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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Afgelopen zomer heeft een aantal dramatische
verdrinkingsgevallen in zwembaden weer eens
duidelijk gemaakt welk een gevaar er constant op
de loer ligt. Als de nachtmerrie van iedere zwembadbeheerder gena-
deloos toeslaat wordt steevast de discussie over het schoolzwemmen
van stal gehaald. Veel gemeenten vinden dat zwemles niet tot de
primaire taken van de school behoort. Men vindt het tot de verant-
woordelijkheid van de ouders behoren om hun kinderen vroegtijdig
voor zwemles bij een willekeurige zwemschool of zwemvereniging
aan te melden. Deze discussie heeft in mijn beleving een hoog ‘wel-
les/nietes’ gehalte en doet in mijn ogen afbreuk aan de verplichting
die we als samenleving hebben om een veilige leefwereld voor onze
kinderen te creëren. In ons waterrijk land is het voor onze kinderen
bittere noodzaak om te kunnen zwemmen. Het is dus niet meer dan
logisch dat er voldoende mogelijkheid voorhanden is tot het volgen
van zwemles. Waar schoolzwemmen onderdeel uitmaakt van de
lichamelijke opvoeding die een zekere garantie geeft om de zwem-
kunst machtig te worden, geeft het ook een stimulans voor ouders om
hun kinderen aan te melden bij de zwemschool of zwemvereniging.
De zwemvaardigheid die daar al vaak op jonge leeftijd is aangeleerd
kan later bij het schoolzwemmen worden aangescherpt, omdat veel
jonge kinderen vaak niet voldoende de zwemvaardigheid bijhouden.

Door lange wachtlijsten is het schoolzwemmen een meer dan welko-
me aanvulling op het  aanbod en het is bovendien een goed alternatief
voor ouders met een beperkte beurs.
Het blijkt dat ook veel volwassenen  gewoon niet, of nauwelijks
kunnen zwemmen. Op de weg naar zwemles moet bovendien vaak de
nodige mentale en praktische drempels genomen worden. Het aanbod
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blijkt voor deze doelgroep nogal beperkt van aard te zijn en vaak zijn
ze aangewezen op de duurdere commerciële zwemscholen. Ook bij
zwemverenigingen is de mogelijkheid voor hen beperkt. Bovendien
zijn volwassenen vaak aangewezen op de uren in de avond. Ik zou
zeggen DWT, ga de boer op en biedt met name op ‘het Late Uur’
zwemles voor volwassenen aan. Met voldoende ruchtbaarheid moet
toch wel een flinke klas senior leszwemmers te formeren zijn.

Zwemles zonder zwembad lijkt mij een ondoenlijke zaak, dat moet
voor de beheerders van zwembaden toch wel duidelijk zijn. Zwemba-
den komen nogal eens op vreemde manieren in de publiciteit. Leuk,
vervelend of ludiek; het geeft je te denken dat daken van zwembaden
het begeven omdat ze niet bestand zijn tegen overvloedig regenval.
En dat in een tijd waarin zwembadhouders geen enkele heil zien in
de exploitatie van openluchtbaden. Ze hebben immers al genoeg
sores aan hun hoofd met het legionellaspook, of met onwillige al of
niet allochtone jongeren in hun luxe zwemparadijzen. En dan, er
komt nogal wat voor kijken om het alle betrokkenen naar de zin te
maken. Van de juiste arbeidsomstandigheden voor het personeel tot
de bewaking van het begrotingsplaatje, van voldoende afstemming in
de verantwoordelijkheid bij het schoolzwemmen tot een goede sa-
menwerking met de zwemverenigingen. De exploitant van het Boer-
haavebad heeft het er maar druk mee. Maar diezelfde exploitant zit
niet stil. Er is hem veel aan gelegen om het zwembad leuk, ludiek en
veilig te houden. Zeker ook voor de jongste zwemmertjes, waarvoor
hij een soort veiligheidsbaken heeft ontwikkeld dat ouders en toe-
zichthouders voldoende zicht houdt op een veilig te verlopen water-
pret bij deze youngsters. En dat geeft een veilig gevoel. Samen met
zwemles op jonge leeftijd voorkomt dat dramatische verdrinkingsge-
vallen.

Met sportieve groeten;
Guus Niehot
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Met bronvermelding.
Bron: Haarlems Dagblad d.d. 07-09-2002

Zo’n veertig leerlingen van het Vellesan College in IJmuiden  zijn
duidelijk meer  met sport bezig dan hun medeleerlingen. Zij zijn
ondergebracht in twee sportklassen die de school dit leerjaar introdu-
ceerde. Het is de eerste school in Noord-Holland die deze vorm van
onderwijs aanbiedt. Het project loopt twee jaar en is gericht op brug-
klassers die studie en sport willen combineren. Een deel van de leer-
lingen heeft zich aangemeld omdat ze sport gewoon leuk vinden. De
overigen willen van sport hun beroep maken. De leerlingen moeten
aan bepaalde eisen voldoen. Zo moeten ze fysiek geschikt zijn, een
brede interesse in sport hebben en een theoretische leerweg- of
havo/vwo-advies hebben. De twee klassen van twintig leerlingen elk
hebben gymleraren Bert Ranzijn en Angelique Schotvanger als men-
tor. Ranzijn werkt sinds 22 jaar op het Vellesan en sprak in 95 met de
schoolleiding al over een sportklas. Toen was er geen draagvlak voor.
Dit is met de huidige leiding anders, zodat hij thans met trots zijn
klas op het sportveld voorgaat. De mentoruren zijn in de sportklassen
vervangen door sporturen waardoor de leerlingen zes in plaats van
drie uur op het sportveld bezig zijn. Verder geldt een normaal rooster
met vijf vak overstijgende vakken met sport als een soort rode draad;
zoals EHBO-lessen bij biologie en de rol van gezonde voeding bij
sport. En bij scheikunde is sport dranken een thema.

Sport dus meer dan gemiddeld in het vakkenpakket en dat is duide-
lijk te merken. De klas van Ranzijn is druk doende met mountainbi-
ken in hun speciale T-shirt met opdruk, terwijl Schot-vanger zich
bezighoudt met softbal. De meeste kinderen in de sportklas doen ook
dagelijks buiten de school aan sport. Zo komt een leerling uit Bever-
wijk dagelijks op de fiets naar IJmuiden  speciaal om meer sporton-
derwijs te volgen. Daarnaast is hij druk doende met voetbal bij DEM
uit Beverwijk. Hij wil graag sportleraar of voetbaltrainer worden.
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Behalve op dinsdag is hij de rest van de week met sport bezig. Huis-
werk maakt  hij direct na school, anders redt hij het niet. Een ijzeren
discipline derhalve. Een klasgenoot uit Heemskerk is zeven dagen
per week met sport bezig met voetbal en judo als favoriete sporton-
derdelen. Of het teveel van de leerlingen vergt zal moeten blijken
zegt Ranzijn. De meeste kinderen kunnen het intensieve sportpro-
gramma wel aan. Ze zijn jong en ze herstellen in  principe snel. En
anders moeten ze een keuze maken. De leerlingen zelf hebben er
geen moeite mee en hun ouders vinden sport ook belangrijk. Een
derde van de leerlingen bestaat uit meisjes, waarvan veel later naar
het CIOS of de ALO willen. De sportmentoren willen ze daarin graag
van dienst zijn door te regelen dat de leerlingen dankzij de sportklas
makkelijker naar deze op sport gerichte opleidingen kunnen doorstro-
men.

Hoewel het programma voor twee jaar is opgezet is het uiteindelijke
doel vier jaar. Ouders betalen jaarlijks honderd euro voor het speciale
onderwijs, boven op de normale ouder-bijdrage. Een te verwaarlozen
bedrag meent Ranzijn, want voor dat extra bedrag krijgen de leerling-
en sportkleding en mountainbikes, plus het gebruik van verschillende
accommodaties en de entree van bijvoorbeeld de schaatsbaan. Als je
die honderd euro afzet tegen de contri-butie van een sportclub, zijn
ze goedkoop af. Ranzijn heeft grootse plannen. Zo is hij in onderhan-
deling met professionals over sportclinics (Stormvogels/Telstar). We
willen sport wedstrijden zoals de Haarlemse honkbalweek bezoeken.
Veertig leerlingen bij elkaar die het liefst 24 uur per dag in beweging
zijn is voor een sport leraar toch een verademing. Schotvanger en
Ranzijn kunnen hun geluk niet op. G
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Klazenfestival.
Door Klaas & Co!!

Het worden ook nu weer spannende tijden
voor ons goedgelovig minivolkje, want de
meest beminde kindervriend maakt binnenk-
ort weer zijn opwachting in ons minilandje.
Ook dit jaar heeft DWT deze dierbare
goedheilig man bereid gevonden om het
waarachtige sintervolkje tussen half november en 5 december met
zijn bezoek te vereren. Een uitgelezen kans dus om gebruik te maken
van onze onvolprezen Klazendienst. Wilt u gegarandeerd zijn van
een exclusief bezoek van de goedheilig man bij u thuis, dan wordt u
aangeraden om zich ten spoedigste te melden bij onze Klazencoördi-
nator Ebelien Brander. Bij haar kunt u onder meer informatie krijgen
over het Klazentarief.
Haar telefoonnummer is: 023-5248215 G

Uitslagen Wedstrijdzwemmen

Uitslag speedo instroom
22-09-2002 te Hoorn

2 50m Rugslag j. minioren 3 / 4
1 Juriaan Zandvliet 1. 13.25 0.59.81*

3 50m Rugslag m. minioren 3 / 4
1 Nadia du Fosse 1.00.23 0.58.06*
2 Mincke Ijlstra 1.04.76 1.13.38

7 50m Rugslag m. minioren 6
1 Myrthe Rossel 0.55.72*

9 50m Schoolslag j. minioren 3 / 4
1 Juriaan Zandvliet 1.05.83 0.59.51*

10 50m Schoolslag m. minioren 3 / 4
1 Nadia du Fosse 0.55.83 0.53.72*
2 Mincke Ijlstra 1.04.27 1.06.31

14 50m Schoolslag m. minioren 6
1 Myrthe Rossel 0.57.12*
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Uitslag LAC
22-09-2002 te Haarlem

1 200m Vrijeslag minioren 6 en later
1 Stefan van Rumpt 2.59.84 2.52.52*
2 Sarah Soumete 2.55.45 2.55.79
3 Sjoerd de Vries 3.03.84   2.58.59*CR
4 Milou Zandvliet 3.00.65 3.01.06

3 100m Wisselslag dames
1 Anouk Rossel 1.30.09 1.29.98*

4 100m Wisselslag heren
1 Dennis de Graaf 1.11.39 1.12.63
2 Peter van de Bor 1.20.83*
3 Richard van Eis 1.33.58 1.30.15*
4 Wouter van de Bor 1.41.49 1.32.44*
5 Roy Kokkelkoren 1.41.50 1.33.30*

5 400m Vrijeslag m. junioren 1 / 2
1 Tessa Wijckmans 6.10.94 6.07.60*
2 Fien de Vries 1.30.49 6.47.44*

10 800m Vrijeslag dames
1 Viki Boviatsis 9.44.13 9.52.84 1
2 Jody Kokkelkoren 13.02.03 13.02.84

11 800m Vrijeslag heren
1 Ismail Erkan 11.51.38

*
2 Michael de Feber 11.07.34 12.03.53

12 100m Vlinderslag minioren 6 en later
1 Stefan van Rumpt 1.37.96 1.38.44 3
2 Sarah Soumete 1.41.19 1.43.97
3 Sjoerd de Vries  1.57.94 1.47.22*
4 Milou Zandvliet 1.49.23 1.54.34

13 200m Wisselslag dames
1 Anouk Rossel 3.31.06 3.18.72*

1

14 200m Wisselslag heren
1 Dennis de Graaf 2.37.18 2.45.25 2
2 Peter van de Bor 3.08.37 2.59.84*
3 Roy Kokkelkoren 3.26.37 3.18.22*
4 Richard van Eis 3.25.19 3.20.60*
5 Wouter van de Bor 3.44.83 3.21.22*

* : Verbetering eigen tijd.
CR : Clubrecord.

NK Open water
24 augustus

Viki Boviatsis heeft deelgenomen aan het NK Open water in
Oudewater. Op zaterdag 24 augustus zwom zij de 3000 m vrije slag
in 39.55.74 werd daarmee 1e in haar categorie. Op zondag 25
augustus kwam ze 2 x in actie. Eerst op de 1000 m vrij en werd daar
1e in 13.06.96, daarna op de 3000 m vrij. Hier werd ze 5e in 39.00.21
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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Clubrecords

Op veler verzoek worden de nieuwste clubrecords voortaan vermeld
in het clubblad. Tevens volgt er dan een kleine selectie uit de lange
lijst met records.
De eerste die deze eervolle vermelding krijgt is Sjoerd de Vries,
diegenen die op het zelfde onderdeel een record hebben vind je in de
tabellen eronder.
Laat dit dan tevens een aanmoediging zijn om meer records te breken
want een record uit 1977 verbeteren moet met de huidige
vissenschubbenzwempakken toch een kleine moeite zijn!

Nieuwste record

200m vrijeslag heren
t/m 10 Sjoerd de Vries 2.58.59 22/09/2002

200 m vrije slag Heren

t/m 10 Sjoerd de Vries 2.58.59 22-9-02

t/m 12 Maarten Keyzer 2.27.30 3-11-91

t/m 14 Jurgen Kleinhout 2.14.30 20-11-77

t/m 16 Frank Muylaert 2.09.20 19-11-78

t/m 18 Colin Liem 2.00.20 31-3-96

boven 18 Colin Liem 2.00.20 31-3-96

200 m vrije slag Dames

t/m 10 Katinka van Vastenhoven 2.44.80 20-12-92

t/m 12 Viki Boviatsis 2.31.92 21-11-99

t/m 14 Viki Boviatsis 2.17.66 15-10-00

t/m 16 Viki Boviatsis 2.13.98 17-02-02

boven 16 Viki Boviatsis 2.13.98 17-02-02

 G
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Synchroonzwemmen
Door: Nicole

Het nieuwe seizoen is al weer een paar weken oud en iedereen is
weer ijverig aan het trainen. We zijn het nieuwe seizoen goed
begonnen met een barbecue (met dank aan de werkgroep!). Helaas
regende het, maar met behulp van een zeil en touw werden de
worsten en hamburgers ook gaar in de stortregen.

Nieuw dit jaar is dat Linda Visser weer training geeft. Zij heeft een
aantal jaar geleden al training gegeven bij DWT en we zijn blij dat ze
terug is! Verder geven Kitty, Marcel, Mariska, Bianca, Ruud, Ingrid
en Wouter dit jaar training en ik kom ook weer af en toe langs.
Mariette is er dit jaar niet meer bij. Mariette, bedankt voor alle hulp
afgelopen jaren!  

Vorig seizoen heeft Ingrid de cursus trainer A synchroonzwemmen
gevolgd waarvoor ze op 30 juni in Utrecht examen moest doen. Zij is
(uiteraard!) geslaagd en wij zijn hartstikke trots op haar. Gefeliciteerd
Ingrid! G

Synchroonzwemmen 2
Door: Nicole

De uitslagen van de laatste paar wedstrijden van vorig seizoen
hebben nog niet in het clubblad gestaan. Hier komen ze dan toch nog:

12 mei was de 2  techniekwedstrijd voor de verenigingscompetitie ine

de categorieën 1, 2, 3 en 4 van dit seizoen. Net als vorig jaar was het
én in Breezand én op moederdag. De dames hebben natuurlijk extra
hun best gedaan voor hun moeder en haalden de volgende resultaten:
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Categorie 1: 
Merel Visser 44.325
Jony Nuyten 41.402
Larissa Schilp 40.494
Anouk Nulkes 37.125
Iris Dweelaard 36.625

Categorie 2:
Sanne Bakuwel 42.197
Debbie Jansen 41.848
Nada el Blumy 38.671
Michaëla Roubies 36.298

Categorie 3:
Chantal van Andel 45.082 E-diploma Limiet
Lilian Meijer 43.113
Marjolijn Kruiswegt 41.295
Joyce Dweelaard 40.947

Categorie 4:
Chantal van Andel 46.717 D-diploma
Elise Groenendijk 39.385

Op 26 mei 2002 was de techniekwedstrijd voor de categorieën 5, 6 en
7 van de verenigingscompetitie waar de volgende resultaten zijn
gezwommen: 

Categorie 5:
Jennifer Roubies 45.510

Categorie 6:
Simone Hendriks 55.450 3e Limiet
Katherine Zwaanswijk 51.554
Ilse Verbruggen 48.657
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Categorie 7:
Simone Hendriks 54.134
Joyce Vollenga 52.018
Katherine Zwaanswijk 49.382

Dit was de laatste wedstrijd voor de verenigingscompetitie van dit
seizoen. In totaal zijn er vier techniekwedstrijden (twee voor de
categorieën 1,2,3 en 4 en twee voor de categorieën 5,6 en 7) en twee
muziekwedstrijden (één voor de categorieën 1,2,3 en 4 en één voor
de categorieën 5,6 en 7) geweest. Van al deze wedstrijden worden de
punten opgeteld om te bepalen welke vereniging de
verenigingscompetitie heeft gewonnen. Bij de techniekwedstrijden
tellen de twee beste per categorie mee en bij de muziekwedstrijden
steeds één solo, duet en groepsnummer per categorie. Om het nog
een beetje ingewikkelder te maken worden er bij de
muziekwedstrijden een aantal categorieën samengevoegd en wordt
bij de laagste categorieën alleen een groepsnummer gezwommen. Na
het optellen van de punten bleek dat DWT 2  is geworden achtere

Alliance en voor WZ&PC!!

Op 2 juni was de laatste wedstrijd van het seizoen. Dit waren de
kringkampioenschappen en ze werden gehouden in Zaandam. Dit
was de uitslag:

Categorie 4:
Solo Chantal van Andel 48.193 2e prijs
 
Categorie 6:
Solo Simone Hendriks 55.642 3e prijs
Duet Amber & Katherine 55.440 2e prijs

Categorie 7:
Duet Simone & Joyce 56.075 3e prijs
Groep Simone, Joyce, Amber & Katherine 53.642 2e prijs G



  De Waterdroppels 13  

De J-REZ  organiseert op

zaterdag 26 oktober

een geweldige middag voor

Deze middag is voor alle jongens en meisjes tussen de 6 en de 12
jaar. Natuurlijk mogen zij ook broertjes, zusjes, vriendjes en
vriendinnetjes meenemen.

De kosten voor deze middag bedragen i.1,50 per deelnemer.

We verzamelen om 12.45 uur bij de ingang van zwembad De Planeet
aan de Planetenlaan. Om 16.00 uur is het afgelopen en dien je daar
weer opgehaald te worden.

Wat deze keer nodig is, zijn je gymspullen, want het geheel vindt
plaats in een gymzaal. We gaan namelijk onder andere apenkooien.

Voor deze middag kan je je opgeven door inlevering
van het strookje onderaan de strooifolder die bij het

tafeltje ligt. Dit moet je wel doen voor 19 oktober.

Maar let op! Er kunnen maximaal
30 kinderen meedoen, dus vol is vol
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Van de polocommissie

Het nieuwe seizoen is weer begonnen! En we
hebben er weer zin in! Dit seizoen begint
DWT met twaalf teams aan de
waterpolocompetitie. Terug van weggeweest
zijn de pupillen. Ze hebben zelfs al gewonnen! Een
betere start is bijna niet denkbaar.

Verder gaan we met een geheel verjongd heren 1 de competitie in. Zij
hebben de eerste oefenwedstrijden al achter de rug en de resultaten
waren veelbelovend. Waar we ook veel van verwachten zijn de
adspiranten gemengd onder de 14 jaar. Ronnies jongens en meiden
gaan vast veel puntjes pakken de komende maanden. En natuurlijk de
dames, waar de stijgende lijn wel steeds toe lijkt te blijven nemen.
We verwachten er veel van. Dames 2 én 4 kampioen dit seizoen?!?

Kleine dingen blijf je echter houden; het maken van het W-roosters
heeft ons weer heel wat hoofdbrekens opgeleverd. Op sommige
avonden was het bijna onmogelijk om een goede jurytafelbezetting te
verzinnen en ook nog een verenigingsscheidsrechter aan te stellen.
We rekenen dan ook op ieders begrip en medewerking want we
kunnen nou eenmaal niet overal tegelijk aanwezig zijn.

We wensen iedereen weer veel plezier en succes toe!

Marjolijn

Woensdag 16 oktober: speurtocht en dropping!

• speurtocht
Op de woensdag in de herfstvakantie organiseren we een speurtocht
voor minipoloërs en pupillen. Verzamelen: om 14.00 uur in het
clubhuis. Je hoeft je niet van tevoren op te geven. Voor het eten ben
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je weer thuis.

• dropping
Dezelfde dag is er voor heren en dames van 12 tot en met 18 jaar een
dropping. Verzamelen om 20.00 uur in het clubhuis. Hoe laat het
afgelopen is zijn we nog mee bezig.

Vsr en achter de jurytafel

De roosters van komende weken, mét verenigingsscheidsrechter:
VSR! Een nieuw fenomeen dus dit jaar en een oplossing voor het
vaak niet komen opdagen van scheidsrechters ‘van buitenaf’. DWT is
overigens een van de weinige verenigingen die aan het VSR-project
hebben deelgenomen. Weer een bewijs dat de polo-afdeling
springlevend is! Meer informatie over wie, wat en hoe VSR: zie
poloboekje.

 5 oktober
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.P1C DWT C Noordkop B 18:30 Anje en Jolande Sabine

NH.A2A DWT B Rapido’82 B 19:00 Anje en Jolande Robbert

B.D2A DWT 1 De Zijl-LGB 1 19:45 Ton, Stefan W. en Lodewijk -

NH.D2 DWT 4 DWT 3 20:30 Yvette en Mariska Janique

D3.H4B DWT 3 De Bron 1 21:15 Yvette, Mariska en Sabine -

12 oktober
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.P1C DWT C H.hugowaard ’92 18.30 Wilfred en Jeroen v. E Sabine

NH.A2A DWT B Aquarius B 19.00 Wilfred en Jeroen v. E Niels

NH.D2 DWT 3 DAW Finenzo 3 19.45 Bert en Niels -

NH.H1 DWT 4 Alliance 5 20.30 Anita, Carry en Jolande -

NH.H4 DWT 5 Alliance 6 21.15 Richard en Jasper Robbert

19 oktober
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.D1 DWT 2 Alliance 3 18.30 Dana, Martin B. en Rob -
NH.D2 DWT 3 De Reuring 2 19.15 Antonette en Martine Dana
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• 26 oktober
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
NH.D1 DWT 2 KZC 2 18.30 Eddy, Teun en Thijs -
B.D2A DWT 1 DAW Finenzo 1 19.15 Michael, Paul S. en Frank -
B.H3C DWT 1 De Snippen 1 20.00 Janique, Sandra en Roselijn -

B.HR2B DWT 2 De Gouwe 2 20.45 Hayo, Pieter en Ronnie -

2 november
Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
NH.P1C DWT C De Reuring A 18.30 Anje en Marion Anita
NH.D2 DWT 3 De Bron 1 19.00 Richard en Jasper Remon
NH.H4 DWT 5 De Bron 4 19.45 Anita en Carry Remon
NH.H1 DWT 4 Orkano ’75 2 20.30 Bert, Niels en Randy -

Wedstrijdwijzigingen

• Pupillen: KZC D heeft zich teruggetrokken. Jullie wedstrijd van 9
november vervalt dus.
• Heren 5: op 26 oktober spelen jullie tegen AZVD 3 in Zaandam om
19.15 uur in plaats van 15.30 uur.

Correctie trainingstijd pupillen

In het poloboekje staat dat de pupillen op zondagmiddag van 16.30
tot 17.30 in De Planeet trainen. Maar dit moet het Boerhaavebad zijn.

Heren van heren jeugd opgelet!

Training in Planeet is tot en met zondag 6 oktober 2002 van 12.00
uur tot 13.30 uur. Vanaf zondag 13 oktober wordt het van 13.30 uur
tot 15.00 uur.

*** Adspiranten, pupillen en minipoloërs ***

Op zondag 6 oktober, 17 november en 15 december kunnen jullie
niet trainen
in het Boerhaavebad.
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In plaats daarvan gaat de training
naar De Planeet:
op 6 oktober van 12.00 tot 13.30 uur en op 17 november en 15
december van 13.30 tot 15.00 uur.

Opsporing verzocht

Sinds clubblad mei 2002 pagina 31 wordt vermist: De Pen. Voor het
laatst is deze gesignaleerd in handen van een jongeheer uit heren 3
die heel handig is in het installeren van luchtverversingssystemen van
groot formaat. Dus wellicht is het gezochte voorwerp niet helemaal
in de goede en afgesproken richting weggewaaid, namelijk die van
een blonde in dames 2 spelende vrouw (1.60-1.70 m), die laatstelijk
nog traininggevend gezien is langs de badrand, zus is van een nieuwe
heren 1-ster en uiterlijk voor 15 oktober het vermiste ter hand zal
gaan nemen?

22 december: kerstfeest adspiranten

Nadat het Kerstmis dit jaar gelukt was op Pinksteren te vallen is het
al bijna wéér zover dat bomen, ballen en stallen de huiskamer dan
wel het clubhuis bezetten. Omdat het altijd een groot succes is, is er
ook dit jaar een adspirantenkerstfeest en wel op zondag 22 december
in het clubhuis. Misschien een beetje vroeg om dit nu al te melden
maar kerst in mei, dat was pas vroeg.

Poloboekje

Als het goed is dan heeft iedereen het poloroosterboekje ontvangen.
Als het onverhoopt toch nog niet in je huis of zwemtas is, bel dan
even 023 – 551 37 79 of schiet iemand van de polocommissie aan
rondom het zwembad (niet te hard).
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De pen 
Door: Mieke

Mijn plan om iedereen zoveel mogelijk te mijden, het vooral niet
over “de pen” te hebben en in camouflage(-bad)kleding in het
zwembad te verschijnen heeft tot mijn spijt niets opgeleverd. Op de
een of andere manier vinden mensen het maar al te leuk om je aan het
feit te herinneren dat je een stukje moet schrijven voor het clubblad.
Ik noem geen namen (Jeroen!) Iedereen die mij een beetje kent, weet
dat ik met bepaalde dingen erg laks kan zijn en dat het dus niet gek is
dat mijn stukje ietsjes laat is.

Waar zal ik beginnen…..
Mijn naam is Mieke Goedkoop, 21 lentes jong.
Ik ben de dochter van Gerard en Toos en het zusje van Rob, kortom
ook ik hoor bij de grote familie die DWT heet.
Ik werk sinds januari van dit jaar op de afdeling Human Resources
(oftewel personeelszaken, maar dit klinkt beter) bij Bristol / van
Woensel. 

Ik gok dat ik ongeveer 6 jaar op waterpolo zit. Dit is dan inclusief
een pauze van ongeveer twee seizoenen. Het toernooi in Alkmaar is
weer achter de rug en dus weet ik sinds kort dat ik tussen dames twee
en vier in zweef. Aan het eind van het jaar zal ik precies weten in
welk team ik zit. Buiten het zelf waterpolo spelen geef ik samen met
Jessica training aan de minipoloërs. Dit doe ik ongeveer vier jaar nu.
Meestal is het leuk, maar soms vallen de toernooien op zondag een
tikkeltje zwaar. Buiten het training geven zit ik sinds een jaartje bij
de clubhuiscommissie en samen met mijn moeder tracht ik iedere
week het clubhuis weer netjes en schoon te maken.

Afgelopen zomer ben ik alleen mee geweest naar Den Helder en
Alkmaar. Zelf vond ik Alkmaar het gezelligst. Niet om de aangename
watertemperatuur of het geweldige feest, maar door de gezelligheid
erom heen. Ik probeerde laatst ook aan mijn collega’s uit te leggen
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dat het heerlijk is om een heel weekend te kamperen tussen het afval
en te moeten wegduiken voor rond vliegende (eetbare-)objecten. Het
is niet uit te leggen aan anderen, maar degene die altijd meegaan op
toernooien weten waar ik het over heb.

Ik had al iemand in mijn gedachten aan wie ik de pen zou
overdragen, maar Stefan heeft me ervan overtuigd dat ik iemand
anders moet kiezen (Stefan, de rekening volgt nog ☺)
Ik draag daarom de pen over aan Tim Peekstok. Tim veel plezier
ermee!! G

JoHo Heren 2
Door: Michael

Nog geen wedstrijd gespeeld maar toch al wat te melden.

Na het vertrek van Stefan uit heren 2 dreigde er een leemte in het cap
gebeuren te ontstaan. Ik was al vast al geld opzij aan het leggen om
nieuwe te kunnen kopen.
Gelukkig sprong Mark er meteen bovenop/in/naast (doorhalen wat
van toepassing is ) en zijn er nu waanzinnige designercaps waarop op
elegante wijze reclame gemaakt wordt voor niemand minder dan
heren 2, wijzelf dus, het sterrenteam bekroont met een ster(cap).

Mark bij deze erg veel dank.( dank bier af te halen bij de bar ). 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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