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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De impact van de sport op ons dagelijks leven is
onmiskenbaar, ook al willen we er helemaal niets
mee te maken hebben. Allerlei factoren en
randverschijnselen laten ons duidelijk weten dat
sport een enorme invloed uitoefent op het leven van alledag. Het
begint al bij de geboorte van een nieuwe wereldburger. Een beetje
trotse vader heeft bij het zien van z’n pasgeboren zoon al visioenen
over welk een fantastische voetballer er in zijn nazaat schuilt en zijn
glinsterende ogen verraden zijn trotse wens dat dit pasgeboren schep-
sel ooit de wereldbeker aan het laaiend enthousiaste voetbalvolk mag
tonen. En de moeder, die toch maar de uitvoerder is van de ultieme
prestatie der geboorte, maar denken dat de glinsterende ogen van
vadertje lief het resultaat zijn van hun gezamenlijke inspanning die
tot deze prachtige boreling heeft geleid. Vervolgens zal het kind
reeds in de kleuterperiode zich min of meer verplicht moeten over
geven aan de grondbeginselen van de zwemkunst, wil het al op vroe-
ge leeftijd in dit waterrijke land letterlijk het hoofd boven water
kunnen houden. En als klap op de vuurpijl zal bij het betreden van de
basisschool aan de genetische opvoedkundige eenheid duidelijk wor-
den gemaakt dat een complete sporttuniek voor het kind tot de ver-
plichte outfit behoort; waarmee de kiem gelegd is van het zaad der
sportverdwazing.

Geen ontkomen aan dus, want die juf van de zwemles zal het kind
wel duidelijk maken dat het behalen van één zwemdiploma ruim
onvoldoende is en dat drie diploma’s toch wel een minimale vereiste
is, om het kind vervolgens niet meer los te laten; net zo lang totdat
deze alle zwemdiploma’s behaald heeft en het inmiddels duidelijk
geïndoctrineerde kinderzieltje na een weloverwogen dramcampagne
de getergde ouders weet te overtuigen dat zwemmen de meest fantas-
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tische sport ter wereld is! Zo; DWT kan al weer een lid in de zwem-
familie opnemen.
Nadat je uiteindelijk de overgave hebt getekend en je tot rust geko-
men in je luie stoel de krant lezend angstvallig de sportkatern over-
slaat, kom je tot de ontdekking dat de zwemvereniging je nadrukke-
lijk dicht op de hielen zit. “U bent toch zo’n goed ouderpaar en u
bent toch zo betrokken bij de sportieve prestaties van uw kind; u past
gewoon prima in het beeld van de ideale vrijwilliger! En dan; u wilt
uw oogappel toch niet teleurstellen. Kom erbij als vrijwilliger, uw
organisatorische kwaliteiten komen bij de zwemvereniging goed van
pas.”

Zo gaat dat dus! In eerste instantie klamp je jezelf vast aan het onder-
huidse verzet om je inzet voor dat irritant ogende zwemclubje tot een
minimum te beperken; totdat de psychologie van de ten hemel prij-
zende loftuitingen aan jouw adres gericht, bezit van je ego heeft
genomen en je uiteindelijk narcistisch gedwongen jezelf onvoorwaar-
delijk overgeeft aan de wetten van de clubliefde en de vereniging-
trouw. Het begint bij het vervoer van kinderen naar zwemwedstrij-
den, vervolgens doe je allerlei zwemsportleiders, jury en trainerscur-
sussen en het eindigt in je grootste sportieve prestatie ooit om je
relatie tevreden te houden en je bed niet bij de club te hoeven zetten.
Geloof me, het lukt je om een ultieme breuk te vermijden. Sterker
nog, je overtuigingskracht in het nut van je verenigingsactiviteiten zal
je levenspartner ertoe overhalen om jou te volgen op de weg naar
eeuwige verenigingsroem. En uiteindelijk gloort aan het eind van de
tunnel die
prachtig glimmende Sendenbokaal, of noem het maar de lintjesregen
bij DWT.

Tot zover de beschrijving van één der randverschijnselen van de
sport waar geen ontkomen aan is en die hele volkstammen
beïnvloedt! Naar ik hoop nog tot in lengte van jaren. Want waar zou
de sportclub zijn zonder de inzet van die sportgekke vrijwilligers, die
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er toch maar wel even voor zorgen dat menig sportclub een niet meer
weg te denken factor is in het leven van alledag en die immers tot een
verrijking van de samenleving leidt.
En DWT, die vaart er wel bij! En daar zijn we al die fantastische
kaderleden die zich vaak op diverse plekken binnen de vereniging
inzetten, hartstikke dankbaar voor.
Alle met het vrijwilligers sportvirus besmette kanjers wens ik dan
ook een welgemeende fantastische zomervakantie toe. Geniet ervan.
Ik hoop jullie ergens halverwege augustus weer in de DWT-stal tegen
te komen.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot G

Informatief..

- De Vomar kassabon.
“Haalt u uw boodschappen bij de Vomar, geef dan
uw kassabon aan DWT. De Vomar geeft van het
bedrag van uw kassabon een half procent aan onze
club.”
Al weer een aantal jaren sponsort de Vomar op de-
ze lucratieve wijze onze zwemvereniging.
Het totaalbedrag leverde in het eerste jaar ruim duizend gulden op.
Voorwaar een aardige som geld, dat de vereniging ten goede komt.
Na dat eerste jaar werd het jaarlijkse totaal bedrag geleidelijk aan
minder, met als voorlopig dieptepunt een bedrag van nog geen 750
gulden in het afgelopen jaar.
Wij willen de Vomaractie nieuw leven inblazen. Ons streven is om
jaarlijks minimaal een bedrag van 500 euro binnen te halen. Daar
hebben wij wel uw steun en hulp bij nodig.
Deponeer al uw Vomarkassabonnen in de Vomarbox in het clubhuis.
Vanaf het nieuwe seizoen zullen wij u nog duidelijker het bestaan
van deze actie laten weten.
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Uw Vomarbon is KASSA voor DWT!

- De Grote Clubactie.
In september gaat de grote clubactie weer van start. De coördinatie
van deze actie voor DWT wordt overgenomen door Marianne Schil-
lemans. Zij zal voortaan met het draaiboek in de hand de grote club-
actie aansturen. Alle werkgroepen dus opgelet. Uw aanspreekpunt
voor de GCA is vanaf nu Marianne Schillemans. G

Met bronvermelding.
Bron: Zwemkroniek on line.

‘Zwemkroniek on line’ mocht op zondag 7 april even na 13.30 uur
haar miljoenste bezoeker noteren en dat stemde de makers van de site
tot grote vreugde. Het begon ooit aarzelend in 1989 toen
Zwemkroniekredacteur Jos van Kuijeren het medium ‘internet’
ontdekte en naast de geschreven zwemkroniek ook een eigen site
begon. Er was toen vanuit de zwembond geen enkele belangstelling
of ondersteuning. Vanaf het begin bleek echter dat er geleidelijk aan
een toenemende stroom belangstellenden de site bezochten. Eind
januari 1999 werd via een teller het aantal bezoekers van de site zo’n
beetje bijgehouden. Met horten en stoten, er werd soms weken niet
goed geregistreerd, stond de teller aan het eind van het jaar rond de
25.000 bezoekers, wat nu niet bepaald een successtory te noemen
was. De opmars van de site begon met de komst van Sander Bergsma
en Oene Rusticus, twee Friezen die beiden zeer actief bij de
zwemsport betrokken waren. Een nauwe samenwerking met deze
internetfreaks bij uitstek leidde vlak voor de Olympische Spelen tot
een totaal vernieuwde site. Voor velen kwam de digitale
Zwemkroniek, die inmiddels als geschreven medium door de KNZB
was opgeheven, als een geschenk uit de zwemhemel vallen.
Sindsdien plaatsen talloze lezers ‘zwemkroniek on line’ in hun
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favorietenrijtje en installeren deze als startpagina.

De bezoekersaantallen bleven vanaf de fantastische zwemsuccessen
in Sydney stormachtig groeien en aan het einde van het magische jaar
2000 kon kantje boord, de 103.000e bezoeker van de site genoteerd
worden. Eind 2001 volgde de definitieve doorbraak met bijna 717.0-
00 bezoekers en in het eerste kwartaal van 2002 bedroeg het aantal
‘pageviews’ een kwart miljoen, waardoor de één miljoen siteclicks
een feit werd.
‘Zwemkroniek on line’ is vooral een site voor wedstrijdzwemmers en
wordt met name tijdens de competitieweekeinden zeer druk bezocht.
Sinds 1998 komt ruim 99 procent van de
bezoekers van de site uit deze hoek en de verwachting is dat hierin
weinig verandering zal optreden. Dit komt mede doordat op
wedstrijddagen sommige uitslagen op zich laten wachten en iedereen
zo verschrikkelijk benieuwd is naar de standen. Andere liefhebbers
van de zwem sport zoals waterpoloers en synchroonzwemmers
zoeken hun informatie vooral op de voor deze doelgroepen bestemde
sites.

De cijfers geven dus aan dat ‘zwemkroniek on line’ inderdaad is
uitgegroeid tot de nieuws- en informatiesite voor ieder in wedstrijd
zwemmen geïnteresseerde Nederlander of Nederlanders in den
vreemde. ‘Zwemkroniek on line prijst zich gelukkig met het feit dat
van KNZB-zijde in het laatste jaar veel belangrijke informatie
beschikbaar is gesteld. Ook als binnenkort de eigen KNZB-site volop
in werking zal zijn, zal men informatie aan ‘zwemkroniek on line’
blijven doorgeven. De makers en samenstellers van ‘zwemkroniek on
line’ blijven dagelijks bezig de site in vele opzichten actueel te
houden, of daar waar mogelijk te verbeteren. Wij zijn altijd
ontvankelijk voor nieuwe ideeën of suggesties en we staan ook open
voor een kritische noot, aldus de immer enthousiaste operators van
‘zwemkroniek on line’. G
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Déjà vu.
Door: Guus Niehot.

Er neemt bijna altijd een licht gevoel van opwinding en trots bezit
van mij wanneer ikzelf of voor mij bekende personen, groeperingen
of verenigingen waarmee ik mij verwant weet, op een positieve wijze
het nieuws weten te halen. Toen mijn naam als 15-jarige jongen
vanwege mijn deelname aan de Haarlemse Muggenronde terloops in
het Haarlems Dagblad werd vermeld, glom ik van trots en liet ik dat
de hele wereld weten. Toen mijn zoon ruim twaalf jaar geleden als
onbeduidend zwemmertje bij DWT hetzelfde overkwam, deelde ik
als trotse vader dat gelukzalige gevoel met hem. Je voelt je immers
bijna een bekende Nederlander; nietwaar!
Sportverenigingen maken een grote kans om min of meer regelmatig
de sportkaternen van de plaatselijke nieuwsmedia te halen. In haar nu
ruim 70-jarig bestaan is dat zwemvereniging DWT ook zeer
regelmatig overkomen. Het betekent toch wel iets als het journaille
zich bereid verklaart om aandacht te schenken aan de activiteiten van
jouw vereniging en daar op de een of andere wijze publiekelijke
bekendheid aan te geven.

Ik kan me nog goed de aandacht herinneren van het journaille voor
het 60-jarig bestaan van DWT, die gestalte kreeg door middel van
een wervend artikel in de krant met een daarbij be-horende foto
waarvoor onder meer de toenmalige voorzitter Henk Wigman en
Ruud Muijlaart trots poseerden. Een dergelijke publiciteit is van niet
te onderschatten belang voor de naamsbekendheid en de
levensvatbaarheid van je vereniging. Public relations in optima
forma.
Ik hapte dan ook onmiddellijk toe toen kortgeleden een journalist van
De Echo de vereniging benaderde voor een vergelijkbaar interview.
Helaas heeft het volledige artikel alleen in de editie van Velserbroek
gestaan en mochten Haarlemse lezers van dit illustere sufferdje het
slechts doen met een verminkte versie. Gelukkig is er, met dank aan
Marcel Tabbers, redelijke belangstelling van het Haarlems Dagblad
voor de sportieve prestaties van de sportsector bij DWT. De uitslagen
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van het wedstrijd zwemmen worden trouw gepubliceerd, waarbij
sportieve prestaties van DWT-getrouwelingen soms vetgedrukt aan
de lezer voorgelegd worden.

De polosector timmert wat dat betreft traditioneel al sinds jaar en dag
aan de weg. Je kunt dit een logische ontwikkeling noemen omdat per
definitie het Haarlems Dagblad wekelijks de wedstrijdverslagen van
de in de bondscompetitie uitkomende teams publiceert. Toch durf ik
te stellen dat dankzij de professionele aanpak van de polo werkgroep,
over wat zij onder sport beleving verstaan, meer- en op een andere
manier gepubliceerd wordt over de poloprestaties van DWT. De
visionaire blik van met name Marjolijn Verbruggen die een toptrainer
wist te overtuigen om zijn kennis van het spelletje te doceren aan een
groep razend enthousiaste DWT-polomeiden, heeft mede geleid tot
de huidige successen binnen de hele polosectie. En dientengevolge
ook de belangstelling van de plaatselijke pers voor deze in het oog
springende sportieve prestaties. En dan bekruipt mij weer het gevoel
van opwinding en trots als onder de kop ‘Aantrekkelijk
competitieslot waterpolo’ voor het succes van Heren 1. coach Koos
Ruijter voor het voetlicht gebracht wordt en dat Ben Willemze gezien
wordt als de verpersoonlijking van het succes van het vrouwenpolo
bij DWT, waarbij en passant ook Dames 2 met Bart Wever genoemd
wordt. Wat een P.R. voor DWT zeg! Een beter slot van het seizoen
kun je je toch niet voorstellen! G

Standplaats De Houtvaart.
Door: Guus Niehot.

We geloven weer in De Houtvaart. Ik kan dus met een gerust hart een
eind aan deze rubriek maken. Al zal de tijd ons leren of ik hierin niet
te voorbarig ben geweest. Als ik het onderstaande artikel uit De
Haarlemmer mag geloven, dan ligt er een gouden toekomst voor het
enige Haarlemse openluchtzwembad in het verschiet. Ik citeer:
Zonder trommels en trompetten gaat het zwembad De Houtvaart dit
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jaar een dubbel feest vieren. Ten eerste het feit dat het nu al 75 jaar
geleden is dat voor het eerst de poorten van het huidige gebouw
werden geopend. En ten tweede dat ook dit jaar weer de poorten
zullen open gaan om het zwemlustige publiek in de gelegenheid te
stellen hun baantjes te trekken, in het volle besef dat De houtvaart
een gouden toekomst tegemoet gaat. Want de kou is uit de lucht, de
lente is aangebroken, het unieke bad is gered en er kan worden
gerestaureerd. Er kan dus een heus overlevingsfeestje gevierd worden
deze zomer.

Op 15 mei is met een eenvoudig handgebaar de sleutel in het slot
gestoken, waarna vanaf 7 uur de vrienden van de Houtvaart het spits
hebben afgebeten. De Houtvaart is dan wel zonder noemenswaardig
feestgedruis geopend, maar haar toekomst heeft er onder meer
dankzij dit illustere gezelschap sinds jaren niet zo fleurig uitgezien.
De vrienden hebben zich meer dan tien jaar de zwemvliezen uit het
lijf gewerkt om, vaak tegen alle stromen in, het behoud van dit
unieke zwembad te kunnen bewerkstelligen. En het schijnt ze dan
eindelijk te gaan lukken. Hoewel ze het graag willen zal de vlag nog
niet echt uitgestoken worden en zal pas na de restauratie alles uit de
kast gehaald worden om er een echt groot feest van te maken. Met
veel trommels en klaroengeschal zal dan het Haarlemse publiek daar
weet van krijgen.

Als op 1 september de deurtjes weer dicht gaan, dan hopen de
vrienden dat daarna de restauratie van het bad gauw zijn beslag kan
krijgen. De vrienden gaan ervan uit dat de gemaakte afspraken met
het ‘oude’college en de ‘oude’gemeenteraad ook door de nieuw
verkozen instanties zullen worden gehonoreerd. Zoals zij er ook
vanuit gaan dat de afspraak dat de watertemperatuur dit jaar constant
op 22 graden Celsius zal worden vastgepind, ook zal worden
nagekomen. Ik denk dat Kitty zich daar voor nu niet echt mee
bezighoudt. Zij vindt het allang prachtig dat ze ook weer dit seizoen
de scepter over De Houtvaart mag zwaaien.
En als het ook nog een prachtige zomer mag worden, dan is haar
missie voor dit seizoen bij voorbaat al geslaagd. 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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Uitslagen Wedstrijdzwemmen

NK te Amersfoort
18 april: Viki Boviatsis 100 rug in 1.11.83 , 7  plaatse

Viki Boviatsis 200 vrij in 2.22.44 , 13  plaatse

19 april: Viki Boviatsis 800 vrij in 10.02.97, 6  plaatse

20 april: Viki Boviatsis 400 vrij in 4.50.99 ,  2  plaatse

21 april: Viki Boviatsis 200 rug in 2.35.68 , 5  plaats.e

Uitslag 20e Int. Schwimm-Gala
04-05-2002 te Osnabrück
Programmanummer: 3 50m Rugslag dames
1 Diana Niehot 0.41.11 0.42.86CR
2 Sabrina Dessens 0.43.09 0.43.51CR
3 Anouk Rossel 0.43.95 0.45.78CR 1
4 Yesim Koycu 0.52.26 0.53.97CR

Programmanummer: 4 50m Rugslag heren
1 Peter van de Bor 0.45.34 0.41.11*CR 3
2 Kelvin Schilp 0.50.55 0.48.63*CR

Programmanummer: 5 100m Vrijeslag dames
1 Renee Bosse 1.13.32 1.12.87*CR
2 Tessa Wijckmans 1.20.72 1.18.82*CR
3 Anouk Rossel 1.25.50 1.22.22*CR
4 Sabrina Dessens 1.22.03 1.23.15CR
5 Jody Kokkelkoren 1.22.35 1.23.78CR
6 Aylin Erkan 1.24.84*CR
7 Ceyda Karaca 1.28.51 1.30.72CR
8 Yesim Koycu 1.34.40 1.37.04CR

Programmanummer: 6 100m Vrijeslag heren
1 Dennis de Graaf 1.02.21 1.01.98*CR 2
2 Ismaël Erkan 1.06.02 1.03.44*CR
3 Michael de Feber1.06.71 1.08.55CR
4 Peter van de Bor 1.15.93 1.12.16*CR
5 Stefan van Rumpt 1.18.97 1.20.37CR 2
6 Roy Kokkelkoren 1.23.11 1.25.81CR
7 Guney Yerden 1.29.01 1.30.78CR
8 Ghassan Ibrahimi 1.39.31 1.35.41*CR

Programmanummer: 7 50m Vlinderslag dames
1 Renee Bosse 0.37.65 0.36.50*CR 3
2 Diana Niehot 0.37.18 0.39.14CR
3 Tessa Wijckmans 0.44.32 0.43.28*CR
4 Ceyda Karaca 0.48.83 0.48.51*CR

5 Jody Kokkelkoren 0.49.21 0.49.03CR

Programmanummer: 8 50m Vlinderslag heren
1 Ismail Erkan 0.32.84 0.32.06*CR 1
2 Dennis de Graaf 0.32.09 0.33.18CR 3
3 Michael de Feber0.34.11 0.33.95*CR
4 Stefan van Rumpt 0.41.84 0.44.35CR 1
5 Roy Kokkelkoren 0.47.70 0.45.49*CR
6 Kelvin Schilp 0.49.05 0.47.93*CR
7 Guney Yerden 0.45.60 0.50.17CR
8 Ghassan Ibrahimi 0.52.18 0.54.78CR

Programmanummer: 13 100m Rugslag dames
1 Diana Niehot 1.27.90 1.33.26CR 3
2 Jody Kokkelkoren 1.32.02 1.38.31CR
3 Anouk Rossel 1.34.16 1.44.17CR
4 Ceyda Karaca 1.44.61 1.47.08CR

Programmanummer: 14 100m Rugslag heren
1 Michael de Feber1.17.62 1.20.40CR 2
2 Dennis de Graaf 1.15.88 1.23.74CR
3 Stefan van Rumpt 1.37.92 1.40.81CR
4 Guney Yerden 1.46.33 1.47.51CR
5 Kelvin Schilp 1.46.58 1.49.65CR
6 Roy Kokkelkoren 1.42.83 1.51.19CR

Programmanummer: 15 50m Schoolslag dames
1 Renee Bosse 0.42.40 0.41.70*CR 1
2 Tessa Wijckmans 0.44.73 0.45.75CR
3 Sabrina Dessens 0.43.13 0.45.76CR
4 Anouk Rossel 0.46.80 0.49.49CR 2
5 Aylin Erkan 0.51.09*CR
6 Yesim Koycu 0.53.72 0.54.91CR

Programmanummer: 16 50m Schoolslag heren
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1 Dennis de Graaf 0.33.85 0.34.55CR 1
2 Ismail Erkan 0.39.34 0.37.58*CR 2
3 Peter van de Bor 0.40.57 0.38.95*CR 3
4 Roy Kokkelkoren 0.50.88 0.50.79CR
5 Stefan van Rumpt 0.51.92 0.51.73CR
6 Kelvin Schilp 0.50.17 0.52.76CR
7 Guney Yerden 0.52.18 0.53.53CR
8 Ghassan Ibrahimi 1.00.36 0.54.90*CR

Programmanummer: 17 200m Vrijeslag dames
1 Renee Bosse 1.22.69CR 2.43.96CR
2 Diana Niehot 1.26.61CR 3.00.38CR

3 Jody Kokkelkoren 1.27.52CR 3.01.56CR
4 Tessa Wijckmans 1.29.19CR 3.02.91CR
5 Sabrina Dessens 1.33.69CR 3.15.09CR
6 Yesim Koycu 1.39.67CR 3.25.82*CR
7 Ceyda Karaca 1.37.67CR 3.27.35CR

Programmanummer: 18 200m Vrijeslag heren
1 Ismail Erkan 1.09.71CR 2.24.12CR 3
2 Michael de Feber1.12.45CR 2.32.91CR
3 Peter van de Bor 1.22.57CR 2.51.76*CR
4 Ghassan Ibrahimi 1.42.38CR 3.38.11*CR

Uitslag 20e Int. Schimm-Gala
05-05-2002 te Osnabruck
Programmanummer: 23 50m Vrijeslag heren
1 Dennis de Graaf 0.28.43 0.28.76 3
2 Peter van de Bor 0.36.35 0.32.01*
3 Kelvin Schilp 0.39.05 0.35.66*
4 Stefan van Rumpt 0.36.75 0.36.47 3

Programmanummer: 24 50m Vrijeslag dames
1 Diana Niehot 0.34.72 0.35.03
2 Aylin Erkan 0.38.37*
3 Sabrina Dessens 0.36.26 0.39.14
4 Yesim Koycu 0.44.15 0.42.56*

Programmanummer: 25 100m Schoolslag heren
1 Dennis de Graaf 1.15.89 1.19.73 3
2 Ismail Erkan 1.22.63 1.23.16
3 Michael de Feber1.24.34 1.26.25 2
4 Kelvin Schilp 1.47.19 1.47.66
5 Roy Kokkelkoren 1.44.72 1.47.75
6 Guney Yerden 1.51.54 1.52.69
7 Ghassan Ibrahimi 2.03.73 2.04.50

Programmanummer: 26 100m Schoolslag dames
1 Renee Bosse 1.31.28 1.30.24*
2 Tessa Wijckmans 1.35.19 1.36.97
3 Sabrina Dessens 1.37.20 1.37.01 2

4 Anouk Rossel 1.42.98 1.39.57*
5 Ceyda Karaca 1.41.63 1.42.06
6 Jody Kokkelkoren 1.43.71 1.46.03
7 Yesim Koycu 1.54.38 1.55.62

Programmanummer: 27 100m Vlinderslag heren
1 Stefan van Rumpt 1.41.59 1.41.27 1

Programmanummer: 28 100m Vlinderslag dames
1 Renée Bosse 1.24.24 1.31.35 2
2 Anouk Rossel 1.46.44 1.43.43* 3

Programmanummer: 29 200m Wisselslag heren
1 Ismaël Erkan 2.45.33 2.40.79* 2
2 Michael de Feber2.43.38 2.45.10 1
3 Peter van de Bor 3.08.37* 2
4 Roy Kokkelkoren 3.28.06 3.26.37*
5 Guney Yerden 4.09.41 3.37.21*

Programmanummer: 30 200m Wisselslag dames
1 Tessa Wijckmans 3.18.57 3.18.69
2 Diana Niehot 3.14.29 3.19.12 3
3 Jody Kokkelkoren 3.24.16 3.24.23 RH
4 Ceyda Karaca 3.39.06 3.36.59*

Uitslag A kringkampioenschaap
11-05-2002 te Beverwijk
Programmanummer: 1 50m Vrijeslag Jongens 1989ej

1 Eric Veen 0.26.75 0.27.52

2 Dennis de Graaf 0.27.98 0.29.25

Programmanummer: 2 50m Vlinderslag Meisjes 1989 en eerder

1 Viki Boviatsis 0.33.13 0.33.51
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Programmanummer: 3 200m Schoolslag Jongens 1989 en eerder

1 Dennis de Graaf 2.59.58 1.25.44 3.02.19

Programmanummer: 4 400m Vrijeslag Meisjes 1989 en eerder

1 Viki Boviatsis 4.43.61 1.08.26 2.24.05 4.54.16 1

Programmanummer: 5 100m Rugslag Jongens 1989 en eerder

1 Dennis de Graaf 1.15.88 1.23.81

Programmanummer: 6 100m Schoolslag Meisjes 1989 en eerder

1 Yvette Roozen 1.24.08 1.31.18

2 Viki Boviatsis 1.26.08 1.35.41

3 Tessa Wijckmans 1.35.19 1.38.32

Programmanummer: 7 200m Wisselslag Jongens 1989 en eerder

1 Ismail Erkan 2.45.33 2.42.69 2

2 Dennis de Graaf 2.41.39 2.45.79

Uitslag A kringkamioenschap
12-05-2002 te Beverwijk

Programmanummer: 10 50m Schoolslag Meisjes 1989 en eerder

1 Yvette Roozen 0.37.84 0.40.51

2 Viki Boviatsis 0.40.74 0.43.68

Programmanummer: 12 200m Rugslag Meisjes 1989 en eerder

1 Viki Boviatsis 2.25.13 2.32.54 1

Programmanummer: 13 200m Vlinderslag Jongens 1989 en eerder

1 Ismail Erkan 3.11.80 3.02.44* VC

Programmanummer: 14 100m Vlinderslag Meisjes 1989 en eerder

1 Viki Boviatsis 1.14.82 1.22.32 2

Programmanummer: 15 100m Vrijeslag Jongens 1989 en eerder

1 Ismail Erkan 1.06.02 88-05049 1.04.24

2 Dennis de Graaf 1.02.21 1.04.35

Programmanummer: 16 200m Vrijeslag Meisjes 1989 en eerder

1 Viki Boviatsis 2.13.98 1.08.44 2.22.99 1

 G
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Synchroonzwemmen
Door: Nicole

Afgelopen maand waren de uitvoeringenwedstrijden voor de
verenigingscompetitie. Als eerste waren de categorieën 1, 2, 3 en 4
aan de beurt op 7 april in Grootebroek. Voor DWT deden Anouk,
Cinzia, Elise,Iris, Jony, Joyce, Lara, Lilian, Mandy, Marjolijn, Merel,
Michaëla en Sylvana mee. Deze wedstrijd stond vorige keer ook al in
het clubblad, maar deze keer heb ik de namen en de punten erbij:

Groep cat 1/2 Lara 42.834
Sylvana
Mandy
Merel
Anouk
Jony
Iris

Solo cat 3/4 Elise 46.500
Duet cat 3/4 Joyce 49.500 (3e prijs)

Marjolijn 
Groep cat 3/4 Chantal 50.167 (2e prijs)

Elise
Joyce
Marjolijn
Lilian
Cinzia
Michaëla

Op 20 april was dan de wedstrijd voor de categorieën 5, 6 en 7. Naar
deze wedstrijd was ik zelf mee omdat Ingrid met waterpolo moest
proberen kampioen te worden (geloof ik). Er deden maar 5
deelneemsters van DWT mee (Amber, Jennifer, Joyce, Katherine en
Simone) maar deze 5 dames zwommen wel 6 verschillende
nummers. Hierdoor was het nog hard werken om iedereen op tijd met
het juiste badpak en haarstukje en een verse laag gelatine in het water
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te krijgen. Een aantal moest ik er zelfs in de kleedkamer achtervolgen
om ze op tijd weer naar de zwemzaal te jagen.
De uitslag was als volgt:

Solo cat 5 Jennifer 52.834
Solo cat 6 Simone 58.500 (3e prijs)
Duet cat 6 Amber 55.166 (2e prijs)

Katherine
Solo cat 7 Joyce 58.333
Duet cat 7 Simone 55.500 (2e prijs)

Joyce
Groep cat 6/7 Simone 57.833 (2e prijs)

Joyce
Amber
Katherine
Jennifer

Op 13 april is Marcel met een aantal meiden naar Amsterdam
geweest voor een Minikring-wedstrijd. Er werden de volgende
punten gezwommen.

Sanne 41.569
Jill 37.422
Larissa 34.320
Mandy 35.667
Milou 33.202

Zo, dit was het weer voor deze maand! G



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



  De Waterdroppels 17  

Van de polocommissie

Uit de krant
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Zomerkamp
Aan het eind van deze
maand is het zover: we
gaan op zomerkamp!
Op 28 en 29 en 30 juni
zullen we op camping
Vogelenzang spelletjes
doen, gedropt worden
en barbecuen. We gaan
er op de fiets heen.
Natuurlijk hopen we op
net zo mooi weer als
vorig jaar en net zo veel
deelnemers. 

Heb je je nog niet opgegeven voor het kamp? Tot 12 juni kan je, als
je tussen de 7 en 12 jaar oud bent, dat nog doen bij Sabine Roozen
van de polocommissie. Bel haar op: 06 15 46 81 21. Of vul het
formulier elders in dit clubblad in.
Tot ziens in Vogelenzang!

Houtvaart
De zomertrainingen in de Houtvaart zijn op: 23, 26 en 30 juli en 2, 6,
9, 13 en 15 augustus. Ze beginnen om 20.00 uur, wees aanwezig om
19.45 uur.

Het nakende seizoen 2002-2003
Vanaf maandag 19 augustus beginnen de binnentrainingen weer op
de bekende tijden:
• alle damesteams dinsdag en vrijdag 19.30 tot 21.00 uur 
• herenselectie maandag en vrijdag 21.45 tot 23.00 uur
• H3, H4 en H5 woensdag 22.00 tot 23.00 uur en vrijdag van 21.45

tot 23.00 uur
• minipolo en adspiranten onder 14 op dinsdag van 18.30 tot 19.30
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en op zondag 16.30 tot 17.30 uur
• heren-jeugd traint op zondag van 12.00 tot 13.30 uur in De

Planeet. Jonger-heren-jeugd doet op dinsdag met de adspiranten
mee en ouder-heren-jeugd op vrijdag met de heren.

Poloboekje en eerste wedstrijden
Het poloboekje komt uit rond 1 september. De eerste wedstrijd voor
kring en district is in het weekend van 14 september. Voor de bond is
dat in het weekend van 28 september.

Verenigingsscheidsrechterscursus
Op twee dinsdagen in mei is de verenigingsscheidsrechterscursus
gehouden. De geslaagde deelnemers mogen vanaf volgend seizoen in
het Boerhaavebad de wedstrijden van de adspiranten, H5, D3 en D4
fluiten. Iedereen is geslaagd en dat is prachtig. Ronnie, Raymond,
Robbert, Janique, Dana, Sabine, Yvette en Eddy: gefeliciteerd!

Adspiranten en minipolo
Voorafgaand aan de eerste training van de adspiranten en minipolo
houden we op dinsdag 20 augustus om 18.00 uur een bespreking over
het nieuwe seizoen. In een kort gesprek van hooguit een halfuur
praten we over de verwachtingen van het nieuwe seizoen. 
Het is van groot belang dat zowel ouders als spelers hierbij aanwezig
zijn om er weer een geslaagd seizoen van te gaan maken.

En DAN NOG EENS WAT… (deel 2)
De vorige maand schreef ik dit:
‘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!
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… en dan is het seizoen bijna afgelopen… Na ja, volgend jaar
nieuwe ronde, nieuwe kansen!’

Toernooi-overzicht
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! Tot 20 juni kan je je nog bij Ton opgeven.

• Zaterdag 8 en zondag 9 juni bij BZ&PC in Borculo (OV).
• Zaterdag 22 en zondag 23 juni bij Aquanovio in Nijmegen (GL).
• Zaterdag 22 en zondag 23 juni bij Noordkop in Den Helder (NH).
• 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 (GR).
• Zaterdag 24 en zondag 25 augustus bij Spartacus in Hasselt (B).
• Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september bij DAW in Alkmaar
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(NH).
• Zaterdag 7 en zondag 8 september bij ZV De Meer in Culemborg

(GL).

Verjaardagen IN DE ZOMER

4 juni Tessa Peekstok Minipolo
9 juni Joyce Vollenga Dames 4
19 juni Linda Roosen Dames 2
21 juni Teun Weustink Heren 1
24 juni Janique Gerrits Jans Dames 1
27 juni Clifford Dokter Heren 5
29 juni Naomi de Loor Minipolo
2 juli  Jeroen Muylaert Heren 3
7 juli  Romana Prins Dames 4
8 juli Wouter Kol Ads. o 14
9 juli  Eddy Roosen Heren 1

 Rob Goedkoop Heren 5
13 juli Peter Voogel Heren 4
14 juli  Walja Karten Heren 2
18 juli Anita van Luit Dames 3
19 juli Antonnette Wigman Dames 1

 Lex van Gaale Heren 5
         Ton Vermeer Heren 5

22 juli Kim Bouman     HJ
25 juli      Frank Muylaert  Heren 2
31 juli  Ronnie Westerhoven Heren 1
1 augustus Monique Stricker van de Heide Dames 3
3 augustus Marijn van Marken Dames 3
9 augustus Sjoerd de Vries   Ads. o 14

Jeroen Loerakker  Heren 5
11 augustus Mariska ter Horst  Dames 1

Karina Douwma Dames 2
12 augustus Randy Mieremet HJ
14 augustus Johannes Kaspers Ads. o 14
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18 augustus Marcel van Gemert Heren 2
19 augustus Leila van de Berg        Minipolo
20 augustus Annemiek Lucas-Face Dames 3
29 augustus Merel de Jong Minipolo
30 augustus Marco Hendriks  Heren 2

Sabine Govers  Dames 4

***We wensen iedereen een zonnige en warme vakantie!***

De polocommissie
Dana, Eddy, Marjolijn, Sabine, Sandra en Thijs G

Van de redactie

Het seizoen zit er op en dit is dan ook het laatste clubblad voor dit
seizoen. Het volgende nummer zal op 1 september verschijnen. Kopij
en ander clubnieuws(roddels) die u graag in dat nummer geplaatst
zou zien kunt u voor 16 augustus insturen/melen.

Rest mij nu slechts een ieder een fijne vakantie en een gelukkig
nieuw seizoen toe te wensen.

Michael.
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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 zwe
mbad. 
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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Kasteeldag
Door: Herman

Op 20 april ben ik met Sanja, Petri, Niek, Edit Johan en Harrie naar
het Speelkasteel geweest.
Er was een groot kasteel met ladders en een ballenbak. Er was ook
een spookkasteel.

De leiding ging ook mee in
het kasteel en dat vond ik
hartstikke gaaf. Sommige
leiding kwam bijna klem te
zitten tussen de touwen. Er
was ook een hele enge
glijbaan die recht naar
beneden ging en dan met
golfjes. Het leek net of je naar
beneden viel.
We kregen limonade, ijs en
snoep gingen weer met de auto naar huis.

Het was heel leuk en de volgende keer ga ik weer mee G

Jrez kastelendag
Door: de J-REZ

Op zaterdag 20 april was het zover. De JREZ ging, na het drinken
van een mok riddersap, met 29 jonkheren en jonkvrouwen op weg
naar Hoofddorp voor een ware kastelendag.

Bij binnenkomst werd snel een riddertafel gezocht. Omdat het kasteel
netjes moest blijven, mocht je er alleen op je sokken lopen.
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Door de boksballen en touwladders kwam je in het hart van het
kasteel……… een super ridderbaan. Dit was een glijbaan die
loodrecht naar beneden ging en vervolgens in een ballenbak eindigde.
Ja… zelfs de leiding deed de ogen dicht bij deze afdaling.

Tussentijds hebben we ook nog genoten van een ridderijsje.

Er was ook een spooktoren. Terwijl je overal spookgeluiden hoorde
moest je in het donker deze toren beklimmen. Via een touwbrug
kwam je kon je dan het grote kasteel bereiken. Best wel eng hoor!

Om 16.00 uur moesten we weer in onze stalen rossen naar huis.
Na de zomervakantie hebben we vast weer een leuke activiteit.
Doen jullie dan ook weer mee?

Groetjes van de JREZ G

Schwimm Gala op 4 en 5 mei te
Osnabrück
Door: A Wijckmans

Dit reisden 16 zwemmers met coaches en een paar ouders weer af
naar Osnabrück om deel te nemen aan heet 20ste internationale
Schwimm gala.
In het totaal deden er 11 verenigingen aan dit, door Steilitz uit Berlijn
gewonnen toernooi, mee. Ondanks dat DWT , in verband met
vakanties, slechts met een kleine groep deelnam aan dit toernooi
werd er toch nog de 5  plaats bereikt. Hiervoor moesten de meestee

zwemmers op zaterdag wel 5 tot 8 keer aan de start verschijnen.
De mannen waren het meest succesvol. De heren estafette ploeg
stond maar liefst 3 keer op het podium. Ook een 4  keer leek zekere

maar een dubieuze beslissing van de jury voorkwam dat.
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Individueel waren er ook de diverse successen. Zo mocht Stefan van
Rumpt 4 keer het podium betreden, waarvan 2 keer op het hoogste
trappetje. Ook Ismaël Erkan, Dennis de Graaf en nieuwkomer Peter
v.d. Bor mochten een paar keer op het ere schavot plaats nemen.
Ismaël behaalde met een tijd van 1.03,40 op de 100m vrijeslag ook
nog de limiet voor de A-kring.
Bij de dames behaalde de estafetteploeg 2 keer de 4  plek en waren ere

onder andere medailles voor Sabrina, Diana en Renée.
Renée en Tessa behaalden op de 100m schoolslag de al zolang
begeerde limiet voor de A-kring.
Al met al was het weer een geslaagd toernooi waar alleen de
juryleden dit jaar nog al wat missers maakten, maar dat mocht de pret
niet drukken. G

START langebaan 2002
Door: Gé Luttikhuizen 

Over twee weken op zondag 16 juni, dus zeer binnenkort, start het
langebaanseizoen. Deze eerste wedstrijd wordt gehouden in de
kanobaan van het recreatiegebied Spaarnwoude. Het programma
bevat 17 wedstrijdnummers en 2 prestatietochten (250 m en 1000 m).
De startplaats is bij het restaurant "Het Buitenhuis ".
Het startschot (of fluitje) van het eerste nummer gaat af om 10.30
uur. Startje in één van de eerste nummers en je wil in dat weekeinde
naar de kerk, dan zul je dat de avond daarvoor moeten doen. Sta deze
zondagmorgen op tijd op, want de organisatie van Rapido '82 wacht
niet op laatkomers! Ongeveer twintig minuten voor de start roepen ze
de deelnemers aan een nummer via de luidsprekers op om zich te
melden bij de startplaats. Daar is eerst de controle of elke deelnemer
aanwezig is. Reken erop, datje daarvoor eerst nog oefeningen moet
doen, zodat je warm wordt en je bloed sneller door je aderen stroomt.
Dit warmdraaien is heel handig om lekker mee te kunnen zwemmen
en om niet meteen op een grote achterstand gezet te worden!?
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Bij de wedstrijdnummers wordt in het water gestart, waarbij je achter
een denkbeeldige lijn moet liggen. Deze lijn ligt in het verlengde van
de steiger, waarop de starter en de jury staat. De denkbeeldige lijn
(niet echt bestaand) is gemakkelijk te "zien". Aan de steiger is een
lange paal bevestigd en aan de andere kant van de kanobaan staat
zo'n zelfde paal in het water.

De prestatietochtdeelnemers worden eerst "genummerd'. Daarna
kunnen zij met een geheel eigen stijl het water inplonzen.
Op het gras langs zwembaan vanaf de steiger kun je je tent, tentje,
visserstentje of partytent neerzetten om te eten, drinken, lezen, warm
houden, uit-de-zon-zitten, verkleden, enz. Heb je geen tent of iets
dergelijks: geen nood, je kunt je ook verkleden in de douche-ruimte
van het restaurant. Neem wel al je spullen mee terug in een tas en
geef ze in bewaring bij een bekende.

Het rooster
prog afstand groep aan prog. afstand groep aan

nr en slag vang nr en slag vang

la 2000 - vs 17 jaar en j. -jongens 10,30 9 250 prest.tocht 6 en 7jaar 13.15

Ib 2000 - vs 18 jaar en o. - heren 10.30 10 1000 - vs 15 jaar en j. -jongens 13.30

2a 2000 - vs 17 jaar en j. - meisjes 11.00 11 1000 - vs 15 jaar en j. - meisjes 14.00

2b 2000 - vs 18 jaar en o. - dames 11.00 12 2000-ss 17 jaar en o. -j. en h. 14.30

3 500 - vs 11 jaar en j. - jongens 11.30 13 2000-ss 17 jaar en o. - m. en d. 15.00

4 500 - vs 11 jaar en j. - meisjes 11.45 14 1000 - vs Masters heren 15.30

5 1000 - vs 13 jaar en j. - jongens 12.00 15 1000 - vs Masters dames 15.30

6 1000 - vs 13 jaar en j. - meisjes 12.15 16 500-ss groeps-tijdrace 16.00

7 1000-ss Masters heren 12.45 17 1000 presttatietocht 16.30

8 1000-ss Masters dames 12.45 betekenis j. -jonger, o. - ouder

Voor je van huis gaat, eerst naar de lucht kijken. Neem regenkleding
en/of warme kleding mee. Toeschouwers en prestatietochtdeelnemers
Bij goed weer is het een leuke afstand om er met de fiets naar toe te
gaan. Bovendien kun je dan een wedstrijdnummer per fiets volgen.
Aan de overkant van de kanobaan is langs de hele baan op de dijk
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een fietspad.
Daarnaast is het ook mogelijk rondom de kanobaan te fietsen. Vanuit
het Buitenhuis ga je eerst een stukje terug om linksom de kanobaan
te fietsen. Je volgt het fietspad zo dicht mogelijk langs het water. Je
komt al snel aan de ovrkant van het water en fietst dan 2,5 kilometer
langs de baan. Vervolgens over het afgedamde deel van dit vroegere
zijkanaal. Daarna weer een stukje langs de kanobaan. Vervolgens
kronkelt dit fietspad zich door weilanden en bossages en kom je weer
bij de langebaanstartplaats uit. G

Zuyderzee Masterscircuit
te Kampen.
Door: Corine Kalbfleisch

Op zaterdag 20 april 2002 ben ik met Ok en Jankees naar Kampen
gegaan om aan de vijfde wedstrijd deel te nemen van het Zuyderzee
Masterscircuit. Onderweg pikten wij Donald Uytenboogaart uit
Duivendrecht op. Hij is met verschillende gouden en zilveren
medailles teruggekeerd uit Nieuw Zeeland waar de
Wereldkampioenschappen zijn gehouden.
Doordat wij zo mooi op tijd in Kampen arriveerden, konden wij nog
heerlijk koffie drinken, voordat wij gingen in zwemmen. De
wedstrijden werden gehouden in het zwembad "De Steur" (50 m.-
bad). Ik vind het heerlijk om in een 50 m.-bad te zwemmen. want je
hebt zo lekker de ruimte.
Om 17.00 uur precies begonnen de wedstrijden. In het eerste
programmanummer startte op de 50 m. vlinderslag. 
Ik zwom naar een tijd van 0.47,5 min. en werd hiermee 3e.
Verder heb ik mijn persoonlijk record verbeterd met 8,5 sec.! Ik was
erg verrast. Mijn andere nummers waren: 100 m. vrije slag in 1.26,7
met een 2e plaats.
De 200 m. wisselslag heb ik heel relaxed gezwommen naar een tijd
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van 3.48,3 min., de 1e plaats in mijn groep D 50+.
Ik heb weer een aantal punten gehaald voor het all-round klassement.
Ik sta er goed voor. Ook Donald en Jankees hebben goed
gezwommen en ook zij hebben punten vergaard voor hun
klassementen. Eind mei weten we op de hoeveelste plaats wij
geëindigd zijn.
Om ongeveer half negen waren de wedstrijden afgelopen. onderweg
hebben wij gezellig bij Donald thuis koffie gedronken en nagepraat.
Tegen half elf werd ik thuis afgezet. Ook aan deze dag denk ik met
plezier terug.
Nog even een ander nieuwtje. Onlangs verscheen het blad
"MasterSprint". In extra dik nummer omdat de Top Tien ranglijsten
over het jaar 2001 hierin vermeld staan. In dat jaar zwom ik nog bij
de categorie D 45+. Zowel op de 25 m.-baan als op de 50M.-baan
heb ik mijzelf 25 keer bij de *beste tien gezwommen. Heel veel 3e en
4e plaatsen, maar de 2e en le plaatsen wil ik nog even noemen:

- 800 m. vrije slag in 14.30,9 min. 2e plaats
- 200 m. schoolslag in 3.39,8 min. 2e plaats
- 100 m. wisselslag in 1.35,2 min. 2e plaats
- 1.500 m. vrijeslag in 27.21,9 min. le plaats!
G
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Wij van heren 1
Door de hofschrijver

Leuk geëindigd. Ik kan niet anders zeggen. 
Als we het volgend seizoen beter moeten doen dan gaan we heel
vervelend promoveren of hopelijk misschien nog net tweede worden.
Maar ja dan komt dat promoveren in het daarop volgend seizoen als
we al zover vooruit kunnen of willen rekenen.
Leuk is het in ieder geval wel dat die spelers van heren 2 nu wel erg
stil zijn geworden met hun suffige plekje in de middenmoot. 
  

Spelers Update
Paul en Michael zijn vooruitgeselecteerd naar het tweede en zij zijn
daar erg blij mee. Jammer dat het management van het derde niet
genoeg aan secundaire zwemvoorwaarden bood want nu lopen zij
een perfect spelend middenveld mis, maar ja het derde kan niet alles
hebben.
Als vervanging voor deze twee top spelers heeft het eerste
momenteel een aantal nieuwe spelers gescout en die trainen zich
momenteel het apenzuur om heel misschien voor een plekje in
aanmerking te mogen komen. We zullen zien.   
Voor de rest blijft het team qua samenstelling  ongewijzigd als je het
vet percentage en de zomerbierbuikgroei buiten beschouwing laat ten
minste.

Rondjes update
Alle rondjes voor boogballen, gemiste strafworpen en dergelijke die
we tijdens het Pinkster toernooi verdient hebben zullen we
waarschijnlijk wel gekregen hebben. Het staat me allemaal niet meer
zo heel helder voor de geest maar bier heb ik geloof ik wel gekregen
dus dat zit wel goed.
Blijft over een zekere R V te H die nog enige rondjes voor een
gemiste strafworp en diverse boogballen open heeft staan. Ik hoop
dat hij nu eindelijk zakgeld heeft gekregen zodat hij over de brug
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Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

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

(bar) kan komen met zijn rondjes. Ik wacht in hele erge dorstige
spanning af.

Zomer
Mocht u, tijdens het lange zomer reces, het naar die goddelijke lijven
kijken missen. Dan kunt u altijd nog gaan kijken bij één van de
toernooien waar altijd wel een aantal heren 1 spelers bij aanwezig
zijn.
Voor een overzicht van alle toernooien kunt kijken bij het stukje van
de polocommissie. 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 uurClubhuis

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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