weten namenlijk
dat we gezamenlijk profijt trekken wanneer het Nederlandse
zwemmen in de lift zit. In de aanloop naar Athene 2004 zal die
samenwerking verder geïntensiveerd worden. Kortom, ondanks dat er
t.a.v. de accommodaties het nodige te verbeteren valt, is het
fantastisch werken in een cultuur waar de zwemsport door velen
wordt gezien als een sport waarin Nederland internationaal moet
kunnen blijven schitteren. G

Déjà vu.
Door Guus Niehot.

Voor de eerste keer viel de start van het paastoernooi samen met de
wisseling van wintertijd naar zomertijd. Een beetje ‘jet-leg gevoel’
kon echter een goed lopende organisatie niet in de war schoppen. Een
jarenlange ervaring overgoten met een flinke dosis routine en hiaten
die, met het draaiboek in de aanslag, op tijd verholpen konden
worden; kortom, een ouderwets weekendje paastoernooi!  En toch is
er in mijn beleving veel veranderd. Voor de eerste keer in tien jaar is
de sfeer van het paastoernooi aan mijn neus voorbijgegaan. Een
bewuste keuze, dat wel; maar toch met gemengde gevoelens.
Gedreven door mijn wedstrijdzwemmende kinderen genoot deze tak
van de zwemsport jarenlang emotioneel mijn voorkeur. Dus als de
zwemwerkgroep  het startsein daartoe gaf, was men in huize Niehot
in gedachten al betrokken bij zaken als; de gastadressen van de
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Duitse zwemmers (en Wim Roozen wist er altijd wel eentje extra bij
je te stallen)en de foerage op zondagavond eerste paasdag (met het
traditionele rondje ‘Ven groothandel’ in de Waarderpolder en de
afspraken bij de slager van ‘C 1000’ in Molenwijk, over de voorraad
vleesverwerkende zaken tegen sterk gereduceerde prijzen).

En dan het toernooi zelf, ogenschijnlijk uit de losse hand
geregisseerd door mister Willem Roozen himself. De flair waarmee
hij met zijn gasten omging. De Osnabrücker scéne leek hem op
handen te dragen. Zijn manier van delegeren tot kunst verheffend,
wist hij menigeen met een taak op pad te sturen. De loterij met
speelgoedgigant Jumbo als veredelde sponsor, met jaarlijks nieuwe
recordopbrengsten, de door de kandidaten met volle overgave
uitgevoerde playbackshow, de wedstrijden zelf met het hele
hooggespannen randgebeuren daaromheen en na afloop van het
toernooi ‘chinezen’ in Heemstede met het toernooikader, met een
gevoel van het met z’n allen toch maar weer geflikt te hebben. Een
toernooi die niet meer is weg te denken. Dat begreep men bij de
nieuwe zwemwerkgroep als geen ander. Onder aanvoering van de
familie Kokkelkoren werd voortgeborduurd op het vertrouwde
concept. Oké; Eric is geen Willem. Zijn boerenkool Duits doet menig
Osnabrücker vertwijfeld naar andere tijden terugdenken. Maar Eric
heeft wel een geheel eigen invulling gegeven aan het fenomeen
‘paastoernooi’!

En nu sta ik dus voor het eerst aan de zijlijn. Goed, Dieneke heeft
zich nog nadrukkelijk bezig gehouden met het bakken van tientallen
pannenkoeken en op eerste paasdag heb ik een paar uur mijn gezicht
laten zien. Maar niet meer die spanning vooraf en geen Duitse
logeetjes en geen loterij en geen play-backshow plus discoavond.
Voor het eerst sinds tien jaar een vrij paasweekend. Maar wel met de
wetenschap dat andere enthousiastelingen met hun inzet het
paastoernooi weer tot een geweldige happening hebben gemaakt. En
of het nu good old Willem Roozen met z’n ploeg toen betrof, of dat
het nu Eric Kokkelkoren met z’n team nu betreft; het paastoernooi
elke keer weer met veel enthousiasme en volle overgave
georganiseerd, zal binnen DWT altijd een hoogtepunt blijven! G



Het satehuis
voor coach en spelers

Coach House Inn
Grill Bar

Geopend:

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

vrijdag van 17:00 tot 02:00

zaterdag van 11:30 tot 02:00

De keuken is tot een half uur 

voor sluitingstijd geopend.

Verwarmd terras en openhaard.

Ged. Oude gracht 34 - Haarlem

telefoon 023-5312760

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

Trompstraat 21 1971 AA IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Synchroonzwemmen
Door: Nicole

Afgelopen paar maanden stond er niet veel over synchroonzwemmen
in het clubblad, maar we zijn wel druk bezig geweest hoor! Begin
januari was de Nieuwjaarsshow in Purmerend waarover als het goed
is ergens anders in dit clubblad een stukje over staat. Als ik het goed
heb begrepen was het hoogtepunt van de show toch wel de groep
mannen uit Amsterdam die op “It’s raining man” zwommen. 
Eind maart zijn de meest groepsnummers als demonstratie
gezwommen op de Splash. Dit kwam heel goed uit, want dit was een
paar weken voor de muziekwedstrijden en dus een goede datum om
alle nummers af te hebben en alvast een keer te zwemmen (en de
juiste bandjes gereed te hebben).
6 april was dan eindelijk de eerste muziekwedstrijd van dit seizoen.
Het was de muziekwedstrijd van de kring competitie voor de
categorieën 1-4.  De uitslag was als volgt:

groep categorie ½ 4   e

solo categorie 3/4 4   e

duet categorie 3/4 3  e

groep categorie 3/4 2e

Hoera geslaagd!

Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart hebben de kinderen weer
afgezwommen. Bijna iedereen was geslaagd. Het was weer een groot
feest.

Na de zomer vakantie zal het afzwemmen er wat anders uit gaan
zien. Het zijn geen grote veranderingen, maar het afzwemmen zelf
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gaat wat anders verlopen, zodat ook u als ouders wat meer betrokken
raakt bij het afzwemmen van uw kind. Zo kunt u ook goed laten zien
waarom het zo belangrijk is om uw kind na het A diploma niet te
laten stoppen met zwemmen, maar om het totale ABC pakket te laten
afmaken. Pas dan zal uw kind zich ook in de subtropische zwem
paradijzen kunnen redden. A, B en C hoort bij elkaar!

De volgende keer uitzoeken zal al op 24 en 25 mei zijn. Op 23 juni is
er weer een groot afzwemfeest, waarop de kinderen voor zowel de
diploma's A, B en C en de zwemvaardigheden tegelijk zullen
afzwemmen. Natuurlijk eindigen we dan weer met vrijzwemmen en
pannenkoeken eten.

Het afzwemmen voor het stickerzwemmen zal niet samen met de
andere diploma's plaatsvinden maar gewoon tijdens de lessen. Dit
vanwege de korte duur van het afzwemmen.

En dan nu de namen van de kinderen die hun diploma hebben
gehaald.

Zwemvaardigheid 1

Jeffrey van Deursen
Dieuwke Bouman
Jeroen Koopman
Leyla Kocer
Yagmur Ozturk
Ferhat Berberoglu
Anouk Nulkes
Duygu Uslu

Zwemvaardigheid 3

Tiana Dekker
Milou van Meurs
Erik Dansen

Diploma A

Cemal Koycu
Lucas Szabados
Aurora Piers
Roy Gankema
Toyah van Egmond
Purdy Zilver
Nazan  Kartal
Nazli Kartal
Menno Stricker
Annelot van Meurs
Manal Oulhadj
Clair Wijtkamp
Koen Davids
Milan Booms
Jordi van der Kroft

Bram van Avezaath
Ezra Ozturk
Boaz van
Willigenburg
Tim Samson
Zoey Warmerdam
Ruben Kloos
Jelmer van der Veldt
Laurens Obdam
Jeffrey van Raasdorp

Diploma B

Ferdous Addou
Tuna Ozturk
Patrick Teeuwen
Asli Yildirim
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Melvin Duzee
Erik Zonneveld
Marissa koopman
Liset de Boer

Diploma C

Marc Liemburg
Daan Geldermans

Floris van der Veen
Abdil Koycu
Stephan den Ridder
Milou te West

Niet alleen de kinderen hebben afgezwommen maar ook twee van
onze lesgevers. Harry van Geldrorp en Karen Koopman hadden 9
maart hun examen voor zwemleider B. Karen is geslaagd, Harry
heeft een herexamen waarvoor hij binnenkort weer helemaal zal
gaan.

Dus alle kinderen en deze lesgevers van harte gefeliciteerd!
En Harry, zet 'm op, we slepen je er wel doorheen.

Namens de J-REZ
Sanja van Dijk

Leszwemmen

Van af heden is het niet meer mogelijk om met i 20,- of i 50,-
(of zelfs meer) te betalen. Het is voor de tafel dames niet haalbaar om
u geld terug te geven. Wij nemen aan dat u hier begrip voor heeft.
Wederom dus het dringende verzoek om gepast te betalen!

Namens de tafeldames en de J-REZ hartelijk dank voor uw
medewerking.



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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Langebaan kalender 2002
Door: Gé Luttikhuizen

datum plaats afst. in Km
16 juni Spaarnwoude 2
22 juni Vriezeveen 3
23 juni Breukelen 2
29 juni Scheerwolde 2,5
30 juni Slotervaart 2
6 juli Sluis 3
7 juli Bleiswijk 2
13 juli Oss 2
14 juli Bodegraven 2
20 juli Wijk en Aalburg 3
27 juli Anna Paulowna 3

datum plaats afst. in Km
28 juli Geesterambacht 2
3 aug. Strijen 2
11 aug. Stadskanaal 2
17 aug. Bussloo 2
18 aug. Eersel 2
25 aug Oosterhout 3
31 aug Goes 2
1 sept Vlissingen 3
7 sept Tilburg 3
8 sept Roermond 2

Hierboven staat de bijna definitieve langebaan kalender voor dit jaar.
De afstanden, die je op een langebaan mag zwemmen, zijn
afhankelijk van je leeftijd. Je kunt ze vinden in de uitslagenlijst van
de langebanen van vorig jaar en deze lijst staat in ons clubblad ‘De
Waterdroppels’ van november 2001.
Doe je voor het eerst aan een langebaan wedstrijd mee, schrijf dan in
voor een prestatietocht. Dat kan tot ongeveer een uur voor de tocht
plaatsvindt. Gedurende de tijd dat je er bent kun je ook zien hoe het
er bij een langebaan wedstrijd aan toe gaat. misschien wil je de
volgende keer aan een wedstrijdnummer meedoen.
Elke langebaan heeft twee prestatietochten: meestal 250m en 1000m.
Denk niet dat je alleen zwemt, want het zijn meestal de nummers met
de meeste deelnemers. Er wordt bij een prestatie tocht geen tijd
opgenomen. Wil je wel graag weten hoe lang je er over doet, vraag
het dan aan een vriend e.d. of doe het zelf. Ongeveer een kwartier
voor de start van de tocht ga je naar het verzamelpunt en daar krijg je
met een viltstift een nummer op je arm. De deelnemers gaan om de
beurt het water in. Vind je het nodig dat er iemand met je mee



  14 De Waterdroppels  

zwemt, zeg dat tegen een clubgenoot / begeleider. Hoogst
waarschijnlijk kan er een meezwemmer geregeld worden.
De eerste langebaan is zondag 16 juni in Spaarnwoude. Voor DWT
ers is dit de langebaan die het dicht bij huis gehouden wordt. Ben je
van plan aan één of meerdere langebanen mee te doen, praat daar dan
met je trainer over. Hij kan tijdens de trainingen er rekening mee
houden. Ook is het handig om in mei en juni één of meer keren in het
buiten water te gaan zwemmen. Dat kan in het openluchtzwembad
‘De Houtvaart’. De openingstijden en toegangsprijzen van het
zwembad staan elders in het clubblad. G

Van de polocommissie
Door: Thijs Weustink

Het is alweer mei, de wedstrijden zijn voorbij. Maar niet getreurd, er
zijn nog genoeg leuke dingen te beleven deze zomer bij DWT.

Je kan natuurlijk blijven zwemmen tot en met 25 juni. Na 6 mei gaat
het zomerrooster in, dan kan iedereen terecht op dinsdag en vrijdag.
De andere dagen is er dan geen training meer. De jeugd blijft trainen
onder leiding van hun eigen trainers. Iedereen blijft natuurlijk
welkom om op vrijdag gezellig na afloop wat te drinken in het
clubhuis, want dat blijft gewoon open.

De polocommissie staat weer voor de moeilijke taak om samen met
de trainers te bekijken hoe we iedereen volgend jaar weer in een team
gaan indelen. Op woensdagavond 8 mei inventariseren we wat
iedereen volgend seizoen wil. Die avond zijn alle aanvoerders en
andere leden uitgenodigd om hun stem te laten horen. Geef vóór 8
mei aan je aanvoerder door wat je volgend seizoen wil, stoppen met
trainen, twee keer per week trainen, hoe bevalt het jou in je team? Je
mag natuurlijk ook zelf komen om dit kenbaar te maken.
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En dan is er op 19 en 20 mei natuurlijk weer ons Pinkstertoernooi.
We hebben weer gezellige teams uit binnen- en buitenland
uitgenodigd om er een leuk feest van te maken. Het thema van het
feest is dit jaar KERST! Dus ga alvast winkelen om een gepaste
outfit te vinden. Veel kan het niet kosten in dit jaargetij.

De rest van de zomervakantie zijn er nog veel andere toernooien,
waar altijd wel een delegatie van DWT heen gaat. Zie het overzicht
verderop.

Op 28, 29 en 30 juni is weer het zomerkamp voor alle kinderen van
DWT tussen 6 en 14 jaar. Net als vorig jaar, staan we ook dit jaar op
camping Vogelenzang. We gaan leuke spelletjes doen, een dropping,
barbecuen en nog veel meer. Houd het clubblad in de gaten, alle
festiviteiten staan erin vermeld.

Groetjes van Sabine

Er is echt geen training…

…op 5 mei, hooguit op het Vlooienveld als het echt hard regent.

En daarna: nieuwe trainingstijden

• Vanaf maandag 6 mei gaat het zomerprogramma in. Dit
betekent dat minipolo, adspiranten en heren jeugd op dinsdag
van 19.00 tot 20.00 uur trainen en vrijdag van 19.30 tot 20.15 uur.

• Alle heren en dames kunnen vanaf 6 mei zwemmen op dinsdag
van 20.00 tot 21.00 uur en vrijdag van 20.15 tot 21.00 uur. Anders
dan voorgaande jaren is het de bedoeling om over het hele bad op
facultatieve basis (= als je zin hebt) bijvoorbeeld wedstrijden met
gemengde teams te spelen of op een andere manier actief bezig te
zijn in het water. Dit alles onder leiding van Koos.



Uitnodiging voor:

Dag van DWT

Datum: zaterdag 25 mei

Programma :

13:00 uur: Verzamelen in het clubhuis

13:30 uur: Begin middagprogramma
met o.a. een leuke speurtocht

15:30 uur: Video en limonade in het clubhuis.

16:30 uur: Spelletjes en vrij zwemmen in het hele zwembad

18:30 uur: Eten in de hal van het zwembad

20:00 uur: Voor de kleinsten: DISCO in het clubhuis
Voor de groteren is er een borrel in de hal

22.00 uur: FEEST in het clubhuis

Deze hele dag kost 6,50 Euro per persoon. Dit is dus inclusief
het eten! Je kunt je opgeven door het onderstaande strookje in
te vullen en samen met het geld af te geven bij je trainer(ster)
of bij de tafeldames. Opgeven kan tot en met 20 mei.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Inschrijving Dag van DWT

Naam :
Leeftijd :
Aantal personen : x  EUR 6,50  = 

EUR
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• Dit alles is geldig tot en met dinsdag 25 juni! Na een kleine
maand rust kan je vanaf eind juli het lichaam weer in topconditie
brengen voor het nieuwe seizoen en wel in De Houtvaart!
Hierover volgt in het clubblad van juni nog nader bericht.

En dan nog eens wat…

De warming-up. Wat moet je ermee? Het is bij mijn weten meestal
het meest verwaarloosde gedeelte van de wedstrijdvoorbereiding.
Veel koffie ja, dat wel, en je daarna even terugtrekken. Dat kan geen
kwaad, zo is gebleken! 
… en dan is het seizoen bijna afgelopen… Na ja, volgend jaar
nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Uit het Haarlems Dagblad
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Pinkstertoernooiroosters

Twee weken voor het toernooi komen de Pinkstertoernooiroosters: de
wedstrijden, de lijst met mensen die achter het tafeltje moeten en het
scheidsrechterschema. Alles komt op het prikbord in het clubhuis te
hangen. Maar het is ook te bezichtigen en te downloaden door de
Pinksterlink te volgen op DWT’s webstek: www.halloo.demon.nl !

Verjaardagen in mei

3 mei Jasper Molenaar Heren 4
5 mei Raymond Velthuis Heren 1

Ted Meijer Heren 2
10 mei Paul Thoolen Heren 1
11 mei Ilona Zeilmaker Dames 4
17 mei Patricia ter Horst Dames 4
20 mei Daan Kesseler Ads. o 14
21 mei Robbert Jongejan Heren 4
26 mei Paul Stricker Heren 2
28 mei Niels Rohling Heren 2
29 mei Ingrid Lommerse Dames 2

Toernooien

In het vorige clubblad stonden ze al uitgebreid beschreven: de
toernooien. Hieronder nog eens kort herhaald met datum en tijd.
Vraag info bij Marjolijn als je meewilt, je kunt je ook bij haar
opgeven. 
De afgelopen maand hebben we via Ton Vermeer – scheidsrechter en
heren 5-speler – een geheel nieuw toernooi op de kop getikt, en wel
in het Deense Odense! Informatie bij Ton Vermeer. Eind mei is de
uiterste inschrijfdatum voor de toernooien.

• Zondag 19 en maandag 20 mei: ons eigen Pinkstertoernooi! We zijn
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deze dagen ook uitgenodigd voor een toernooi bij De Reuring in
Noord-Scharwoude.
• Zaterdag 8 en zondag 9 juni bij BZ&PC in Borculo.
• Zaterdag 22 en zondag 23 juni bij Aquanovio in Nijmegen.
• Zaterdag 22 en zondag 23 juni bij Noordkop in Den Helder.
• Zaterdag 6 en zondag 7 juli bij RTW Monson in Tunbridge Wells
(VK).
• Vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus in Odense (DK).
Contactpersoon is Ton Vermeer.

• Zaterdag 17 en zondag 18 augustus bij Zepta in Ter Apel.
• Zaterdag 24 en zondag 25 augustus bij Spartacus in Hasselt (B).
• Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september bij DAW in Alkmaar.
• Zaterdag 7 en zondag 8 september bij ZV De Meer in Culemborg.
G

De redactie van www.vijfdeperiode.nl wil het volgend seizoen
wedstrijdverslagen als een vast onderdeel aan de site toevoegen.
Wij vinden dit verslag van een goede start en moedigen meer
teams nu al aan hun wedstrijdverslagen in deze spannende fase
van de competitie aan ons te sturen: info@vijfdeperiode.nl

Het buitenbad in
op 15 mei 2002
Door: Gé Luttikhuizen

Liefhebbers van het buitenwaterzwemmen kunnen begin mei weer
zwemmen in de openluchtbaden, die dan voor ongeveer vier
maanden open gaan. Voor DWT ers is dat het openlucht zwembad
‘De Houtvaart’ aan de Piet Heinstraat.

Ben je nog nooit in dat bad geweest, dan wordt het nu echt tijd. Dit
jaar zou het wel eens de laatste keer kunnen zijn. Voor het geval je
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het niet weet, volgt hieronder een eenvoudige aanduiding van de weg
die je kunt volgen.

Route:
Vanuit schalkwijk: richting ondergaande zon tot de Leidsevaart.
Vorig jaar was het daar een puinhoop door wegverbetering.
Misschien zijn de wegenbouwers klaar,maar toch voor fietsers:
opletten met oversteken. Rechtsaf en voorbij de monumentale nieuwe
ST. Bavo, linksaf de gedempte Westergracht op. Deze afrijden, de
spoorlijn over en meteen rechtsaf. Na ongeveer 100m zie je links het
bad.

Kom je uit een ander stads deel: fiets naar de nieuwe St. Bavo en doe
daarna wat hierboven staat.

Toegangsprijzen.
In de tijd voor de opening op woensdag 15 mei 2002 kan je in de
voorverkoop een abonnement gekocht worden tegen een lagere prijs.
Meenemen: geld en een pasfoto.

65+ 3 t/m15 jr 16 t/m 64 jr

Los bad 0,,95 1,85 1,85

12 badenkaart 9,50 18,50

abonnement 33,50 33,50 43,15

abonnement in de 26,80 26,80 34,75

voorverkoop

Een Haarlempas geeft korting. Gezinskortingen zijn er ook; voor elk
extra gezinslid 20% korting (informeren bij de kassa).

Openingstijden: maandag t/m vrijdag12.00 tot 18.00 uur

19.00 tot 20.30 uur

zaterdag en zondag 11.00 tot 17.00 uur

Speciaal
Om het zwembad te behouden kun je lid worden van ‘Vrienden van
de Houtvaart’. Het lidmaatschap kost i2,50. Bij de kassa weten ze er
verder alles van. G
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DWT-zomerkamp

Het DWT-zomerkamp is dit jaar op 28, 29 en 30 juni. We gaan op de
fiets naar de camping in Vogelenzang. Er is een dropping, spelletjes,
barbecue en een zwembad. 

Ben jij tussen de 6 en 14 jaar oud en heb je zin om mee te gaan, vul
dan het strookje onder aan deze bladzijde in en geef het aan Mieke,
Ronnie of Sabine. Weet je niet wie dat zijn? Vraag het dan maar aan
je trainer, die weet het wel. Je kan je ook telefonisch opgeven, bel
dan met Sabine: 06 15 46 81 21.

Het hele kampweekend kost i 25,-. Als je het inschrijfformulier dat
hieronder staat inlevert kan je gelijk betalen.

.....................................................................C.....................................

Inschrijfformulier DWT zomerkamp 2002
Naam: Adres:

Geboortedatum:     Plaats:

Telefoonnummer: Postcode:

Ik heb een tent en ik neem die mee op kamp

o Ja o Nee In mijn tent passen … mensen.

Voor de ouders
Als uw kind medicijnen gebruikt of allergisch is voor bepaalde
voedingsmiddelen, wilt u dat dan hier vermelden zodat wij er
rekening mee kunnen houden?
………………………………………………………………………...……………

…………………….…………………...................................……………………...

Het inschrijfgeld voor het kamp bedraagt i 25,-. Dit dient bij
inschrijving betaald te worden.

Handtekening ouder:
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Uitslagen Wedstrijdzwemmen

Paastoernooi 2002 dag 1
31-03-2002 te Haarlem
1 4 x 50m Wisselslag estafette J 1986 en later

1 0.46.00  2.38.58         VI

Wouter van de Bor, Dennis de Graaf, Ismail
Erkan, Richard van Eis.

3 100m Vrijeslag H 50m 100m

1 Eric Veen 0.59.04  0.27.22CR 0.59.33CR

4 50m Vrijeslag minioren 4 en later 50m

1 Sjoerd de Vries 0.39.44 0.38.11*CR

2 Jeroen Teeuwen 0.41.62*CR

3 Yunus Karaca 0.47.13  0.42.53*CR

4 Jeffrey van Deursen 94-agv 0.44.12*CR

5 Mincke Ijlstra 1.02.07  0.55.05*CR

6 Nadia du Fosse 1.04.38  0.55.48*CR

7 Juriaan Zandvliet 93-agv 0.57.99*CR

5 50m Schoolslag M 90/91 50m

1 Fien de Vries 0.49.76  0.47.49*CR

2 Milou Zandvliet 0.48.76  0.49.48CR

3 Sarah Soumete 0.48.26  0.49.48CR

4 Maranka Breed 0.50.15  0.50.44CR

5 Anouk Ijlstra 0.53.65  0.53.21*CR

6 Yesim Koycu 0.54.00  0.53.72*CR

6 50m Schoolslag J 90/91 50m

1 Roy Kokkelkoren 0.50.88  0.51.05CR

2 Wouter van de Bor 0.50.15  0.51.74CR

3 Stefan van Rumpt 0.52.13  0.51.92* SK

7 100m Schoolslag M 88/89 50m 100m

1 Tessa Wijckmans 1.37.67  1.35.19*CR

2 Ceyda Karaca 1.41.63  1.42.76CR

3 Anouk Rossel 1.42.98  1.43.72CR

4 Jody Kokkelkoren 1.43.71  1.45.04CR

8 100m Schoolslag J 88/89 50m 100m

1 Ismail Erkan 1.23.94  1.22.63*CR

2 Richard van Eis 1.46.32  1.47.12CR

3 Kelvin Schilp 1.53.45  1.55.23CR

4 Mark Spierdijk 2.09.13  2.06.25* SL

9 100m Vlinderslag M 86/87 50m 100m

1 Viki Boviatsis 1.14.57  0.33.95CR 1.14.82CR

2 Renee Bosse 1.24.24  0.39.40CR 1.26.68CR

10 100m Vlinderslag J 86/87 50m 100m

1 Dennis de Graaf  0.34.20CR 1.16.83CR

11 100m Rugslag M 84/85 50m 100m

1 Sabrina Dessens  0.43.21CR 1.27.08*CR

12 100m Rugslag J 84/85 50m 100m

1 Peter van de Bor  0.45.34*CR 1.37.60*CR

13 8 x 25m Vlinderslag est. Mix 50m 8 x 25m

1  2.11.53

Eric Veen, Sabrina Dessens, Michael de Feber,
Renee Bosse, Dennis de Graaf,Tessa Wijckmans,
Ismail Erkan, Viki Boviatsis.

15 100m Vlinderslag H 50m 100m

1 Eric Veen 1.09.13  0.31.44CR 1.10.72CR

16 50m Vlinderslag minioren 4 en later 50m

1 Sjoerd de Vries 0.48.69  0.45.26*CR

2 Yunus Karaca 0.55.97  0.56.16 VC

3 Jeroen Teeuwen  0.58.21*CR

4 Nadia du Fosse  1.00.89* VC

5 Jeffrey van Deursen  1.17.92*CR

6 Mincke Ijlstra 1.32.47  1.24.85* VC

7 Juriaan Zandvliet 93-agv 1.35.01* VC

17 50m Vrijeslag M 90/91 50m

1 Fien de Vries 0.40.43  0.37.12*CR

2 Sarah Soumete 0.39.09  0.38.09*CR

3 Milou Zandvliet 0.37.86  0.38.19CR

4 Anouk Ijlstra 0.40.18  0.40.57CR

5 Maranka Breed 0.40.68  0.42.31CR

6 Yesim Koycu 0.45.84  0.44.15*CR
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18 50m Vrijeslag J 90/91 50m

1 Stefan van Rumpt 0.36.75  0.36.84CR

2 Roy Kokkelkoren 0.38.51  0.37.94*CR

3 Wouter van de Bor 0.41.25  0.42.88CR

19 100m Vrijeslag M 88/89 50m 100m

1 Tessa Wijckmans 1.22.75  1.20.72*CR

2 Anouk Rossel 1.25.50  1.25.85CR

3 Jody Kokkelkoren 1.22.35  1.26.66CR

4 Ceyda Karaca 1.30.22  1.28.51*CR

20 100m Vrijeslag J 88/89 50m 100m

1 Ismail Erkan 1.06.29  1.06.02*CR

2 Richard van Eis 1.16.57  1.14.87*CR

3 Kelvin Schilp 1.35.06  1.27.67*CR

4 Mark Spierdijk 1.36.72  1.43.98CR

21 100m Rugslag M 86/87 50m 100m

1 Viki Boviatsis 1.08.56  1.08.86CR

2 Renee Bosse 1.23.21  1.26.03CR

22 100m Rugslag J 86/87 50m 100m

1 Dennis de Graaf 1.16.16 1.15.88*CR

23 100m Schoolslag M 84/85 50m 100m

1 Sabrina Dessens 1.37.20 1.37.45CR

24 100m Schoolslag J 84/85 50m 100m

1 Peter van de Bor 1.32.11*CR

25 4 x 50m Schoolslag estafette D 50m 4 x 50m

1 0.43.00  0.42.56*CR 2.54.07

Renee Bosse, Sabrina Dessens, Fien de Vries,
Viki Boviatsis.

26 4 x 50m Schoolslag estafette H 50m 4 x 50m

2 0.33.85  0.34.82 EA

Eric Veen, Ismail Erkan, Michael de Feber,
Dennis de Graaf.

Uitslag Paastoernooi 2002 dag2
01-04-2002 te Haarlem
27 4x50m Wisselslag estafette M 1986 en later

1 0.32.27 0.32.46CR 2.28.20CR

Viki Boviatsis, Tessa Wijckmans, Renee Bosse,
Anouk Rossel.

29 100m Rugslag H 50m 100m

1 Eric Veen 0.35.95CR 1.13.66CR

30 50m Schoolslag minioren 4 en later 50m

1 Sjoerd de Vries 0.55.17 0.53.14*CR

2 Yunus Karaca 0.56.39 0.54.39*CR

3 Jeroen Teeuwen 92-agv 0.54.62*CR

4 Nadia du Fosse 0.58.60 0.55.83* SK

5 Jeffrey van Deursen 94-agv 0.56.80*CR

6 Mincke Ijlstra 1.12.30 1.04.27*CR

7 Juriaan Zandvliet 93-agv 1.05.83*CR

31 50m Vlinderslag M 90/91 50m

1 Sarah Soumete 0.46.52 0.43.48*CR

2 Milou Zandvliet 0.47.07 0.49.29CR

3 Anouk Ijlstra 0.53.97 0.49.94*CR

4 Fien de Vries 0.57.87 0.50.56*CR

5 Yesim Koycu 1.02.57 1.05.37CR

32 50m Vlinderslag J 90/91 50m

1 Stefan van Rumpt 0.51.72 0.43.44*CR

2 Roy Kokkelkoren 0.54.17 0.49.80*CR

3 Wouter van de Bor 1.04.28 0.53.33*CR

33 100m Vlinderslag M 88/89 50m 100m

1 Tessa Wijckmans 0.48.53CR 1.45.53CR

2 Jody Kokkelkoren 1.49.44 1.51.88CR

3 Anouk Rossel 1.46.44 1.54.69CR

4 Ceyda Karaca 0.54.00CR 2.01.68CR

34 100m Vlinderslag J 88/89 50m 100m

1 Ismail Erkan 1.16.94 1.16.30*CR

2 Richard van Eis 1.53.65 1.49.42*CR

3 Kelvin Schilp 0.49.05* 1.56.81* VC

35 100m Vrijeslag M 86/87 50m 100m

1 Viki Boviatsis 1.02.51 1.03.22CR

2 Renee Bosse 1.13.90 1.13.32*CR

36 100m Vrijeslag J 86/87 50m 100m

1 Dennis de Graaf 1.02.21 1.02.42CR

37 100m Vlinderslag M 84/85 50m 100m
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1 Sabrina Dessens 1.41.31 1.42.56CR

38 100m Vlinderslag J 84/85 50m 100m

1 Peter van de Bor 0.42.00* 1.36.37* VC

39 8x25m Vrijeslag estafette D/H 50m 8x25m

1 1.55.69

Eric Veen, Sabrina Dessens, Michael de Feber,
Renee Bosse, Ismail Erkan,Jody Kokkelkoren,
Dennis de Graaf, Viki Boviatsis.

41 100m Schoolslag H 50m 100m

1 Eric Veen 0.36.32CR 1.18.92CR

42 50m Rugslag minioren 4 en later 50m

1 Sjoerd de Vries 0.45.84 0.45.78*CR

2 Jeroen Teeuwen 92-agv 0.51.50* RF

3 Jeffrey van Deursen 94-agv 0.52.66* RD

4 Yunus Karaca 0.54.44 0.55.76CR

5 Nadia du Fosse 1.02.78 1.00.23*CR

6 Mincke Ijlstra 1.12.87 1.04.76*CR

7 Juriaan Zandvliet 1.13.25* RF

43 50m Rugslag M 90/91 50m

1 Fien de Vries 0.50.08 0.45.01*CR

2 Milou Zandvliet 0.47.53 0.45.81*CR

3 Sarah Soumete 0.49.36 0.47.20*CR

4 Maranka Breed 0.51.32 0.48.65*CR

5 Anouk Ijlstra 0.54.53 0.54.98CR

6 Yesim Koycu 0.52.26 0.55.93CR

44 50m Rugslag J 90/91 50m

1 Stefan van Rumpt 0.46.42 0.46.05*CR

2 Roy Kokkelkoren 0.48.80 0.47.42*CR

3 Wouter van de Bor 0.46.36 0.47.60 RD

45 100m Rugslag M 88/89 50m 100m

1 Jody Kokkelkoren 1.32.02 1.35.72CR

2 Anouk Rossel 1.34.16 1.36.00CR

3 Tessa Wijckmans 1.37.52 1.39.36CR

4 Ceyda Karaca 0.51.55CR 1.45.83*CR

46 100m Rugslag J 88/89 50m 100m

1 Ismail Erkan 1.20.80*CR

2 Richard van Eis 1.37.90 1.35.13*CR

3 Mark Spierdijk 2.08.25 1.49.26* RF

4 Kelvin Schilp 2.08.41 1.54.13* RD

47 100m Schoolslag M 86/87 50m 100m

1 Viki Boviatsis 1.26.08 1.28.50CR

2 Renee Bosse 0.42.40*CR 1.31.44CR

48 100m Schoolslag J 86/87 50m 100m

1 Dennis de Graaf 1.15.89 1.18.91CR

49 100m Vrijeslag M 84/85 50m 100m

1 Sabrina Dessens 1.22.03 1.24.77CR

50 100m Vrijeslag J 84/85 50m 100m

1 Peter van de Bor 0.36.35*CR 1.17.62*CR

51 8x50m Vrijeslag estafette D 50m

1 0.39.60 0.39.29* EA

Ceyda Karaca, Liora Monas, Jody Kokkelkoren,
Tessa Wijckmans, Sabrina Dessens,Anouk Rossel,
Renee Bosse, Viki Boviatsis.

52 8x50m Vrijeslag estafette H 50m

1 0.28.43 0.28.50CR 4.29.55CR

Wouter van de Bor, Kelvin Schilp, Roy
Kokkelkoren, Richard van Eis, Michael de
Feber,Ismail Erkan, Dennis de Graaf, Eric Veen.

Uitslag Meerkamp 2002
07-04-2002 te Haarlem
1 400m Vrijeslag D 100m 200m 400m

1 Viki Boviatsis 10.64.44 2.18.81 4.53.66 2

2 Tessa Wijckmans 1.24.37 2.59.59* 6.10.94*

2 400m Vrijeslag H 100m 200m 400m

1 Ismail Erkan 1.12.35 2.33.31 5.08.24*

2 Dennis de Graaf 1.11.12 2.30.94 5.08.96*

3 100m Rugslag D 50m 100m

1 Jody Kokkelkoren 1.32.02 1.34.58

2 Ceyda Karaca 1.45.83 1.44.61*

3 Liora Monas 1.44.90*

4 100m Rugslag H 50m 100m

1 Richard van Eis 1.35.13 1.34.27*

2 Kelvin Schilp 1.54.13 1.46.58* RD
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5 200m Wisselslag D 50m 200m

1 Viki Boviatsis 2.41.90 0.35.29 2.39.74* 1

2 Renee Bosse 2.57.62 0.38.49 2.57.89

6 200m Wisselslag H 50m 200m

1 Richard van Eis 3.38.31 0.52.64 3.25.19*

7 100m Schoolslag D 50m 100m

1 Renee Bosse 1.31.28 0.43.43 1.31.34

2 Tessa Wijckmans 1.35.19 0.46.21 1.35.62

3 Jody Kokkelkoren 1.43.71 1.43.81

4 Liora Monas 1.46.02 0.49.24 1.44.24*

5 Ceyda Karaca 1.41.63 0.49.63 1.44.48

8 100m Schoolslag H 50m 100m

1 Dennis de Graaf 1.15.89 0.36.56 1.19.70 3

2 Ismail Erkan 1.22.63 0.39.34* 1.24.39

3 Kelvin Schilp 1.53.45 0.50.17* 1.47.19

Uitslag Speedo 4 2002
07-04-2002 te Zaandam
1 100m Vrijeslag j. minioren 6 50m 100m

1 Roy Kokkelkoren 1.26.87  1.23.11*

2 Guney Yerden 1.29.01  1.30.46

2 100m Vrijeslag m. minioren 6 50m 100m

1 Fien de Vries 1.24.76  1.23.05*

2 Maranka Breed 1.35.81  1.27.66*

3 Anouk Ijlstra 1.34.07  1.38.30

3 100m Schoolslag j. minioren 4 50m 100m

1 Sjoerd de Vries 2.03.64  1.58.36*

2 Yunus Karaca 2.00.60  1.59.25*

4 100m Schoolslag m. minioren 4 50m 100m

1 Ebru Kalay 2.16.41  2.04.04*

5 50m Vlinderslag j. minioren 5 50m

1 Stefan van Rumpt 0.43.44  0.41.97* 3

6 50m Vlinderslag m. minioren 5 50m

1 Sarah Soumete 0.43.48  0.41.08* 1

2 Milou Zandvliet 0.47.07  0.47.08

7 200m Wisselslag j. minioren 6 50m 200m

1 Roy Kokkelkoren 3.56.86  0.49.09* 3.28.06*

8 200m Wisselslag m. minioren 6 50m 200m

1 Fien de Vries 3.56.74  0.53.23 3.32.13*

2 Anouk Ijlstra  0.54.08 3.59.92* RD

9 100m Wisselslag j. minioren 4 100m

1 Sjoerd de Vries 1.49.11  1.42.06*

2 Yunus Karaca 1.59.27  1.53.92* RH

10 100m Wisselslag m. minioren 4 100m

1 Ebru Kalay 2.05.26  1.54.91*

11 100m Schoolslag j. minioren 5 50m 100m

1 Stefan van Rumpt 1.47.84  1.47.67* SL

12 100m Schoolslag m. minioren 5 50m 100m

1 Milou Zandvliet 1.46.97  1.48.06

2 Sarah Soumete 1.48.08  1.48.38

13 100m Rugslag j. minioren 6 50m 100m

1 Roy Kokkelkoren 1.48.18  1.42.83*

2 Guney Yerden 1.49.44  1.46.33*

14 100m Rugslag m. minioren 6 50m 100m

1 Fien de Vries 1.41.03  1.38.65*

2 Maranka Breed 1.51.38  1.45.26* RF

3 Anouk Ijlstra 1.55.09  2.05.48

15 100m Vrijeslag j. minioren 4 50m 100m

1 Sjoerd de Vries 1.29.12  1.27.54*

2 Yunus Karaca 1.42.40  1.43.71

16 100m Vrijeslag m. minioren 4 50m 100m

1 Ebru Kalay 1.48.94  1.46.62*

Uitslag Competite deel 5 2002
14-04-2002 te 1823 DL Alkmaar
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4   50m Vlinderslag m. minioren 6 en later

1 Sarah   Soumete 0.41.08 0.40.74*CR

2 Milou   Zandvliet 0.47.07 0.46.73*CR

3 Ide   Hendriks 0.59.57 0.49.61*VC

4 Ebru   Kalay 0.54.99 0.56.01CR

5 Yesim   Koycu 1.02.57 1.00.88*CR

5   50m Vlinderslag j. minioren 6 en later

1 Stefan van Rumpt 0.41.97 0.41.84*CR

2 Guney   Yerden 0.52.82 0.45.60*CR

3 Roy   Kokkelkoren 0.49.09 0.47.70*CR

4 Sjoerd de Vries 0.45.26 0.49.07CR

5 Ghassan   Ibrahimi 0.59.60 0.52.18*CR

6 Martijn   Rutgers 0.53.19*VB

7 Yunus   Karaca 0.55.97 0.56.51CR

8 Jeroen   Teeuwen 0.58.21 1.01.30CR

9 Wouter van de Bor 0.53.33 AE

6   200m Vrijeslag m. junioren 2 en later

1 Jody   Kokkelkoren 2.58.90 2.54.76*CR

2 Tessa   Wijckmans 2.59.59 2.59.37*CR

3 Anouk   Rossel 3.06.53 3.03.21*CR

4 Fien de Vries 3.07.86 3.04.73*CR

5 Ceyda   Karaca 3.17.36 3.19.20CR

6 Liora   Monas 3.22.09*CR

7 Lisanne   Rutgers 3.25.50 3.29.70CR

7   200m Vrijeslag j. junioren 2 en later

1 Ismail   Erkan 2.22.55 2.24.14CR

2 Kelvin   Schilp 3.15.09*CR

8   100m Wisselslag m. jeugd 2 en later

1 Renee   Bosse 1.21.50 1.23.09CR

2 Diana   Niehot 1.26.20 1.30.91CR

9   100m Wisselslag j. junioren 4 en later

1 Dennis de Graaf 1.11.39 1.12.54CR

2 Jelle   Breeuwer 1.25.75*CR

10   100m Rugslag m. senioren 2 en later

1 Viki   Boviatsis 1.08.56 1.11.24CR

2 Sabrina   Dessens 1.27.08 1.35.00 RD/RC

11   100m Rugslag j. jeugd 2 en later

1 Michael de Feber 1.19.04CR

2 Peter van de Bor 1.37.60 1.31.14*CR

12   200m Wisselslag D

1 Viki   Boviatsis 2.39.74 2.40.90CR

2 Renee   Bosse 2.57.62 3.03.56CR

13   200m Wisselslag H

1 Eric   Veen 2.30.09 2.30.40CR

2 Martin   Niehot 2.37.51 2.40.04CR

3 Dennis de Graaf 2.37.18 2.41.39CR

15   100m Vrijeslag m. minioren 6 en later

1 Sarah   Soumete 1.23.03 1.22.63*CR

2 Fien de Vries 1.23.05 1.23.08CR

3 Milou   Zandvliet 1.23.65 1.25.12CR

4 Maranka   Breed 1.27.66 1.29.63CR

5 Yesim   Koycu 1.35.91 1.34.40*CR

6 Ide   Hendriks 2.00.59 1.42.02*CR

7 Ebru   Kalay 1.46.62 1.48.32CR

16   100m Vrijeslag j. minioren 6 en later

1 Stefan van Rumpt 1.19.02 1.18.97*CR

2 Sjoerd de Vries 1.27.54 1.23.21*CR

3 Roy   Kokkelkoren 1.23.11 1.28.33CR

4 Guney   Yerden 1.29.01 1.33.27CR

5 Jeroen   Teeuwen 1.45.08 1.35.49*CR

6 Martijn   Rutgers 1.40.71 1.35.92*CR

7 Ghassan   Ibrahimi 1.40.43 1.39.31*CR

8 Yunus   Karaca 1.42.40 1.44.77CR

17   50m Schoolslag m. junioren 2 en later

1 Tessa   Wijckmans 0.45.74 0.44.73*CR

2 Jody   Kokkelkoren 0.47.41 0.46.65*CR

3 Anouk   Rossel 0.48.24 0.46.80*CR

4 Liora   Monas 0.46.45 0.47.92CR

5 Ceyda   Karaca 0.46.60 0.47.92CR

6 Lisanne   Rutgers 0.48.55 0.49.20CR

18   50m Schoolslag j. junioren 2 en later

1 Wouter van de Bor 0.50.15 0.48.11*CR

2 Kelvin   Schilp 0.50.17 0.50.78CR

19   200m Rugslag m. jeugd 2 en later

1 Viki   Boviatsis 2.25.13 2.27.93CR

20   200m Rugslag j. junioren 4 en later

1 Dennis de Graaf 2.47.14 2.45.22*CR

2 Ismail   Erkan 2.53.98* RD

3 Jelle   Breeuwer 3.16.82 3.03.67* RD

21   100m Vrijeslag m. senioren 2 en later

1 Diana   Niehot 1.16.70 1.23.59CR

2 Sabrina   Dessens 1.22.03 1.30.14CR

22   100m Vrijeslag j. jeugd 2 en later

1 Michael de Feber 1.08.48CR

2 Peter van de Bor 1.17.62 1.15.93*CR
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23   50m Vrijeslag D

1 Tessa   Wijckmans 0.36.88 0.37.60CR

2 Jody   Kokkelkoren 0.37.76 0.37.86CR

3 Anouk   Rossel 0.36.14 0.38.70CR

24   50m Vrijeslag H

1 Eric   Veen 0.26.75 0.27.27CR

2 Martin   Niehot 0.27.20 0.28.39CR

Zuyderzee Mastercircuit
te Lelystad

Door: Corine Kalbfleisch

Op zaterdag 23 maart 2002 haalde Ok mij om half drie af om naar
Lelystad te gaan voor de vierde wedstrijd dit seizoen van
bovenvermeld circuit. Onderweg haalden wij Jankees op uit
Amsterdam. Donald Uytenbogaart was niet mee naar Lelystad. Hij
verbleef ongeveer twee weken in Nieuw Zeeland om deel te nemen
aan de Wereldkampioenschappen voor masters in Christchurch. Er is
een groep van ruim dertig Nederlandse deelnemers naar Nieuw
Zeeland afgereisd.

In Lelystad waren 34 verenigingen ingeschreven en de organisatie
was i handen van ‘ De Houtrib’. De wedstrijden, die om 17.15 uur
begonnen, werden gehouden in het nieuwe zwembad ‘De koploper’.
Voor zover ik weet zijn er geen records gezwommen want de sterren
waren bij het WK.

In mijn categorie D50+ heb ik de navolgende resultaten behaald:

50m rugslag in 0.44,8 min 2  plaatse

200mvrijeslag in 3.10,4 min 2  plaatse

200mrugslag in 3.36,8 min 1  plaats + ev. PRe

Ik had niet gedacht dat ik ‘n PR zou zwemmen op de 200m rugslag.
Ik ben daar erg blij mee. Ook Jankees heeft weer punten verzameld
voor het klassement. Om tien uur zette Ok mij thuis af. G
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DWT heren 1 naar top drie  

In de strijd om een plaats bij de eerste drie in B.H3C, speelden KZC
en DWT zaterdag tegen elkaar in het Sportfondsenbad te Beverwijk.
KZC staat 4e en DWT 6e, met 2 punten achterstand.  

Door een laagstaande zon was DWT het 1e en het 2e part in het
nadeel. Na een periode van aftasten, kwam KZC, mede met hulp van
de zon, op een 1-0 voorsprong. Niet ver daarna kon Ronnie
Westerhoven , na een midvooractie van Paul Thoolen, met een strak
afstandsschot  de 1-1 aantekenen. Toch kon KZC weer op 2-1
komen.  

Het tweede partje begon DWT sterk. Uit een man meer situatie werd
door Raymond Velthuis de 2-2 gescoord. Daarna was het DWT dat
de toon sloeg met een strakke pressing kon KZC geen moment meer
in het spel komen. DWT creëerde ook niet echte kansen, maar het
wel het betere van het spel. 

Dit kwam tot uiting in het 3e partje. In opnieuw een man meer was
het dit keer Thijs Weustink die uit z'n favoriete hoek de 2-3
aantekende. Even later kon Ronnie Westerhoven met een hard schot
na een inzwemactie de 2-4 aantekenen. KZC werd feller en kreeg ook
kansen. Maar steeds stuitte zij of op het houtwerk of de uitstekende
keepende Teun Weustink.  

In het 4e partje hield DWT de boel goed dicht. Op enkele halve
kansen na kwam KZC niet meer dicht bij een doelpunt tot de laatste
minuut. KZC scoorde 3-4, maar 20 sec later kon Ronnie
Westerhoven een strafworp benutten. Na een goede actie van Eddy
Roosen en goede pass van Raymond Velthuis. Vlak voor tijd kwam
KZC nog terug tot 4-5, maar Michael Woolthuis schermde de bal de
laatste seconden af alsof het z'n laatste biertje af.  
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DWT wint dus na een leuke pot en kan zich op gaan maken voor de
3e plaats! De concurrentie heeft nog een zwaar programma, terwijl
DWT enkel nog tegen de nummer laatst en één na laatst hoeft te
spelen. Geen garanties, maar het ziet er goed uit voor de mannen van
Koos Ruiter!  G

Sam
Babette

is geboren op 11 april 2002

dochter van

Robin Groenendijk en Danyelle Bulters

Leendert Meeszstraat 5

2015 JV Haarlem

Tel. 023 - 5240770
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De pen
Door: Jeroen

Martin bedankt dat je weer eens aan mij denkt. Meestal als je iemand
na doet dan krijg je te horen van “Als hij in de sloot springt dan
spring jij daar toch niet achteraan”. Tussen Martin en mij is het altijd
zo; wat Martin het eerst doet, trekt hij mij daar in mee. Dat is iets
waar je niet onderuit kan. Ik had eigenlijk niets anders verwacht
Martin!

Laat ik eerst even zeggen wie ik ben. Ik ben Jeroen Loerakker. 

De broer van Tera en de zoon van Bert (en Hanny). 

Ik ben 22 jaar en ik installeer airconditionings voor mijn werk.

Mijn eerste contact met DWT was met leszwemmen  in de Planeet.
Ik weet nog goed dat ik in het pierebadje les kreeg van Cor Belles. Ik
heb heel lang in dat pierebadje gezeten omdat Jeroentje niet goed op
zijn rug kon zwemmen. Uiteindelijk is dit toch gelukt. Cor bedankt!

Na leszwemmen werd er gevraagd of ik op waterpolo wilde. Ik zei
nee en ging eerst judo les volgen. Dit had ik gauw gezien en ben toen
toch op aandringen van mijn vader op waterpolo gegaan. Het was
geen slechte keus pap, ik doe noch steeds aan waterpolo. Ik heb
alleen maar een dolle boel meegemaakt bij DWT mede dankzij onze
trainers en of coaches. Ook wel hadden we verloren, we draaiden ons
om en gingen gewoon weer verder met pret maken.

De volgende die zijn levensverhaal mag vertellen heb ik even over na
moeten denken. Het moet niet iemand van mijn team zijn of iemand
die net is geweest. Ik geef  De Pen aan iemand die denk ik weinig te
vertellen heeft. MIEKE GOEDKOOP jij bent de volgende die mag
schrijven. G



Verenigings informatie
Contact adressen

Dagelijks bestuur
Voorzitter: G. Niehot

Poelgeest 113

2036 HS  Haarlem
tel: 023 - 5 36 38 66

Secretaris: A. Veen
Zonnebloemstr 45

2014 VV  HAARLEM
tel. 023 – 5 31 39 65

Penningm.: P. Lommerse
Zwanebloembocht 88

1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 49 21 12

Ledenadministratie
I. Rohling

Dillestraat 3
2034 MN  Haarlem

tel. 023 – 5 33 89 93

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

Edward Jennerstraat 102
2035 ER   Haarlem

tel. 023 - 5 33 44 94
Agenda: Ingrid Lommerse

tel. 023 - 5 49 21 12

Technisch overleg (TO)
Voorzitter:  K. Ungureanu

tel. 023 – 5 33 08 57

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

tel. 023 - 5 27 29 89

Waterpolo-werkgroep
Voorzitter M. Verbruggen

Mr. Cornelisstraat 69

2023 DE  Haarlem
tel. 023 – 5 31 41 20

Zwemwerkgroep
Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem

tel. 023 - 5 35 20 11

Synchroonzwemmen
Secretaris  P. Lommerse

Zwanebloembocht 88

1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 49 21 12

Zwem uren

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

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

P. Hoenderdos tel.:023-5840567
In de Planeet 2 op zaterdag

08.00 -09.00 uur A diploma
09.00 -10.00 uur B & C diploma, 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

Wedstrijdzwemmen:
maandag 17.00-18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad

woensdag 17.30-18.30 uur Boerhaavebad
donderdag 06.00-07.00 uur Boerhaavebad

vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.45-08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad

zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Adspiranten (o 14)

dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
vrijdag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad

Heren jeugd
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad

vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad

Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad

vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren 3, 4, 5 

maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad

Dames 1 t/m 4
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad

vrijdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uurBoerhaavebad
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