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Een voorzet van . . .
De voorzitter.
Hoewel augustus deels nog veel heeft
goedgemaakt leek de afgelopen zomer voor wat
betreft het weer er een geweest te zijn om maar
snel te vergeten. Daar waar we als zwemvereni-
ging nogal eens gebukt gaan onder een tekort aan zwemwater, mocht
menig campinggast zich deze zomer beklagen over de vloedgolfacht-
ige hoeveelheden hemelwater. Het zal je vakantie maar zijn. En dan
te bedenken dat onderzoek ook nog heeft uitgewezen dat menig hu-
welijk tijdens de vakantie op de klippen loopt. Lang leve een blijk-
baar niet altijd even zorgeloze vakantie. Zo te bezien is het misschien
maar goed dat ik deze zomer ben thuis gebleven. Het is achter in de
tuin bij mij als het zonnetje schijnt, met een pilsje en een goed boek,
ook best uit te houden en zet Pluvius de sluizen wijd open, dan trek
ik binnenskamers een lange neus naar hem. Hoewel ik mij realiseer
dat sport op de buis ook de verstandhoudingen in een relatie flink
onder druk kunnen  zetten, h  eb ik me met de WK-voetbal als voor-
gerecht, de Tour de France  en Wimbledon als hoofdgerecht en als
toetje de EK-zwemmen als  rijkgevulde zomerdis, best vermaakt. En
nu tegen het einde van de rit mijn eigen vakantie pas begint, gebiedt
de actualiteit mij om weer serieus aandacht te schenken aan DWT.
Bij deze sta ik de goegemeente weer ter beschikking, zou ik zeggen!

Ik mag toch ook wel graag weer al die vertrouwde gezichten tegenk-
omen. Om dan te merken dat we met z’n allen als bezig volkje weer
druk doende zijn met trainingen, wedstrijden, zo nu en dan een feest-
je, een grote clubactie hier en een Vomar bonnenactie daar en met al
die andere zaken die het leven binnen een zwemvereniging kunnen
veraangenamen. We staan kortom weer te popelen om weer een
nieuw gedenkwaardig seizoen in de annalen bij te schrijven.
Bij het waterpolo heeft men traditiegetrouw met de trainingen in de
Houtvaart en het afwerken van de diverse zomertoernooien het spits
afgebeten. Op een enkele langebaanzwemmer na geldt dit in mindere
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mate voor het wedstrijdzwemmen, maar denk erom dat ook daar
achter de schermen hard is gewerkt voor een  vlekkeloze seizoenstart.
En terwijl men bij het synchroonzwemmen druk doende is om de
ambities voor het nieuwe seizoen waar te maken, ligt bij de REZ het
draaiboek voor een professionele aanpak van het leszwemmen alweer
klaar. Voor het bestuur dus een reden temeer om niet achter te blijven
en om blijvend te werken aan de instandhouding en verbetering van
alle voorwaarden waaraan al die bezig zwembijen hun activiteiten
kunnen toetsen.

Welaan, het groot familiebedrijf De Watertrappers heeft zich weer
voorgesteld aan haar trouwe leden, supporters en aanverwanten. De
cyclus van alweer een sportseizoen is op gang gekomen. Het is even-
wel niet in de vorm van een open dag, zoals al jaren in zwang is bij
de diverse grote voetbalclubs, maar wel met hetzelfde elan en de
drive om er iets moois van te maken. Met als slotakkoord  de wens
om met z’n allen veel plezier te beleven aan een collectieve hobby
waar veel water een onmiskenbaar onderdeel vanuit maakt, hoop ik
toch dat de nazomer nog veel droge en zonnige dagen zal brengen om
nog iets van het ultieme vakantiegevoel aan al die verregende vakan-
tiegangers terug te kunnen geven.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Informatief..

- Grote clubactie.
Gewoon even een geheugensteuntje. De grote club-
actie komt eraan. U weet wel, die actie met al die fantastische prij-
zen, maar bovenal met aandacht voor de sportvereniging. U doet toch
ook mee? Lees hier meer over elders in dit blad! G
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Met bronvermelding.
Bron: Zwemkroniek on line.

Zorgen omgeven het Nederlandse top zwemmen, ook na de Europese
kampioenschappen in Berlijn. Grootste punt van zorg is de ramme-
lende en te smalle basis. Het dilemma van het Nederlandse zwemmen
is dat wij meer talent hebben dan een land als Hongarije. Toch zijn
wij bij gebrek aan omvang en belastbaarheid op jonge leeftijd niet in
staat om te doen wat Hongarije doet: bij een groot toernooi jeugdig
talent brengen dat meteen doorstroomt naar de top. Werd er bij de
WK van twee jaar geleden door Ad Roskam  in Japan nog gesproken
van een voor Nederland gespleten toernooi dat aanleiding gaf tot een
frisse doorstart, houdt deze topsportcoordinator van de KNZB het nu
op een weliswaar vervelende maar niet fatale patstelling Niet goed,
niet slecht, maar zeker ook niet beter.

Jeugdbondscoach André Cats daarentegen lijkt zich vooralsnog wei-
nig zorgen te maken, ook al won Nederland vorige maand in Linz
voor het eerst sinds 1993 geen enkele medaille bij de Europese
Jeugdkampioenschappen. Voor paniek is er geen reden, we moeten
immers momenteel met een mindere lichting werken, aldus Cats. In
Berlijn stopte de teller bij slechts vier medailles, waarvan twee gou-
den van Kopman Pieter van den Hoogenband. Een magere oogst
derhalve vergeleken met de grote toernooien uit de afgelopen jaren,
met de olympische spelen als absoluut sportief hoogtepunt. Zeker nu
drievoudig wereld- en olympisch kampioene Inge de Bruijn wegens
een gebrek aan vorm en inhoud ontbrak in Berlijn, wordt eens temeer
duidelijk dat zwemland Nederland worstelt met een te smalle top en
een dito basis.
Volgens Roskam is van een breed falen echter geen sprake, dit on-
danks de rommelige voorbereiding met tal van kleine, onderlinge
irritaties. Op drie zwemmers na hebben de overige vijftien voldoende
gepresteerd.
Maar ook Roskam ontkomt niet aan de constatering dat Nederland
sinds het afscheid van stayers Marcel Wouda en Kirsten Vlieghuis,
geen rol van betekenis meer speelt op de midden en lange afstanden.
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Een finalewaardige 4x200-ploeg, bij het olympisch toernooi in Syd-
ney nog goed voor een bronzen plak, kan de bond al niet meer op de
been brengen. Op de EK ging het brons naar een land zonder enig
noemenswaardige zwemhistorie, een land ook dat werk lijkt te ma-
ken van de komende Olympische Spelen op eigen bodem, Grieken-
land
Veelzeggend was ook de anekdote van Roskam over een drie weeks
trainingsstage die hij voor een aantal zwemmers had weten te regelen
bij de Amerikaanse coach van de Bruijn.  Geen van allen toonde
belangstelling en hadden wel een excuus om niet te hoeven gaan. En
dat terwijl “arbeid, toewijding en heldere keuzes” de sleutels tot
hernieuwde zwemsuccessen zijn. Neem als voorbeeld de marathon-
zwemster Edith van Dijk. Iemand die niet overloopt van talent, maar
die bereid was te investeren in zichzelf en die deze jarenlange arbeid
beloond ziet met nu ook weer twee gouden medailles bij de EK.

Vraag is verder hoe zinvol de opzet van een Stichting Topzwemmen
nog is, nu de twee belangrijkste partners, de Philips-profploeg uit
Eindhoven en de Stichting Topzwemmen Amsterdam mogelijk op
eigen voet verder gaan, omdat ze de stroperige besluitvorming bij het
bondsbureau zat zijn. Roskam hoopt en vertrouwd erop dat beide top
ploegen nu niet voor hun verantwoordelijkheid weglopen, want zoals
een van de geldschieters zei “straks hebben we wel een topsportbad
in Eindhoven, maar geen topzwemmers”. Het dilemma van het Ne-
derlandse topzwemmen in een notendop! G

Déjà vu.
Door: Guus Niehot

De zomer is van oudsher het seizoen voor allerlei buitenactiviteiten.
De eerste decennia na de oorlog was het reizen naar verre zonnige
oorden slechts voor een relatief kleine groep gelukkigen weggelegd.
Voor de meeste mensen bleven die zomerse buitenactiviteiten be-
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perkt tot een dagje naar het strand. De rit met de blauwe tram naar
Zandvoort was daarbij op zich al een belevenis. Het was de tijd waar-
in Heleentje van Capelle haar beroemde ode aan de speel-tuin be-
zong. Het Linaeushof en de Efteling van Anton Pieck moesten het
toen nog vaak afleg-gen tegen de openluchtzwembaden als de Hout-
vaart en de speeltuinvereniging uit de buurt. Met een fles water en
een paar besmeerde boterhammen vermaakten kinderen zich opper-
best.
Kortom, die kneuterige tijd van “toen was geluk nog heel gewoon”
had toch wel iets,

Ik moest daaraan denken toen ik een artikel in het Haarlems Dagblad
onder ogen kreeg waarin de teruglopende belangstelling voor de
muggenronde ter spraken kwam. Ik kan me niet voor-stellen dat de
Haarlemse jeugd massaal met pa en ma de eigen buurt gedurende drie
weken verruilden voor de costa’s rond de Middellandse zee. Hoe
moet ik echter anders de teloorgang van Haarlems meest beroemde
wielerronde verklaren. Wat was ik jaloers op Adam Spoor, dat lefgo-
zertje uit mijn eigen buurt, die de naam van de muggenronde verzon.
Hij haalde er toch maar mooi de krant mee. De tijd waarin de zwem-
mers van DWT zich aan een heuse zomer competitie overgaven,
reden zo’n honderdtal Haarlemse jongens op gewone toerfietsen
kriskras door Nederland. Zij wel, dacht ik toen en wat zullen ze alle-
maal wel niet zien van de wereld. Ik mocht echter niet klagen, want
Kraantje Lek en Groenendaal was voor mij ook al passé. Een week
zomerkamp ergens op de Veluwe was toch een fantastische vervang-
ing voor de gemiste muggenronde. Uiteindelijk mocht ik enkele jaren
later wel met die bekende Haarlemse wielerronde meedoen.

De belangstelling loopt dus nu terug. Het zal wel aan de tijdgeest
liggen, verzucht ik. Er is zoveel keus. De “stuif stuif” heeft immers
ook haar vette jaren allang achter zich gelaten. Heeft de jeugd nog
wel tijd voor dergelijke activiteiten? Ach geef ze eens ongelijk met
deze verregende zomer. Dan is de Turkse Rivièra toch een stuk aan-
trekkelijker. En wat nou, zomerse buitenactiviteiten. Het is toch veel
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prettiger om je wedstrijdje zwemmen of waterpolo in een overdekt
binnenbad af te werken. Tja, daar valt weinig tegenin te brengen. Als
je dan toch liever een wedstrijdje zwemmen of polo in een heerlijk
overdekt binnenbad wil spelen, doe het dan bij DWT; want daar is
zwemmen gegarandeerde fun! G

Een heerlijk avondje
Klazen festival..

December lijkt nog een ‘ver van mijn
bed show’, maar wij zijn er vroeg bij!
Want ook dit jaar hebben wij de Klaas
der klazen kunnen strikken. Heeft u nog
waarachtig goedgelovig klein volk
binnen de veilige muren van uw wo-
ning, dan heb ik goed nieuws. U kunt
vanaf half november tot 5 december
gebruik maken van DWT’s onvolpre-
zen Klazendienst. Wilt u gegarandeerd
zijn van een exclusief bezoek van de
goedheilig man bij u thuis, dan kunt u vanaf 1 oktober contact opne-
men met Ebelien Brander, telefoonnummer 023-5248215 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

A kringkampioenschappen

25-05-2002 te Beverwijk
18 50m Vrijeslag M. 1989 en eerder
1 Viki Boviatsis 0.29.280.30.09

20 200m Schoolslag M. 1989 en eerder
1 Yvette Roozen 3.04.233.18.64 2

21 400m Vrijeslag Jongens 1989 en eerder
1 Ismail Erkan 5.08.245.12.81 2
2 Dennis de Graaf 5.08.965.39.60

22 100m Rugslag M. 1989 en eerder
1 Viki Boviatsis 1.08.56 1.11.98 1

23 100m Schoolslag Jongens 1989 en eerder
1 Dennis de Graaf 1.17.03 1.19.91
2 Ismail Erkan 1.22.63 1.25.78

24 200m Wisselslag M. 1989 en eerder
1 Viki Boviatsis 2.39.74 2.44.60 1

A kringkampioenschappen

26-05-2002 te Beverwijk
27 50m Schoolslag Jongens 1989 en eerder
1 Dennis de Graaf 0.33.85 0.34.35 1

28 50m Rugslag M. 1989 en eerder
1 Viki Boviatsis  0.32.27 0.33.17 1

29 200m Rugslag Jongens 1989 en eerder
1 Dennis de Graaf 2.45.22 2.57.97

30 200m Vlinderslag M. 1989 en eerder

1 Viki Boviatsis 2.51.10 2.57.91 1

31 100m Vlinderslag Jongens 1989 en eer-
der
1 Ismail Erkan 1.16.30 1.16.56 2
2 Dennis de Graaf 1.16.83 1.16.57

32 100m Vrijeslag M. 1989 en eerder
1 Viki Boviatsis 1.02.51 1.06.57

Uitslag B-KRING 2002
01-06-2002 te Beverwijk
1 100m Vrijeslag m. minioren 3 / 5
1 Ebru Kalay 1.46.62 1.38.71* 3

2 100m Vrijeslag j. minioren 3 / 5
1 Martijn Rutgers 1.35.92 1.37.81 3
2 Yunus Karaca 1.42.40 1.41.02*

3 100m Vlinderslag M. 1990 en eerder
1 Renee Bosse 1.24.24 1.29.33 2
2 Tessa Wijckmans1.41.56 1.46.95

4 100m Schoolslag J. 1990 en eerder

1 Michael de Feber1.24.34 1.28.99 1
2 Peter van de Bor 1.32.11 1.30.49* 3
3 Wouter van de Bor 1.47.75 
4 Roy Kokkelkoren 1.47.75 1.48.48

5 100m Rugslag M. 1990 en eerder
1 Renee Bosse 1.26.03 1.27.73 1
2 Sabrina Dessens 1.24.41 1.32.20
3 Jody Kokkelkoren 1.32.02 1.37.07
4 Fien de Vries 1.38.65 1.43.18
5 Maranka Breed 1.45.26 1.48.51 RD
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6 100m Vrijeslag J. 1990 en eerder
1 Richard van Eis 1.14.87 1.13.21*
2 Michael de Feber 1.06.71 1.13.47
3 Roy Kokkelkoren 1.23.11 1.24.38

7 100m Rugslag m. minioren 3 / 5
1 Ebru Kalay 2.01.40 2.00.37*

8 50m Vlinderslag j. minioren 3 / 5
1 Martijn Rutgers 0.53.19 0.52.55* VC

2 Yunus Karaca 0.55.97 0.54.15* 1

9 50m Vrijeslag J. 1990 en eerder 50m
1 Ismail Erkan 0.29.84 0.28.49* 1
2 Michael de Feber 0.30.18 0.32.22
3 Peter van de Bor 0.32.01 0.32.30
4 Richard van Eis 0.32.31 0.33.35

* : Verbetering eigen tijd.
CR : Clubrecord.

B kring 2002
02-06-2002 te Beverwijk
11 100m Schoolslag j. minioren 3 / 5
1 Stefan van Rumpt 1.47.67 1.46.24* 1
2 Sjoerd de Vries 1.58.36 1.55.25* 2
3 Yunus Karaca 1.59.25 1.59.56

12 100m Vrijeslag Meisjes 1990 en eerder
1 Renee Bosse 1.12.87 1.16.51 1
2 Diana Niehot 1.17.02 1.19.09
3 Tessa Wijckmans 1.18.82 1.19.74
4 Jody Kokkelkoren 1.23.78 1.21.77*
5 Fien de Vries 1.23.05 1.29.09
6 Maranka Breed 1.27.66 1.30.77

13 100m Vlinderslag Jongens 1990 en eer-
der
1 Michael de Feber 1.15.29 1.22.37 2
2 Guney Yerden 1.50.73 1.46.84* VC

14 100m Schoolslag Meisjes 1990 en eerder
1 Sabrina Dessens 1.35.47 1.36.88 3
2 Ceyda Karaca 1.39.14 1.42.65
3 Fien de Vries 1.44.10 1.47.14

15 100m Rugslag Jongens 1990 en eerder
1 Ismail Erkan 1.20.80 1.17.18* 1
2 Michael de Feber 1.17.41 1.20.44 2
3 Jelle Breeuwer 1.24.13 1.24.86 3
4 Wouter van de Bor 1.40.19 1.35.83* 3
5 Roy Kokkelkoren 1.42.83 1.43.60
6 Guney Yerden 1.46.33 1.49.80

17 100m Rugslag j. minioren 3 / 5
1 Stefan van Rumpt 1.37.92 1.35.36* 1

18 50m Vrijeslag Meisjes 1990 en eerder
50m
1 Renee Bosse 0.34.22 0.35.28 3
2 Tessa Wijckmans 0.36.88 0.35.34*
3 Diana Niehot 0.35.03 0.35.53
4 Jody Kokkelkoren 0.37.76 0.37.08*
5 Sabrina Dessens 0.36.26 0.39.29
6 Fien de Vries  0.37.12 0.39.58

* : Verbetering eigen tijd.
CR : Clubrecord.

Speedo kring finales van 15 en 16 juni
Sjoerd de Vries 100 wissel1.35.31     11e

Sarah Soumete 200 wissel3.21.60     12e

Sjoerd de Vries 100 vrij 1.22.43     7e

Sarah Soumete 100 school 1.43.08     11e

Sjoerd de Vries 50 vlinder 47.97 12e

Yunus Karaca 50 vlinder 50.52 16e

Ebru Kalay 50 vlinder 54.71 17e

Sarah Soumete 100 rug 1.35.15     15e
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Sjoerd de Vries 100 rug 1.33.13     7e

Stefan van Rumpt 50 vlinder 40.61 9e

Sarah Soumete 50 vlinder 40.42 5e

Sarah Soumete 100 vrij 1.20.28     10e

G

Jarigen wedstrijd zwemgroep

In navolging van een goede gewoonte van de polo groep willen wij
vanaf heden ook de jarige  van de wedstrijd zwemgroep gaan felicite-
ren. In de periode waren dat.
Milou Zandvliet 14 juli 1991
Guney Yerden 6 augustus 1990
Sarah Soumete 8 augustus 1991
Peter van de Bor 18 augustus 1984
Nilay Avar 24 augustus 1991
Fien de Vries 27 augustus 1990
Mark Spierdijk 28 augustus 1989

Iedereen van harte gefeliciteerd. G

Hoera geslaagd!!

Zondag 23 juni hebben de kinderen weer afgezwommen tijdens het
grote afzwemfeest. Iedereen was geslaagd. Het was weer een heel
groot feest. Er hebben zelfs enkele zwem juffen en meesters mee
gezwommen, toen zwemvaardigheid 3 voor de vlinderslag werd
beoordeeld. Ook hebben een heleboel juffen en meesters met water-
trappen meegedaan. Theo van Giezen werd in de bloemen gezet,
aangezien hij 70 jaar was geworden en ook al 35 jaar lesgaf bij DWT.
Na afloop kon iedereen vrijzwemmen. Diegenen die geslaagd waren
konden een gratis pannenkoek halen in het clubhuis. Veel mensen
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bleven na om ook nog even een pannenkoek te nuttigen.
Na de zomervakantie zal het afzwemmen er wat anders uit gaan zien.
Het zijn geen grote veranderingen, maar het afzwemmen zelf gaat
wat anders verlopen, zodat ook u als ouders wat meer betrokken
raakt bij het afzwemmen van uw kind. Zo kunt u ook goed zien waar-
om 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 zwempara-
dijzen kunnen redden. A, B
en C hoort bij elkaar !

De volgende keer zal het uitzoeken op 25 en 26 oktober zijn. Op 22
en 23 november zal er worden afgezwommen.
Het afzwemmen voor het stickerzwemmen zal niet tezamen 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 weer hebben
gehaald.

Zwemvaardigheid 1
Daan Geldermans
Reinier Oost
Debbie van Osch
Victor van den

Brink
Marc Liemburg
Bente Scholtens

Aimee Kuipers
Paitrick Elferink
Sukruye Bayraktar

Zwemvaardigheid 2
Anouk Nulkes
Ferhat Berberoglu

Tugba Yildirim
Leyla Kocer

Dieuwke Bouman

Zwemvaardigheid 3
Esra Karakas
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Merel Visser
Jeffrey van Deursen

Diploma A
Emre Cakmak
Eva Visser
Merve Bicer
Elif Pehlivan

Remco van den
Berg
Marisa Joosten
Talitha Breeuwer

Tirtza Lopuhaa
Yara Roos
Roy van den Velden

Diploma B
Mahmoud Addou
Rosan Cnossen
Lucas Szabados
Nazan Kartal
Nazli Kartal
Roy Gankema
Pinar Kara

Elora Huiskens
Bilal Ylldirim
Sophie van Buseck
Menno Stricker
Annelot van Meurs
Joran de Haan
Ezra Ozturk

Ruben Kloos
Milan Booms
Josien de Boer
Koen Davids
Tim Samson
Anne Mathies
Zoey Warmerdam

Diploma C
Bart Davids
Erik Zonneveld
Marissa Koopman

Iedereen van harte gefeliciteerd en op naar het volgende diploma!!!
Het afzwemfeest verliep iets anders dan voorgaande jaren. Het is nu
veel overzichtelijker voor iedereen en met name voor de ouders. Van
de begeleiders en beoordelaars heeft het heel veel inspanning gevergd
om het goed te laten verlopen. Iedereen hiervoor nog hartelijk be-
dankt.

Namens de J-REZ,
Sanja van Dijk. 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
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4  H.C.Andersen - Cup 2002de

Odense Svømme og Livrednings Forening
Door: Ton Vermeer

Inviterung
November 2001 heb ik in
Odense gebedeld om een
uitnodiging en december
2001 ben ik begonnen met

het ronselen van spelers voor dit toernooi,
wat nu voor de vierde keer werd gehouden in Odense op het eiland
Fyn in Denemarken. Het zou onze eerste keer worden en de meeste
mensen stonden toch wat sceptisch tegen over het idee om te gaan
waterpoloen in zo'n duur en ver afgelegen Scandinavisch oord. Met
wat kunst en vliegwerk kreeg ik 10 mensen bij elkaar: 7 Haarlemse
DWT-ers en 3 Den Helderse Noordkoppers. Maandags voor vertrek
hoorde ik van Pieter dat er nog 2 Heldenaren meewilden en zo kwam
het team op 12 man sterk.

Bier, Schnitzel und Schlafen.
Donderdagavond werden de Haarlemmers verwacht in de Jeugdher-
berg van Damme, ca. 50km boven Osnabrück. Ik was op de motor
vooruit gereden om de sleutels aan te pakken en toen iedereen er was
om 22:00 zijn we naar het dorp gewandeld om het Duitse reinheitsge-
bot te testen. De glazen waren rein en het bier erin smaakte na de
eerste etappe van de reis (350km). Na het tweede biertje wandelden
we naar het tweede café, maar op donderdagavond is het uitgestorven
in het Dammese. De plaatselijke Grill-tent profiteerde van de onver-
zadigbaarheid van de heren, die bij twaalven nog even een paar
broodjes Giros en een Schnitzeltje wilden eten. Geheel in tegenstel-
ling tot wat de heren gewend zijn, was de schnitzel ongeveer zo groot
als een postzegel en verstopt in goedkope sla. Na de wandeling terug
naar de jhb deelden wij ons op in 4 en 3 personen en hebben we
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geprobeerd de nachtrust te genieten. Ik werd ook ingewijd in het
geheim van de roddel. Is er niets te roddelen over je, dan verzinnen
we wel wat, maar daarna vertellen we (bijna) nooit iets verder.

Guten Morgen, diese Morgen.
Halfacht zouden we ontbijten en dat lukte ook, maar
kwart voor acht weg rijden, nee dat lukte dus mooi
niet. De verse, warme Kaiserbrötchen waren zo lek-
ker dat ze uitgebreid genoten moesten worden. Maar
eindelijk gingen we op weg naar de færge (ferwe,
pont), die om 12:00uur precies zou afvaren van
Fynshav naar Bøjden. Het slechte weer zorgde er
voor dat sommige borden verstopt werden in een
wolk van stuifwater en pas werden opgemerkt als er met 120 per uur
langs gereden werd. Dit zorgde voor beide auto's voor een extra
aantal km's, die niet in de route planner waren meeberekend. De hoge
geplande gemiddelde snelheid van 125km/u was daardoor en door de
wegwerkzaamheden moeilijk te halen. Tien voor twaalf kwam ik aan
bij de boot en zag de Heldenaren staan. Zij dachten dat wij er al wel
zouden staan. Zes minuten later (11:56) kwam ook Patrick bij de
boot en werd er meteen gebeld met Pieter Paul. Op het verkeersbord
stond nog 10 km naar de pont vertelde hij ons. Drie auto's een motor-
fiets en 9 man waren aan bord van de pont en het personeel maakte
aanstalten om te gaan vertrekken. Vlak voor de klep dicht ging kwam
daar de Saab aanrijden en die mocht meteen het dek op. Klep dicht
en 12:01 voeren we naar de overkant van de Kleine Belt. Keurig op
tijd kwamen we aan in Odense.

Friluftsbadet.
Al vanaf het moment dat we Denemarken waren binnen gereden
scheen het zonnetje en het zoeken in Odense was lekker warm. Pas
na de derde keer vragen wisten we waar het friluftsbadet
(frieloeftsbèèdet, buitenbad) was. We waren als eerste aangekomen
en mochten het mooiste plekje uitzoeken op de ligweide. Dit lag
toevallig bij een grote schotel met 2 van die mooie drinkfonteintjes
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erop. Onmiddellijk werd het koele water aan het stromen gebracht
om het bier te koelen. Een stapel van 1,25m rond en ca. 3 blikjes
hoog werd in het verkoelende water gedeponeerd. De tenten die een
veel lagere prio hadden werden hierna pas opgezet.

Maden
Het eten (Maden, mèèden) op de eerste dag viel
even goed tegen. Tijdens een van de eerste wed-
strijden gebeurde een vreselijk ongeluk. Aan het
eind van het partje was de 35-jarige Christian van
OSLF-Old Boys onwel geworden. Hij moest uit
het water worden gehaald en werd gereanimeerd.
Binnen enkele minuten was de ambulance ter
plekke en werd er alles aan gedaan om hem te redden. Hij werd afge-
voerd naar het ziekenhuis en pas de volgende morgen kregen we
weer wat te horen. Vanzelfsprekend hadden we opeens veel minder
trek en zelfs als het eerste klas voer was geweest, zou het niet ge-
smaakt hebben. Het brood was klef geworden, het had veel te lang
gestaan. De rode kool op de Leverpostej (lewerposteij, patee) was
blauw geworden. In eerste instantie mochten we maar 1 brood(je),
maar later kwamen ze met nog meer broodjes. 's Avonds zijn we toch
maar de stad ingegaan. Vier man gingen naar een rockconcert wat bij
de buren van het zwembad werd gehouden. In hun Oranje DWT-
sweaters zagen ze eruit als leden van de bewaking en na wat praten
mochten ze gratis naar binnen. Later vroegen een paar dames of hun
vriendjes konden worden ontzet uit een vechtpartij, maar gelukkig
hebben ze zich daar niet mee bemoeid. De acht anderen zijn naar de
stad gelopen en hebben daar de plaatselijke Mac Snack bezocht.
Daarna hebben we nog een terrasje gepakt en zijn we tegen twaalven
weer op weg gegaan naar het zwembad. Vanaf het station was het een
kwartiertje met de Taxi naar de weg waar het zwembad aan ligt.
Deze weg was afgezet, omdat al die concertgangers er liepen om naar
huis te gaan.

Lørdagmorgen
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Lørdagmorgen (leurda morn, zaterdagoch-
tend) werden om 8:30 de teamleiders bij el
kaar gehaald. Er was goed nieuws over
Christian. Hij was 's nachts bijgekomen en
had met enige hulp zich weer kunnen ori-
enteren over de gang van zaken. Hij was erg
moe maar alles deed het weer, vertelde z'n vader aan Jimmy. Spelen
dus en om 9:10 mocht DWT opdraven voor z'n eerste
wedstrijd. Het was goed dat we in de Houtvaart hadden gezwommen,
anders waren we nooit het water ingegaan, nu was na enige doorzet-
ten zo de angst overwonnen en werd er ingezwommen met 12 man.
Vier keer 7 minuten bruto is heel veel en gelukkig konden we 2 part-
jes staan. Drie wedstrijden werden gespeeld, 9:10, 14:00 en 17:10 en
alle drie werden gewonnen. Het valt niet mee om van Denen te win-
nen. Ze hebben hun scheidsrechters mee, ze worden agressief in het
water als ze er niet door komen en zijn dan erg fysiek. Schoppen,
ellebogen, duwen en trekken kwamen regelmatig voor. Het met de
hand castreren werd een paar keer angstaanjagend duidelijk toen 1 of
twee keer iemand gillend uit het water kwam en daarna op de kant
vertelde dat z'n ba......n er bijna afgedraaid waren. Minder fysiek was
het roepen en schreeuwen van de spelers vanuit het water naar de
kant. Hiermee probeerden ze de Dommer (scheidrechter) mee te 
beïnvloeden, wat bij de goed willende oud en nieuw spelers die aan
de kant liepen soms nog wel eens lukte. Aan het eind van een wed-
strijd stapte iedereen uit het water en was onmiddellijk weer de vrien-
delijkheid zelf.

Lørdagaften
Lørdagaften (leurda aften, zaterdagavond) was het al behoorlijk laat
toen we onze laatste wedstrijd (nummer 4 van die dag) hadden beëin-
digd. Eindelijk kon er iets gegeten en gedronken worden en het war-
me eten was niet verkeerd. Kip met tomatenprutsaus en rijst en sla.
Bier was te koop aan de bar. In het dure Denemarken was het bier
goedkoper dan in het nog duurdere Nederland. Een grote plasticbeker
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met 0,3l bier daarin kost in Odense 10 Dkr, 
hetgeen overeenkomt met i1,36 en als ik
goed geïnformeerd ben kost 0,2l bier in een
afwasglas in ons clubhuis i1. Ja we waren
van plan meteen die Bart maar 'ns even aan te
spreken om het is even allemaal haarfijn te
laten uitleggen. Negen van de twaalf heren verdwenen op weg naar
de stad of het vervolg van het rockconcert. Ze moesten eerst eens
proberen een taxi te krijgen, maar omdat het rockconcert bijna afge-
lopen was, stonden er bijna 20 taxi's te wachten op een klantje. Ik
bleef op het terrein, want om 08:00 zouden Pieter en ik de eerste
wedstrijd van de laatste dag fluiten. Om kwart voor twaalf werd ik
door één van de Zweden opgehaald om even adressen uit te wisselen.
Dit draaide uit op een gezellige avond, waarbij de keel zeer welge-
smeerd bleef. Om 4 uur die morgen besloot ik om er een eind aan te
maken en wandelde niet meer 100% vast op mijn benen naar mijn
tent. Om 7:44 werd ik wakker en keek even om me heen. Het was
nog niet zo licht en daarom dacht ik dat het nog wel erg vroeg was.
Helaas toen ik mij 1 minuut later omdraaide ging de wekker. Het
systeem Ton was nog niet helemaal hersteld van de nachtelijke avon-
turen en moest met harde hand en stevige maatregelen zoals een
verfrissende douche, sterke koffie en een dikke pil brood het systeem
aan de praat schudden. Om 8 uur stond ik samen met Pieter paraat
langs de kant van het bad en floten we een lekker wedstrijdje. Daarna
hebben we met het complete team zitten ontbijten, waarbij de mug-
gen en vliegen met agas (actief gas afweer systeem) op een afstand
werden gehouden. Dat daarbij ook af en toe een collega-speler wit,
groen en geel wegtrok mocht de pret niet drukken. Onze eerste wed-
strijd van søndag (sunda, zondag) werd ondanks een geduchte tegen-
stand van de scheidsrechters met een zege afgesloten. Menig kreet
van ongeloof en onvrede werd hun

richting uit gesmeten. Op het laatste moment van het derde partje
kwamen we voor het doel en moesten we alleen nog even in schieten.
Een echte 2-0 situatie waarbij het hele team was uitgespeeld door 2
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spelers van ons. Op het moment dat er geschoten zou worden ging de
fluit voor einde partje. Het was voor de tegenstander te mooi om
waar te zijn dat de klok de achtste speler was. Het hele toernooi door
hebben we een statische speler bij de tegenstander zien meedoen.
Elke keer onderschepten we de bal, gingen voor de counter en stuiten
dan af van de paal en of de lat, soms wel tot 3 keer aan toe. In een
aantal wedstrijden was het zelfs zo dat we in het eerste partje de bal
gewoon niet tussen de doelpalen en de lat naar binnen konden krij-
gen. Als het al lukte was dat vaak pas aan het begin van het tweede
partje en stonden we al met 1 of 2 nul achter.

Gengæld
Belønning
Erkendtlighed
Gentjeneste

Beloning
Erkentelijkheid
Wederdienst

Modydelse
Påskønnelse

Tak 

Tegenprestatie
Waardering

Dank

Gerechtigheid kwam eraan. We hadden een bondje gevormd met de
Zweden die drie teams met jeugd bij zich hadden. Helaas was het
beloofde Zweedse Dames team niet aanwezig en een van de mooiste
jonge Zweedse dames (ca. 17 jaar oud) ontpopte zich op zondag als
een echte kenau. Nadat ze in de finale regelmatig was overzwommen,
nam ze wraak. Ze plaatste haar welgevormde voetje precies op de
kaak van een van haar mannelijke tegenspelertjes, die het meteen
duidelijk werd dat ze niet van zijn avances gedient was. Voor ons
was ook duidelijk dat ze geen katje was om zonder handschoenen aan
te pakken en de voornemens van onze meest jeugdige spelers (19,22
en 23 jaar oud) om Zweeds te gaan leren werden meteen in de prul-
lenbak gegooid. Het Zweedse onder de 17 werd uiteindelijk tweede
na 4x7 min bruto twee verlengingen van 5 min bruto ieder. Op dat
moment werd besloten te gaan voor de Golden Goal (Sudden Death,
maar dat was op dit toernooi natuurlijk een onprettige benaming) en
werd de wedstrijd opnieuw gestart. Na nog eens 5 min bruto was er
andermaal een rust en wissel van speelhelft. Uiteindelijk werd met
zeer verhitte spelertjes door OSLF het winnende doelpunt gescoord.
Niet geheel verdiend dachten wij met z'n allen en ook al niet dankzij
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de onpartijdigheid van de scheidsrechters. De finale moest worden
gespeeld tussen OSLF Old Boys en DWT en al dat spul uit Zweden
was komen opdraven om voor ons te cheerleaden.

Angrebsstrategi
Ondanks dat onze tactiek tot dan toe maar een keer had gefaald werd
ze nu drastisch omgegooid. We zouden nu beginnen aan de ondiepe
kant met onze gelukskleur blå (blo, blauw) op, we hebben het hele
toernooi met blauw gespeeld. Het eerste partje speelden we met wind
en zon mee. Dat ging ons niet zo goed af en algauw stonden we met
3-0 achter. Aan het eind van het eerste partje moest er gebuffeld
worden, donder preek van Pieter Paul en wat stevige woorden waren
genoeg om ons stelletje koekenbakkers wakker te schudden en met
verveelvoudigde moed ertegenaan te gaan. Het waterpolospelletje
was hervonden, onze conditie (11 man en ik als support) was beter
dan die van onze tegenspelers. Het resultaat was een paar mooie
acties en gelukkig snel kwamen we weer bij. Het tweede partje was
de aanval aan de ondiepe kant en leverde verhitte gemoederen op. Er
werd wel twee keer gescoord en afgekeurd vanwege staan. Sommige
verdedigers stonden en sprongen, maar blijkbaar alleen als de scheids
niet keek, of op spel momenten dat de bal er niet was. Uiteindelijk
kwamen we toch voor te staan en werd die voorsprong in de volgen-
de partjes alleen maar weer uitgebouwd. Onze revanche voor die ene
verloren wedstrijd was binnen.

Højtidelig Ceremoni
Bij de højtidelig ceremoni (hoitideli seeremo-
ni, prijsuitrijking) was de uitreiking van de
beker en voor ieder een mooie tas van de
Danske Bank. Voor de wedstrijd hadden we
alles al ingepakt en waren de auto's klaar voor
vertrek. De jongens hadden besloten om achter
elkaar door te rijden naar Nederland. Ik heb
nog een woord van dank gesproken met ca. 4
Deense zinnen en toen toch maar overgegaan
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op het Engels. Ik kreeg nog een adres van het team uit Slagelse, dat
ook graag naar Nederland wilde komen om te waterpoloen. De auto's
zijn over de snelweg gegaan en hebben in de buurt van Hamburg nog
grote schnitzels zitten eten. Om ca. 00:30 waren de Heldenaren thuis
en wat later ook de Haarlemmers. Zij zijn door gereden door het
noodweer wat Duitsland die nacht heeft geteisterd. Op de motor kan
je in het donker met zoveel regen niet veilig meer rijden, dus ik heb
een hotel gepakt en ben maandag om ongeveer 14:15 thuis gekomen.

Al met al een geweldig weekend wat met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid een vervolg zal krijgen. Ik denk bijvoorbeeld aan
een internationaal jeugdtoernooi, bezoek uit DK van 2 clubs op het
Pinkstertoernooi en weer naar Odense in het tweede weekend van
augustus {maar dan met 2 teams DWT(senior en jeugd) en Noordkop
met een (of 2) eigen team} Wat gaan we doen met die uitnodiging
naar Zweden?? G

11 e Dutch Open Kristalbad
14, 15 en 16 juni 2002.
Door: Corine Kalbfleisch

Heel lang heb ik ernaar uitgezien. Op vrijdag 14 juni jl. was het dan
zover. Met.Annelies ben ik vrijdagmiddag met de auto naar Apel-
doorn gereden. Om half vier kwamen wij in hotel Abbekerk aan. Hier
logeer ik ook in juli met de wandelvierdaagse van Apeldoorn. Het
hotel heeft een nieuwe beheerder gekregen en het is mooi opgeknapt
o.a. met een nieuwe keuken. Nadat Annelies en ik ieder onze eigen
kamer ingeruimd hadden. zijn wij naar het zwembad gegaan. Om
17.00 uur konden de deelnemers zich melden en er was gelegenheid
om in te zwemmen. De wedstrijden werden voor de elfde keer gehou-
den in het mooie Kristalbad (10 banen van 50 m. baanlengte). De
deelname was enorm, maar liefst 104 verenigingen hadden zich ing-
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eschreven. Het aantal deelnemers was 386. In mijn leeftijdsklasse (D
50+) waren 14 inschrijvingen; ook uit Duitsland. De deelnemende
landen aan dit toernooi waren: België, Engeland, Frankrijk, Hongarij-
e, Litauwer., Luxemburg. Ook was er een grote delegatie uit Duits-
land. Het eerste programmanummer, de 200 m. wisselslag. begom
om 18.00 uur. Gelukkig was het lekker weer. Deze openingsavond-
heb ik alleen de 400 m. vrije slag gezwommen. Na 6.59,4 min. tikte
ik als vierde aan. Even later ben ik me gaan aankleden en met Anne-
lies ben ik met de auto naar Hoog Soeren gegaan om lekker een pan-
nenkoek te eten. Deze heeft ons goed gesmaakt- en niet al te laat
waren we terug in het hotel.

De volgende morgen zijn we na een goede nachtrust en een lekker
ontbijt naar het zwembad gegaan.-Het inzwemmen was van 09.00 tot
10.00 uur. Natuurlijk heb ik hiervan gebruik gemaakt. In de tweede
serie moest ik starten op de 800 m. vrije slag. Bij de 800 m. en de
1.500 M. vrije slag werd er met 2 zwemmers in een baen geetEart,
ongeveer 1 min. na e-' ' kaar. Met een Duitse zwom ik in baan 10. Na
15.07,6 min. tikte ik als vierde aan. Even later heb ik met Annelies
koffie gedronken. In een grote tent was van alles te koop, zowel
etenswaren als T-shirts. Ook de uitslagen werden hier opgehangen.
Tussen de zwemnummers door ontmoette ik veel bekenden o.a. Ma-
thilde Vink, die nu voor Swol 1894 uitkomt en Donald Uytenbogaart.
Hij is wereldkampioen op enige zwemnummers in zijn leeftijdsklas-
se. De ex-international Atie PijtakRadersma zwom een Ned. record
op de 800 m. vrije slag. Ook Edwin van Norden liet zich niet onbe-
tuigd. Midden op de dag was er een lange pauze. Dat was een goed
moment om in te zwemmen. Het was prachtig, vrij zonnig weer, die
dag. In de middag heb ik de 200 m. schoolslag en de 100 m. school-
slag gezwommen met goede resultaten, want ik viel in de prijzen. Op
de 200 m. met een tijd van 4.04,8 werd ik eerste en op de 100 m. in
1.48,3 min. werd ik tweede. Een gouden en een zilveren medaille
was het resultaat. Tot ongeveer half zeven hebben de wedstrijden
geduurd. Er waren ook spannende estaffettes. Is Avonds werd een
barbeque georganiseerd, waarbij ook enige salades. Annelies en ik
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hebben heerlijk gegeten. Na negenen gingen we naar ons hotel terug.

De derde en laatste dag van dit tournooi ging van start met de 1.500
m. vrije slag. Net als de voorgaande dag was er eerst gelegenheid om
in te zwemmen. Meteen in de eerste serie moest ik starten voor mijn
1.500 m. Het weer was niet zo mooi als zaterdag. Het regende en het
was 18 graden. Mijn race heb ik lekker gezwommen en na 29.42,3
min. tikte ik als vierde aan. Op de crawlnummers zijn enige Duitse
deelneemsters wat sneller dan ik. Christa Reinhart zwemt zelfs op
Europees niveau! Rond het middaguur was het gelukkig droog ge-
worden. Is Middags heb ik nog twee nummers gezwommen. Eerst
was de 50 m. schoolslag aan de beurt. Met een sneltreinvaart sprintte
ik deze baan en in 47,9 sec. was ik aan de andere kant. Dit leverde
weer een gouden plak op. Mijn geluk kon niet op! Tot slot heb ik de
200 m. rugslag gezwommen en na 4.10,4 min. leverde dit een vierde
plek op. Deze tijd vond ik niet zo snel, omdat ik mij in de lucht kij-
kend niet zo goed kon oriënteren. Maar ja, volgende keer maar wat
sneller. De "Dutch Open" werd afgesloten met een paar spannende
estaffettes. Om half vier waren deze afgelopen. Het wachten was nog
op de laatste uitslagen. Tijdens deze kampioenschappen werden maar
liefst negen nationale records en een Duits record gebroken. A.Z.C.
Masters uit Apeldoorn heeft het puntenklassement voor verenigingen
gewonnen. A.Z.P.C. uit Amersfoort werd tweede. De Duitse vereni-
gingen B.S.C. Delphin en S.S.V. Ostring werden derde en vierde.
Deze clubs kregen een beker uitgereikt door Henk Wisselo, de orga-
nisator van deze wedstrijden. Voldaan keerden de deelnemer.- huis-
waarts. Zelf had ik ook een tevreden gevoel. Driemaal heb ik sneller
gezwommen dan vorig jaar en het is de eerste keer geweest dat ik
gouden medailles heb gewonnen in het Kristalbad. Ter afsluiting van
dit fijne weekend heb ik met Annelies heerlijk gegeten bij "De Rot-
terdammer" in Stroe. Om negen uur zette zij mij thuis af. Het was
geweldig!!! G
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Onze Mascotte
Door: Gé Luttikhuizen

Zaterdag 1 juni 2002 heeft het vijfde een polotoernooi voor de n-de
keer bij De Ham in het Wormerveerse-zwembad "De Watering". En
zoals gewoonlijk: we gaan ervoor. Het "De toernooi" kent een aantal
tradities. Voor waterpoloërs die voor de eerste maal aan dit toernooi
meedoen is dat natuurlijk even wennen.
Bij de binnenkomst in het Wormerveerse zwembad wordt de aan-
voerder aangeschoten door de wedstrijdleider. Iedereen die aan het
toernooi meedoet krijgt immers minstens vier lootjes. We zijn aan-
wezig met acht man, waardoor onze ploeg in het bezit zou komen
van twee-en-dertig lootjes. Ze gaan er echter van uit, dat je met tien
man komt. In een speciale enveloppe worden ze aan de aanvoerder
gegeven. Natuurlijk controleren we meteen de inhoud op interessante
nummers. Dit keer hebben we aaneensluitende getallen: 648 t/m 687.
Voor een aantal van ons is dat een beetje balen, omdat dit geen geluk
zou betekenen. De rest vindt: van niet en zegt: één prijs is zeker.

Het toernooi
De wedstrijden worden gespeeld volgens het tien-minuten-bruto-
tijdsysteem. Dat betekent: de ploeg krijgt gedurende tien minuten de
gelegenheid de tegenstander te verslaan. Onze eerste wedstrijd begint
vlot en eindigt vlot. Veel heen en weer gezwem, waar je knap moe
van wordt. Er wordt goed geplaatst, maar de afwerking is heel wat
minder: 0-5. De tweede wedstrijd is beter. Ook nu gaat het gelijk op
en wordt er leuk gepoloed. Met de doelpunten blijven we ten opzich-
te van de tegenpartij ietsje achter: 3-5. Dan de derde wedstrijd. Onze
doelman Raymond wil nu ook wel eens spelen. Oke', een speler die
nooit in het doel ligt gaat het proberen. Dat werkt dus niet.Ten eerste
mist de ploeg een veldspeler en ten tweede ligt de leekachtige-doel-
man meestal verkeerd of reageert te laat: 0-7. In onze poule zijn we
op de derde plaats geeindigt, waardoor we in de verliezersronde
terecht zijn gekomen. We mogen/moeten een wedstrijd spelen om de
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vijfde of zesde plaats. Met deze eindwedstrijd sluiten we het toernooi
toch nog winnend af. 3-2. 

De verloting
Na afloop van de wedstrijden laten we de barbecue voor wat ie is.
Vijf-achtste van de ploeg gaat naar huis. Roel, George en ik blijven
achter om nog wat na te babbelen, maar vooral om de verloting mee
te maken. Als de voortekenen ons niet bedriegen zijn die net zo gun-
stig als enkele jaren geleden, toen we met veel prijzen naar huis ging-
en. Er was toen ook geen regen, geen zon, enz. en hadden we pech
met de wedstrijden. Het prijzenaanbod is geweldig: 15 stuks. De
verlotingsleider is Jan van de Ham, en de lootjes worden getrokken
door Klaartje, die binnenkort de basisschool verlaat.
De eerste prijs is een leuke en mooie koektrommel.: blauw, hoog en
rond. George is er meteen weg van en hij heeft geluk. Het lootje dat
Klaartje trekt is 651 en dat looije ligt voor ons op tafel. Even later
staat de trommel er naast. De tweede prijs, een set kaarsen, is ook
voor ons. De derde ook. De vierde niet. De vijfde weer wel. Het is
niet te geloven. Van de andere tafels klinkt wat gernor en de verlo-
tingsleider schudt de bak maar eens flink. Dat had hij dus niet moeten
doen. De zesde is weer voor ons. Bij deze prijs moet een argeloze
voorbijganger van het "Klubhois" toch echt wel denken dat er een
spannende wedstrjd aan de gang is. George en Roel juichen om het
hardst. George raakt daarbij los van de grond en Roel brult: alweer
één, Intussen ben ik gehaast bezig op de tafel naar het lot te zoeken.
Door de windvlagen van mijn beide clubgenoten met hun overal
aanwezige handen zijn ze door elkaar geraakt. Deze zesde prijs is
trouwens een heel bijzondere prijs: een gipsen eend met een
 grote bek, een brilletje en een halsbont. En vanaf nu  ONZE MAS-
COTTE.

Gelukkig voor ons zijn er enkele pauzes. Vlak voor de trekking van
de laatste prijs nemen we de stand op: negen prijzen. We zijn be-
nieuwd of we de tien halen. De eindprijs wordt aangekondigd: en fles
wijn, een hele goeie wordt erbij gezegd. Roel zegt een ietsje te hard;
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'Daar heb ik wel zin in'. Iedereen is nu vol spanning welk lot Klaartje
zal trekken. Ze steekt met veel gevoel voor show haar hand in de bak
met lootjes en trekt het nummer; 6 7 6. Een donderend applaus voor
dit kunststukje en Roel haalt z'n fles wijn. Met enige moeite krijgen
we de prijzen in onze zwemtassen.
Indien binnenkort bij de waterpolowedstrijden in ons thuisbad een
eend met een grote bek aanwezig is, dan ligt zeer waarschijnlijk
heren vijf in het water en speelt waterpolo. G

DWT in Spaarnwoude
Door: Gé Luttikhuizen

Bij veel zwemmers is het bekend, dat om de drie jaar het weer in
Spaarnwoude knudde is en ongeschikt om een leuke langebaandag te
hebben. Je bent dan aanwezig, omdat je je ingeschreven hebt voor
een wedstrijd ofje hebt beloofd er zonder meer te zijn. Vandaag, 16
juni 2002, is het weer half om half. 's Morgens wat regen, maar tegen
de middag is het droog en dat blijft zo. De watertemperatuur schom-
melt rond de 18 á 19 graden Celcius en dat is heerlijk als het weer
koeltjes aandoet.
De afgelopen jaren is de organisatie van de spaarnwoudse-langebaan
(Rapido) niet verwend geweest met grote aantallen deelnemende
DWT-ers. Vanaf 1998 zijn de getallen: 4 - 1 - 2 - 1. Het is daarom
verrassend dat er dit keer zelfs ZES aan de langebaan meedoen
De wedstrijden
Aan het eerste nummer doet Michael de Feber mee, 2000 meter vrije
slag. Hij eindigt in de achterhoede van het deelnemersveld en zet een
tijd neer van 3 5.3 5.05. Niet slecht van hem bij deze eerste open-
water-zwempartij, maar het kan sneller! In het zesde nummer, 1000
meter vrije slag meisjes 13 jaar en jonger, starten Tessa Wijckmans
en Ceijda Karaca. Tessa doet het in een tijd van 18.04.55 (vierde) en
Ceijda in 19.49.63 (achtste). Beide meisjes zwemmen 1,5 minuut
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sneller dan vorig jaar september in Tilburg. Programma-nr 10 is de
1000 m vrije slag meisjes 15 jaar en jonger. Viki Boviatsis en Jody
Kokkelkoren starten op dit nummer. Viki is als eerste terug in
13.26.70 en Jody eindigt in 17.02.85. Het is voor Jody haar eerste
langebaan en haar tijd is heel redelijk.
De vier meisjes zijn enthousiast genoeg om ook aan de groepswed-
strijd (nr 16) mee te doen. Dat betekent na het starten met z'n vieren
500 meter schoolslag zwemmen. Tot het keerpunt bij elkaar blijven
en toch zo snel mogelijk als groep zwemmen. Na het keerpunt mag
elk zo hard als hij/ zij kan naar de finish spurten. Maar .... de tijd van
de derde aankomende telt. Dus een treintje met de snelste voorop. Ze
eindigen als de snelste vrouwelijke groep.
De eerste plaats van Viki op het nummer 1000 meter vrije slag voor
meisjes van 15 j.e.j. is niet zo verwonderlijk. Op dit moment hoort ze
op landelijk niveau bij de snelsten. Ze is van plan om dit jaar aan
zoveel mogelijk langebanen mee te doen. Gisteren, zaterdag 15 juni,
heeft ze aan een lange-afstandswedstrijd meegedaan; ook op de kano-
baan en door Rapido georganiseerd. De 5000 meter vrije slag legde
ze af in een tijd van 69.39.15: een gemiddelde van 1.23.35 per 100
meter. Ze eindigde daarmee op de zesde plaats van de 17 deelnemers.

N.S. - eind juli
Viki vindt het langebaan-zwemmen leuk, dat is wel duidelijk, Na
Spaarnwoude heeft ze ook meegedaan aan de Ib's in Vriezenveen,
Breukelen, Slotervaart, Sluis, Bleiswijk, Oss en Bodegraven. In haar
eigen groep van meisjes 15 jaar en jonger tikte ze elke keer als eerste
aan. Het gevolg daarvan is een eerste plaats in het klassement van
haar groep. Door haar vakantie van enkele weken is ze deze eerste
plaats kwijtgeraakt. Met de nog te zwemmen lb's wil ze proberen
weer op de eerste plaats te komen. Misschien lukt haar dat al op zat.
17 aug. in Bussloo. Tot en met juli heeft ze 22 kilometer in het water
afgelegd.

Zijn er nog DWT-ers, die willen ontdekken of het langebaan-zwem-
men inderdaad een leuke en nuttige tijdbesteding is? HET KAN
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NOG NET voor het binnenzwem-seizoen op:
zat. 31 aug. Wilhelminadorp 1000 m prestatietocht 15.30 uur
zon. 1 sept. Vlissingen 1000 m pr.t. 15.55
zat. 7 sept. Tilburg 1000 m pr.t.  17.40
zon. 8 sept. Roermond 1000 in pr.t.  15.00
Voor een prestatietocht is het niet nodig je van te voren op te geven.
Om aan een wedstrijd -nummer mee te doen: één week voor de wed-
strijd aanmelden bij de zwemcommissie. G

Ter Apel
Door: iemand

Heet! Heet! Heet dat het er was.
Het water van Moekesgat had haast
een aanvaardbare temperatuur. Zo ook het bier van onze trouw altijd
weer grote schnitzels bakkende stam etenskroeg de Musketiers, dat
was gelukkig heerlijk koel en in teiltjes grote hoeveelheden aanwe-
zig.

Even voor alle niet poloers, het gaat hier over een waterpolo toernooi
in het verre toen nog tropische hoge noorden van Nederland.
Moekesgat is de naam van een aldaar aanwezige lagune waar het
meeste van de polopret plaats heeft gevonden. En als laatste de Mus-
ketiers is een etenstent waar op tafels dansen evenals op slempen
lijkend voldrinken heel gewoon gevonden wordt. Zonder daarbij de
traditionele normen en waarden uit het oog te verliezen natuurlijk,
zoals daarzijn : moeders in de keuken achter het fornuis en vaders
achter de tap lollig doen.

Het toernooi.wordt één van de grootste van Europa genoemd en dat
zou best wel eens kunnen aangezien er zeven speelvelden zijn en ver
over de honderd teams die elkaar twee dagen lang van 's morgens
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vroeg tot 's avonds laat bestrijden in de edele sport die wij heel ge-
woon polo noemen.
Wijzelf waren daar met een heren en twee dames teams.
Tijdens dit toernooi hebben wij een aantal conclusies kunnen trekken
en wel deze:
- 's nachts in de Bermuda zorgt voor slecht of geen spel 's ochtends
- Ben speelt over bij Noordkaap/kap/kop
- bamboescheuten zijn niet lekker door een roerei, zelfs niet als je het
geheel aanlengt met perzikkensap.
- tosti's zijn nooit zo vet als ze worden opgediend.

Al met al was het weer een geslaagd feestje alleen jammer dat dames
2 toch weer een bekertje moest meenemen. G

Hasselt
Door: Marco, Jereon, Hayo, Niels en Michael

Zoals elk jaar begonnen we dit jaar ook weer met het werven van
medespelers. En ook dit jaar stopte de teller, die een week van te
voren nog op 14 stond, bij 5.
Toch treurden wij niet want in Belgie staan zoals altijd een aantal
trouwe medespelers klaar om van ons vijftal een ferm zevental te
maken. Jammer genoeg waren wij eventjes vergeten dat één van die
zeven dan wel een keeper moet zijn maar ja je kan niet alles hebben.

Op zaterdag was in Belgie de moeson losgebarsten en dat merkte je
meteen in ons spel. We verloren dan ook van Brandenburg en speel-
den wat wedstrijden gelijk. ( De poule is daar enigzins raar ingedeeld
namelijk 32 teams in 1 poule en er mogen geen gelijke spelen zijn.
Nu kunnen wij redelijk goed gelijk spelen maar onze afwerking bij
het daarop volgende strafworpen nemen laat misschien nog een wei-
nig te wensen over. Resultaat van de eerste verloren wedstrijd: nog
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maximaal 17 kunnen worden. De tweede verloren nog maximaalde 

25  Enzovoort. )ste.

De rest van de dag hebben wij smakelijk kunnen lachen om allerhan-
de mensen die hun tentje probeerden droog te houden of de inhoud
daarvan te drogen.
Wat tevens smakelijk was, was het eten.
Chef de quisine aldaar is Pol ( iedereen in Belgie heet Pol ) en die
bakt overheerlijke eieren met bacon en andere culinaire hoogstandjes
( Zoals witte worst met ajuin, broodje smos en spagethie met rode
smurrie. ) dus wij hadden uit voorzorg het meeste van ons eigen kook
gerief thuis gelaten. 
Toch hadden wij 's avonds nog trek in iets anders en zijn we het
fondue spel gaan uitproberen wat deze keer door niemand verloren
werd.
Het aansluitend met Guines uitbieren in de IrishPub was ook weer als
vanouds een muziekaal gebeuren wat zelfs werd opgeluisterd met
mensen die wel kunnen zingen, zoals daarzijn : wij.
Het feest in de feesttent was al in volle gang toen wij daar aankwa-
men en het koste ons dan ook geen moeite om snel wat bier te
bemachtigen en ons er vol in te storten.

Op zondag hoefden wij net als op zaterdag pas rond 11 uur te spelen
dus wij konden heerlijk uitslapen en ruim ontbijten. Het weer was
ondertussen leuk opgeklaard en we ontdekten dat de tent zowaar
helemaal schoon geregent was ( Geen helders meeuwenpoepje meer
te zien. ) en nu zowaar begon op te drogen.
De wedstrijden gingen haast lekker ondanks de drie aangeworven
supporters en we zijn deze keer dan ook doorgedrongen tot de laatste
drie.

We kregen ook nog een alleraardigst presentje omdat dit de twintig-
ste keer was dat dit toernooi gehouden werd. Dit presentje zal bin-
nenkort in het clubhuis te bezichtigen zijn.
Al met al, volgend jaar weer een keer. G
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