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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Zo te bezien breken er thans gouden tijden aan
voor hen die het doemdenken tot credo
bombarderen. Een beeldspraak die wel zeer
toepasselijk is in de met oorlogsdreiging vervulde
wereld. Het heeft bovendien een verlammend effect op de o zo ge-
wenste gunstige economische ontwikkeling waarmee het spook van
de werkloosheid afdoende bestreden kan worden. Dit gekoppeld aan
een diversiteit van sociaal maatschappelijke problemen en je zou
bijna vergeten dat het leven ook positievere zaken te bieden heeft.
Toch lijkt het, of we willen of niet, dat we ons in die maalstroom
laten meesleuren; in de trant van ‘wat moet komen, dat komt toch
wel’. En de orde van de dag slokt ons vervolgens op, wat we voor
deze keer niet erg onprettig schijnen te vinden. Nog even doorgaan zo
en ik sluit me bij de doemdenkers aan. En dat is nu juist het laatste
dat ik ambieer! Tot mijn dagelijkse orde behoort onder meer gezin,
werk en vrijetijdsbesteding en voor wat dat laatste betreft, wordt
menig vrij uurtje aan DWT besteed; een zwemclub vol ambities.

En toch kan ik het doemdenken maar niet uit mijn gedachten weren.
Ambities moeten immers constant gevoed worden door ideeën en
plannen, waar vervolgens continue voldoende menskracht voor nodig
is om die consequent en structureel te kunnen uitvoeren. Het blijkt
maar al te vaak dat vooral de menskracht tot onzekere factor gerekend
mag worden. En dan moet die menskracht het liefst ook nog de nodi-
ge kwaliteitsimpulsen kunnen meegeven en zich tevens inpasbaar
weten in het normen- en waardenpatroon die wij als zwemvereniging
voorstaan. Het klinkt allemaal best wel veeleisend, maar dat moet
ook! Als sportvereniging dragen we immers een grote maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid. In tijden van krapte zijn we wel eens
geneigd om daar (soms flinke) concessies aan te doen. We denken
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immers niet anders te kunnen omdat de actualiteit een weinig roos-
kleurig beeld vertoont. Vanwaar dit verhaal? Het gaat toch goed bij
DWT. De polosuccessen van de laatste jaren zijn daar toch een prach-
tig voorbeeld van!
De structuur, de organisatie en de menskracht vormen een drie-een-
heid dat met name bij het waterpolo de min of meer ideale chemie
heeft bereikt. Een situatie waarvan men bij het wedstrijdzwemmen
voorlopig slechts kan dromen. Op het technische vlak heeft men daar
immers al een aantal jaren problemen met het op peil houden van de
trainersstaf, waarbij er best gesproken mag worden van een dreigende
crisissituatie. En neem van mij aan dat er meerdere pogingen zijn
gedaan om dat probleem te tackelen. Het is voor de werkgroep om er
moedeloos van te worden. En mochten er al kandidaten zijn, dan
moet er eerst nog wel overeenstemming bereikt worden. En dat is in
deze tijd van krapte op het trainersfront nu bepaald geen sinecure. Je
kunt immers niet op een onverantwoorde wijze afwijken van het
normen- en waarden patroon die wij als vereniging voorstaan, terwijl
de trainersstaf wel dringend aangevuld moet worden. Zie hier het
dilemma waar men bij het wedstrijdzwemmen voor staat.

Het is u als lezer wel duidelijk dat ik het doemdenken aan mij voorbij
laat gaan. Ik geloof namelijk in de kracht van DWT waarin ook het
wedstrijdzwemmen haar eigen sterke positie inneemt. Maar er moet
wel wat gebeuren. In mijn laatste column heb ik sterk de nadruk
gelegd op de gezamenlijkheid die wij moeten voorstaan. In dit kader
doe ik een beroep op andere sectoren en clubleden om de wedstrijd-
ploeg (tijdelijk) van dienst te zijn en ze te begeleiden bij de training-
en. Ook vraag ik leden die de ambitie hebben om zwemtrainer te
worden om zich bij het bestuur of de zwemwerkgroep te melden. Een
cursus ‘zwemtrainer a’ is duidelijk bespreekbaar. De meteorologische
winter is voorbij. De lente is dus aangebroken. Mijn hoop is dat dit
ook spoedig geldt voor de trainerswinter bij het wedstrijdzwemmen.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot



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

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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Informatief..

- www.dwt-haarlem.nl
In Informatief van januari jl. brengt het bestuur met
trots de nieuwe DWT-site onder de aandacht van
haar leden. Echter trouwe leden die deze site bezoe-
ken, vinden nog niets van hun gading. En dat wordt
nu toch wel eens tijd!
Alle werkgroepen hebben in november 2002 een bericht van het
bestuur ontvangen met informatie over wat er door hen opgepakt
moet worden. Onder meer is verzocht om de teksten die men aanle-
vert door te sturen naar Thijs Weustink, die een eenheid in de teksten
zal aanbrengen. Ik verzoek de werkgroepen die hier nog niets mee
hebben gedaan om zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Het moet
toch mogelijk zijn om de nieuw site zo spoedig mogelijk operationeel
te maken. Zijn er nog vragen hieromtrent? Leg deze dan zo spoedig
mogelijk voor aan: Michiel Veen Michielveen@hotmail.com of An-
neke Veen Famveen@hetnet.nl of 5313965 G

Met bronvermelding.
Bron: De internetsite van het NOCNSF (column Hans Nieuwenburg)

Raymond van Barneveld verdiende met zijn derde Embassy-titel
50.000 euro. Ongetwijfeld een schijntje van het bedrag dat zijn Ne-
derlandse concurrent Co Stompé heeft ontvangen van Kredietplan.
‘De snelste en voordeligste weg naar direct geld!’ zo staat er op de
website van deze moderne bank van lening te lezen. Die snelheid mag
overigens best met een korreltje zout genomen worden. Want een dag
na de finale van het dartstoernooi en ruim een week nadat Co reeds in
de eerste ronde werd geëlimineerd door Martin Adams, koketteerde
Kredietplan nog altijd vrolijk met ‘haar’ Co: ‘Als u nu een contract
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bij ons afsluit en de bijnaam van Co Stompé goed invult, maakt u
automatisch kans op 25 gesigneerde wedstrijdshirts van Co ‘The
Matchstick’ Stompé of op een geheel verzorgde reis naar de Embas-
sy. En wie wil er nu niet live aanwezig zijn als Co een gooi doet naar
de titel?!

Toegegeven, het is moeilijker deze prijsvraag fout te beantwoorden
dan als ongeoefende darter óne hundred and eighty’ te gooien, maar
ik vraag me af of er werkelijk mensen zijn geweest die voor aanvang
van de Embassy deze site hebben bezocht. Kredietplan kreeg name-
lijk pas tijdens de Embassy de nodige naamsbekendheid. Persoonlijk
had ik er tot voor kort ook nog nooit van gehoord (ik ben meer van
het Postkrediet; Rick Engelkes- u weet wel dokter Simon uit GTST-
had helemaal gelijk). Maar inmiddels krijg ik de naam Kredietplan
met geen mogelijkheid meer uit mijn hoofd. Met dank aan The
Matchstick die na zijn uitschakeling avond aan avond bij SBS6 de
wedstrijden van de Embassy stond te analyseren. Samen met Edward
van Cuilemborg nam Co alle worpen van Barney en al die andere
topsporters tot in den treure door, terwijl hij ondertussen middels een
verfijnd logootje op de col van zijn shirt pontificaal reclame maakte
voor Kredietplan.

De grote baas van Kredietplan zal ongetwijfeld gniffelend en handen-
wrijvend voor de buis hebben gezeten. Telkens als Barney een slokje
rum-cola nam, schakelde SBS6 even naar Co en Edward. ‘Kijk naar
de rust waarmee Barney dat glas naar zijn mond brengt. Ja, hij is er
klaar voor om het nu af te maken’, wist Co; onderwijl zijn colletje
naar de camera met het rode lampje draaiend. Je zou bijna denken dat
The Matchstick zich bewust vroegtijdig heeft laten uitschakelen. Per
slot van rekening gooit het nogal lastig met je rug naar het bord en je
col naar de camera. Gewoon alle pijlen naast, boven en onder het
bord. Dat is de snelste en voordeligste weg naar direct geld, moet Co
gedacht hebben in zijn eerste ronde tegen Adams. Waar Barney zich
een muis arm heeft moeten werpen voor het schamele bedragje van
50.000 euro, daar heeft Co vast en zeker een veelvoud opgestreken
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om een week lang alleen maar een beetje aan een statafel te hangen
en met zijn nek te draaien. Co leverde het bewijs dat sportsponsoring
wel degelijk lonend kan zijn. Meer dan 4 miljoen mensen hebben
gekeken naar de finale tussen onze Barney en Richard Davies. En wat
is die 4 miljoen het meeste bijgebleven? Juist, niet de dubbels van
Barney, maar het colletje van The Matchstick.
Reken maar dat menig kijker daarna de site van Kredietplan heeft
bezocht. G

Uitslagen Wedstrijdzwemmen

5 kringen toernooi
26-01-2003 te 's Gravenzande
Prognr: 1 4x100m Vrijeslag estafette D
1 1.13.51 5.01.03 3

Prognr: 2 4x100m Vrijeslag estafette H
1 1.19.11 4.48.88

Prognr: 3  Schoolslag MIX93EL
1 Nadia du Fosse 0.51.12 0.50.68* 3
2 Jeffrey van Deursen0.51.64 0.50.98* SL
3 Juriaan Zandvliet 0.56.48 0.56.64
4 Ilse van der Sluis 0.58.06 0.57.54*

Prognr: 4 100m Vrijeslag M 91/92
1 Sarah Soumete 1.17.61 1.18.45 3
2 Milou Zandvliet 1.18.29 1.20.56
3 Ebru Kalay 1.31.10 1.26.17*
4 Nilay Avar 1.40.25 1.42.89

Prognr: 5 100m Vrijeslag J 91/92
1 Stefan van Rumpt 1.17.60 1.15.65* 3
2 Sjoerd de Vries 1.18.82 1.19.02
3 Jeroen Teeuwen 1.28.09 1.23.05*
4 Yunus Karaca 1.35.25 1.36.44

Prognr: 6 100m Rugslag M 89/90

1 Kyara van der Sluis1.26.60 1.28.00 3
2 Fien de Vries 1.34.34 1.33.45*
3 Tessa Wijckmans 1.36.75 1.39.80 RD
4 Ceyda Karaca 1.40.75 1.42.52
5 Yesim Koycu 1.44.97 1.46.87

Prognr: 7 100m Rugslag J 89/90
1 Roy Kokkelkoren 1.35.00 1.34.87*
2 Wouter van de Bor 1.35.83 1.39.18 RD
3 Guney Yerden 1.44.93 1.41.77*
4 Ghassan Ibrahimi 2.09.64 1.52.60*

Prognr: 8 100m Wisselslag M 87/88
1 Jody Kokkelkoren 1.32.11 1.28.38*

Prognr: 9 100m Wisselslag J 87/88
1 Dennis de Graaf 1.12.63 1.12.15 1

Prognr: 10  Vrijeslag M 85/86
1 Nicolette Knape 1.15.30 1.13.95*
2 Sabrina Dessens 1.22.03 1.26.63

Prognr: 13  Schoolslag H
1 Michael de Feber 1.24.34 1.26.11
2 Peter van de Bor 1.29.93 1.28.47*



  8 De Waterdroppels  

Prognr: 14  Vrijeslag MIX93EL
1 Jeffrey van Deursen 1.32.36 1.30.64* 3
2 Nadia du Fosse 1.46.64 1.47.71
3 Juriaan Zandvliet 2.12.97 1.52.02*
4 Ilse van der Sluis 1.55.61 1.58.25

Prognr: 15  Schoolslag M 91/92
1 Sarah Soumete 0.48.26 0.45.66*
2 Milou Zandvliet 0.46.59 0.48.79
3 Ebru Kalay 0.49.38 0.51.07
4 Nilay Avar 0.54.38 0.53.33*

Prognr: 16  Schoolslag J 91/92
1 Stefan van Rumpt 0.48.01 0.45.64* 3
2 Jeroen Teeuwen 0.48.44 0.48.48
3 Yunus Karaca 0.48.07 0.50.00
4 Sjoerd de Vries 0.53.14 0.53.65

Prognr: 17  Vrijeslag M 89/90
1 Kyara van der Sluis0.33.44 0.32.89* 3
2 Tessa Wijckmans 0.33.39 0.33.69
3 Fien de Vries 0.36.54 0.36.78
4 Ceyda Karaca 0.37.41 0.37.62
5 Yesim Koycu 0.41.29 0.41.97

Prognr: 18  Vrijeslag J 89/90

1 Roy Kokkelkoren 0.34.68 0.35.82
2 Guney Yerden 0.37.35 0.37.02*
3 Wouter van de Bor0.38.88 0.37.83*
4 Ghassan Ibrahimi 0.38.54 0.38.62

Prognr: 19  Schoolslag M 87/88
1 Jody Kokkelkoren 0.46.65 0.47.03

Prognr: 20  Schoolslag J 87/88
1 Dennis de Graaf 0.33.85 0.34.42 1

Prognr: 21  Vlinderslag M 85/86
1 Nicolette Knape 0.37.00*

Prognr: 24  Vlinderslag H
1 Michael de Feber 0.33.81 0.34.25
2 Peter van de Bor 0.38.92 0.37.81*

Prognr: 25 4x Wisselslag estafette M 1991
1 DWT 0.41.81 2.57.42CR3

Prognr: 26 4x Wisselslag estafette J 1991
1 DWT 0.42.15 2.54.89 3

Prognr: 27 8x Wisselslag estafette Mix
1 DWT 11.06.13

Speedo voorronde 3
02-02-2003 te Zaandam
Prognr: 1 100m Rugslag j. minioren 5
1 Sjoerd de Vries 1.32.25 1.31.97*
2 Yunus Karaca 1.50.20 1.48.86*

Prognr: 2 100m Rugslag m. minioren 5
1 Ebru Kalay 1.42.03 1.41.34*

Prognr: 3 100m Schoolslag j. minioren 6
1 Stefan van Rumpt 1.42.40 1.41.45*

Prognr: 4 100m Schoolslag m. minioren 6
1 Sarah Soumete 1.40.74 1.36.81* SL
2 Milou Zandvliet 1.46.10 1.44.11*
3 Nilay Avar 1.54.27 1.53.33*

Prognr: 5 50m Vlinderslag j. minioren 3 / 4
1 Jeffrey van Deursen1.17.92 0.51.57*
2 Juriaan Zandvliet 1.35.01 1.06.55* VC

Prognr: 6 50m Vlinderslag m. minioren 3 / 4
1 Nadia du Fosse 1.00.89 0.48.87* VC

Prognr: 7 200m Wisselslag j. minioren 5
1 Sjoerd de Vries 3.30.12* VC
2 Yunus Karaca 3.43.80* VC

Prognr: 8 200m Wisselslag m. minioren 5
1 Ebru Kalay 3.31.10*

Prognr: 9 100m Vlinderslag j. minioren 6
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1 Stefan van Rumpt 1.37.96 1.37.89*

Prognr: 10 100m Vlinderslag m. minioren 6
1 Sarah Soumete 1.41.19 1.30.25* 2
2 Milou Zandvliet 1.49.23 1.46.63*
3 Nilay Avar 1.57.31*

Prognr: 11 100m Rugslag j. minioren 3 / 4
1 Jeffrey van Deursen 1.48.17*
2 Juriaan Zandvliet 1.59.71 1.54.08* RD

Prognr: 12 100m Rugslag m. minioren 3 / 4
1 Nadia du Fosse 2.13.31 2.01.32*

Prognr: 13 100m Vrijeslag j. minioren 5
1 Sjoerd de Vries 1.18.82 1.18.36*
2 Yunus Karaca 1.35.25 1.36.10

Prognr: 14 100m Vrijeslag m. minioren 5
1 Ebru Kalay 1.31.101.32.83

Meerkamp
16-02-2003 te Haarlem
Prognr: 1 100m Wisselslag H
1 Dennis de Graaf 1.11.39 1.12.53
2 Peter van de Bor 1.20.32 1.18.08*
3 Michael de Feber 1.16.23 1.18.82
4 Richard van Eis 1.30.15 1.25.18*
5 Roy Kokkelkoren 1.27.55 1.29.13
6 Wouter van de Bor 1.31.24 1.33.54
7 Roberto Staphorst 1.35.52 1.34.30*
8 Ghassan Ibrahimi 1.47.34 1.41.47* RH

Prognr: 2 100m Rugslag D
1 Kyara van der Sluis 1.26.60 1.24.97*
2 Jody Kokkelkoren 1.32.02 1.29.26*
3 Fien de Vries 1.33.45 1.31.59*
4 Tessa Wijckmans 1.36.75 1.31.59*
5 Anouk Rossel 1.34.16 1.34.29
6 Yesim Koycu 1.44.97 1.41.80*
7 Ceyda Karaca 1.40.75 1.43.86
8 Marijn Lodewijks RE,RC,R

Prognr: 3 100m Wisselslag j. minioren 5 / 6
1 Stefan van Rumpt 1.27.27 1.26.12*
2 Jeroen Teeuwen 1.45.93 1.33.36*
3 Sjoerd de Vries 1.32.47 1.34.39
4 Yunus Karaca 1.41.95 1.40.04*
5 Aeron Yung 2.25.74 2.20.82*

 VCVE

Prognr: 4 100m Vlinderslag m. minioren 5/6
1 Sarah Soumete 1.30.25 1.38.43
2 Milou Zandvliet 1.46.63 1.46.32*

3 Ebru Kalay 1.50.88*
4 Myrthe Rossel 1.55.46*

Prognr: 5 50m Rugslag minioren 4 en later
1 Jeffrey van Deursen 0.49.37 0.46.09*

Prognr: 6 100m Schoolslag H
1 Dennis de Graaf 1.18.18 1.22.75
2 Michael de Feber 1.24.34 1.27.12
3 Peter van de Bor 1.28.47 1.29.07
4 Richard van Eis 1.46.32 1.40.98
5 Roy Kokkelkoren 1.40.88 1.41.16
6 Roberto Staphorst 1.43.33 1.43.45
7 Wouter van de Bor 1.40.04 1.43.45
8 Ghassan Ibrahimi 2.03.73 1.55.64*

Prognr: 7 100m Vlinderslag D
1 Kyara van der Sluis 1.24.27 1.21.16*
2 Tessa Wijckmans 1.41.56 1.33.38*
3 Jody Kokkelkoren 1.40.58 1.41.13
4 Anouk Rossel 1.43.43 1.44.18
5 Fien de Vries 1.45.94
6 Ceyda Karaca 1.57.59 1.52.51*
7 Yesim Koycu 2.30.39 1.59.45*
8 Marijn Lodewijks VD,AE

Prognr: 8 100m Vrijeslag j. minioren 5/6
1 Stefan van Rumpt 1.15.65 1.18.41
2 Sjoerd de Vries 1.18.36 1.20.02
3 Jeroen Teeuwen 1.23.05 1.25.61
4 Yunus Karaca 1.35.25 1.32.19*
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5 Aeron Yung 2.17.74 2.15.73*

Prognr: 9 100m Rugslag m. minioren 5 / 6
1 Milou Zandvliet 1.33.03 1.31.32*
2 Sarah Soumete 1.35.15 1.35.12*
3 Ebru Kalay 1.41.34 1.41.45
4 Myrthe Rossel 2.04.18 1.56.66*

Prognr: 10 100m Schoolslag min. 4 en later
1 Jeffrey van Deursen 1.57.06 1.50.57* SJ

Prognr: 11 50m Vlinderslag H
1 Dennis de Graaf 0.32.09 0.33.34
2 Michael de Feber 0.33.81 0.33.98
3 Peter van de Bor 0.37.81 0.37.84
4 Roy Kokkelkoren 0.40.44 0.41.99
5 Wouter van de Bor 0.43.90 0.42.19*
6 Richard van Eis 0.45.22 0.43.11*
7 Ghassan Ibrahimi 0.50.30 0.48.83*
8 Roberto Staphorst 0.55.11 0.48.83*

Prognr: 12 50m Vrijeslag D
1 Tessa Wijckmans 0.33.39 0.33.12*
2 Kyara van der Sluis 0.32.89 0.33.76

3 Jody Kokkelkoren 0.35.65 0.35.76
4 Anouk Rossel 0.36.14 0.37.07
5 Fien de Vries 0.36.54 0.37.42
6 Marijn Lodewijks 0.38.74*
7 Ceyda Karaca 0.37.41 0.39.42

Prognr: 13 50m Rugslag j. minioren 5 / 6
1 Stefan van Rumpt 0.40.89 0.42.67
2 Sjoerd de Vries 0.42.15 0.44.69
3 Jeroen Teeuwen 0.46.46 0.44.92*
4 Yunus Karaca 0.51.24 0.50.83*
5 Aeron Yung 1.01.76 0.58.55*

Prognr: 14 50m Schoolslag m. minioren 5 / 6
1 Milou Zandvliet 0.46.59 0.48.16
2 Sarah Soumete 0.45.66 0.49.34
3 Ebru Kalay 0.49.38 0.50.29
4 Myrthe Rossel 0.53.73 0.54.11

Prognr: 15 8x25m Schoolslag estafette min 6
1 DWT 2.52.68

Prognr: 16 8x25m Schoolslag estafette Mix
1 DWT 2.30.56

* : Verbetering eigen tijd.
CR : Clubrecord.
 G

Wedstrijdzwemmen
Door: Aloys Wijckmans

Derde ronde competitie.

Zondag 20 januari was de 3e ronde gezwommen van de competitie.
Na de tweed ronde waren we gestegen naar de 9e plek met uitzicht op
meer. Helaas zijn we niet verder gestegen. Er is zondag wel goed
gezwommen en er zij ook de nodige PR’s gezwommen, maar
blijkbaar waren het nu niet de afstanden om verder in te lopen. Goede
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prestaties (ere plaatsen) waren er voor Sarah, Viki, Milou, Dennis en
Ismaïl. Goede prestaties waren er ook van Yvette en Marjolein bij de
dames. Tessa en Nicolette zwommen een goed PR op de 50m  vrije-
slag. Op de vlinderslag zwommen Roy, Wouter, Ghassan, Guney,
Fien, Ceyda, Yesim en Tessa een PR. Ondanks alle verbeteringen was
er ook een min-puntje; nog nooit zijn er zoveel zwemmers van DWT
tijdens een competitiewedstrijd gediskwalificeerd! Maar liefst negen
keer is er iemand gediskwalificeerd.
De uitslagen zijn verschenen in het vorige nummer. Hieronder de
stand na drie ronden.
Beterschap voor Serap, zij botste tijdens het inzwemmen en brak de
neus, maar is toch nog gestart op de 50m vrijeslag.

1e
klasse

KNZB Zwemcompetitie seizoen 2002/2003

District 3 - Utrecht, Amsterdam/'t Gooi en Noord-Holland

depotnr Plts Vereniging 1e ronde 2e ronde 3e ronde 4e 5e totaal Fouten

06-034 1 Triton Weesp 3969,54 4256,61 3994,35 12220,50

37717 2 De Dolfijn SPAX 4107,27 4228,75 3993,43 12329,45 #

37870 3 De Futen 4078,45 4301,92 4028,42 12408,79

37777 4 De Duinkikkers 4028,92 4300,58 4080,54 12410,04 #

37809 5
De Meeuwen Die
men 4091,29 4353,87 4063,81 12508,97

37900 6 HPC 4092,38 4389,87 4027,70 12509,95

37846 7 ORZC‘96 (SG) 4100,97 4398,35 4106,00 12605,32 #

37827 8 IJsselmeer 4150,51 4329,66 4139,27 12619,44  

37992 9 DWT 4134,78 4383,99 4139,78 12658,55

37991 10 Watervlo 4103,62 4454,45 4141,51 12699,58 #

37815 11 De Amstel 4097,28 4516,22 4098,23 12711,73 #

08-063 12 De Amer 4156,92 4497,24 4080,03 12734,19  

37824 13 De Meent 4367,89 4622,11 4308,68 13298,68

37795 14 KonAZ1870 4326,10 4680,34 4316,31 13322,75  
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Het vijfkringen toernooi.

Op zondag 27 reisden de zwemmers van DWT weer af naar het kas-
sengebied in Zuid-Holland. In ‘s Gravensande werd wederom het
vijfkringen toernooi gehouden. DWT verscheen met vooral jonge
zwemmers aan de start.  Op het tweede nummer, 4x100m vrijeslag
dames werd meteen goed gepresteerd. De jongkies van DWT zwom-
men knap naar een derde plek.; gem. leeftijd 14 jaar.
Voor het eerst verscheen Kyara voor DWT aan de start en zwom
meteen twee keer in de prijzen. Verder waren er ere plaatsen voor
Sarah, Milou, Dennis, Jeffrey, Nadia, Dennis en Stefan.
Niet in de prijzen, maar een vette verbetering van het PR was er voor
Juriaan. Op de 100m vrijeslag zwom hij maar liefst 21 sec. sneller.
Verder waren er PR’s voor: Roy, Guney, Ebru, Jody, Nicolette, Peter,
Jeroen, Ilse, Ghassan, Fien, Ceyda, Tessa, Yesim en Michalel.

Speedo 3e voorronde februari 2003

Tijdens de derde Speedo voorronde zijn weer de jongste zwemmers
van DWT aan de start verschenen.
Er werden weer veel PR’s gezwommen. Sarah wist met een 2e plek
op de 100m vlinderslag als enige het podium te bereiken. Helaas is 6
keer een zwemmer gediskwalificeerd; vooral op de vlinderslag.

Om straks aan de Speedo-finale te mogen meedoen moet je per leef-
tijdscategorie bij de beste 20 horen. Alleen de tijden, die tijdens de
Speedo-voorronde zijn gezwommen, tellen.
Tot nu toe staan de volgende zwemmers/ zwemsters bij de beste 20
van de Kring Noord-Holland:
2. Ilse van der Sluis
3. Nadia du Fossé
4. Jeffrey van Deursen
5. Yunus Karaca
6. Ebru Kalays
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7. Jeroen teeuwen
8. Sjoerd de Vries
9. Sarah  Soumete
10. Milou Zandvliet
11. Stefan van Rumpt

De meeste zwemmertjes hebben zich tot nu toe voor meerdere afstan-
den geplaatst. Succes met de volgende voorronden. G

Van de polocommissie

Een leuke kant van het polocommissiegebeuren
is dat je af en toe weleens verrast
wordt. Door het bestuur bijvoorbeeld rond
kerst met een aardigheidje als dank voor de
inzet van het afgelopen jaar. Maar het kan ook an-
ders. Onverwachte boetes. Materiaal dat stukgaat of
kwijtraakt. Scheidsrechters en tafelmensen die niet op komen dagen.
Het hoort erbij maar het blijft vervelend want je dacht dat je het goed
geregeld had.

Zo was ook de ingezonden brief over het poloboekje in de vorige
editie van dit blad een minder prettige verrassing. We stellen het
boekje altijd graag samen, het is veel werk; maar je zet er alle neuzen
een kant mee op, om maar eens een fraai cliché uit de oude doos te
vissen. Het boekje is een extra service aan alle poloërs van DWT: 
iedereen leest wat van hem of haar verwacht wordt. Bij veel andere
clubs krijgen aanvoerders bij het competitiebegin een kopie van het
algemene wedstrijdschema. Ze dienen er zelf zorg voor te dragen dat
het bij hun teamgenoten terechtkomt. 

Een ieder het zijne, maar dit lijkt ons heel wat obscuurder dan de
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gewraakte aankondiging in het clubblad van januari. Als die niet
duidelijk genoeg was, dan spijt ons dat. Blijft de vraag hoe het duide-
lijker had gekund, maar dit terzijde. Als leesliefhebber lees je toch
ook het clubblad? Er staan ook plaatjes in.

Met de verwording van het poloboekje tot grabbelproduct zijn we
zeker niet uit op het ontnemen van leesplezier. Maar na negentien van
de twintig edities van het poloboekje verspreid te hebben wijzen we
er beleefd maar resoluut op dat ook ons steeds meer de tijd en zin
ontbreekt om Haarlem en omstreken per fiets te doorkruisen. Als
student was dat nog wel geinig: je dwaaltocht voerde je door onbe-
kende stadsdelen met ronkende straatnamen als H.J. Habrakenhof,
Drukkersweg en ja, ook het Gangolfpleintje.

Graag doen we hierbij dan ook een oproep aan (jeugd)spelers die dit
wel willen! We kunnen alle boekjes wel in handen van TPG geven,
maar dat kost per jaar zo’n slordige 200 euro aan portokosten. Zonde.
De ingezonden brief heeft ons wel op een idee gebracht: voortaan
krijgen de aanvoerders alle boekjes van hun team om die naar eigen
inzicht te distribueren. En vooruit, dan voegen wij in de volgende
editie weer plaatjes in om de visueel ingestelde mens te behagen.

Tijdens het Pinkstertoernooi hebben veel mensen nog steeds veel lol
van het ‘bij-elk-25e-doelpunt-een-taart’-idee dat door de briefschrij-
ver is bedacht. Maar ook die taart haal je zelf af in het clubhuis. Dan
pas kan de pret beginnen.

Wedstrijdwijzigingen
• Heren 2 speelt op 5 april om 19.00 uur uit tegen UZSC 3 in plaats
van 21.00 uur.

• Heren 3 speelt op zondag 6 april om 15:30 uur uit tegen De Water-
wolf 1 in plaats van 29 maart 20.00 uur.
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Uit het Haarlems Dagblad
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DWT’s minipolotoernooi
Op zondag 6 april organiseren we ons eigen minipolotoernooi in De
Planeet. Elk jaar is dit een groots mini-festijn voor heel wat poloclubs
uit de regio. Bij de organisatie van het toernooi komt altijd wel het
een en ander kijken, daarom zoeken we mensen die ons willen helpen
met scheidsrechteren en achter de bar willen staan en zo zijn er nog
een aantal zaken waarbij we wel wat hulp van buitenaf kunnen ge-
bruiken. Meld je aan bij Sabine (06 15 46 81 21).
Natuurlijk is publiek om DWT aan te moedigen ook van harte wel-
kom! Het begint om 14:30 uur en het duurt tot 17:00 uur.

Trainingstijdwijziging
Op 2 en 9 maart kan de minipolo-, pupillen- en adspirantentraining in
het Boerhaavebad niet doorgaan. Je kunt wel in De Planeet trainen
vanaf 13.30 uur.

Bad- en tafeldienst
Zaterdag 8 maart Baddienst: Randy 
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.D2 DWT 3 - Noordkop 1 18:30 Jan en Jasper Remon
NH.H4 DWT 5 - AZVD 3 19:15 Anita en Carry Remon
NH.H1 DWT 4 - Hoorn 3 20:00 Bart, Ton V. en Martin K. -

Zaterdag 15 maart Baddienst: Sabine
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NHP1Z DWT C - Hoorn D 18:30 Sandra en Roselijn Yvette
NH.D1 DWT 2 - Hoorn 1 19:00 Thijs en Teun -
B.D2A DWT 1 – Wiekslag 1 19:45 Fokkelina, Carola en Karina -
B.H3C DWT 1 - GZC DONK 2 20:30 Marjolijn, Dana en Ingrid -
B.HR2B DWT 2 - LZ 1886 4 21:15 Hayo, Pieter en Rob -

Zaterdag 29 maart Baddienst: Dana
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.D1 DWT 2 - Aquafit 1 19:00 Eddy, Thijs en Raymond -
B.D2A DWT 1 - Rapido’82 2 19:45 Michael, Paul T. en Frank -
B.H3C DWT 1 - Triton 1 20:30 Mariska, Ingrid en Sabine -
B.HR2B DWT 2 - Rapido’82 3 21:15 Teun, Martin en Ronnie -
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Zaterdag 5 april Baddienst: Jeroen L.
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

D3.H4B DWT 3 - VZV 3 18.30 Jan, Wilfred en Jeroen n E. -
NH.D2 DWT 3 - Rapido’82 3 19:15 Patrick, Ton en Lodewijk Remon
NH.H1 DWT 4 - ZWV-Nereus 6 20:00 Jolande, Carry en Anita -

De lente naakt!

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink G

De Pen
Door: Ben

Voorstellen hoeft niet meer. Is in de vorige Pen
reeds gebeurd.
De doelstelling van het bestuur en de polocommis-
sie was, in 2 jaar tijd van de 2e klasse district naar de
2e klasse bond te gaan. Mooi meegenomen als dit zou
gebeuren, maar mijn doelstelling is van begin af aan ge-
weest om het damespolo bij DWT attractief te maken. Het
publiek moet niet alleen bij de heren kijken. Ook bij de dames
moet de tribune vol zitten.
Ik heb vaak meegemaakt dat de mensen na een herenwedstrijd weg-
gingen omdat dameswedstrijden niet om aan te zien zijn. Vreselijk
lullig, maar vaak wel begrijpelijk.
In mijn Rapido tijd heb ik zelfs het tegenovergestelde meegemaakt.
De mensen kwamen speciaal naar het zwembad om dames 1 in de
hoofdklasse te zien. Het kan dus wel.
Ook het spel van de  DWT dames sloeg gelukkig al snel positief over
op het publiek. In het begin waren de speelsters zelfs zenuwachtig
van zoveel mensen op de tribune.
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De verwachtingen waren hoog gespannen bij velen in de club.
Een nieuw tijdperk was ingeslagen. Van nu af aan moest er worden
getraind en moesten vakanties worden aangepast aan de competitie-
wedstrijden. Want wat is er lulliger dan het hele jaar hard te trainen
en door een aantal vakantieafzeggingen de promotie te moeten mis-
sen.
Een prachtig voorbeeld hiervan speelde zich direct in het eerste jaar
af. Het was krokusvakantie. Wij moesten uitspelen tegen Nereus, ook
promotiekandidaat. 3 belangrijke speelsters zouden normaal gespro-
ken op vrijdagavond naar de wintersport gaan. Maar mede door de
fantastische medewerking van hun ouders gingen zij na de wedstrijd
op zaterdagavond weg. Resultaat:3-2 overwinning voor DWT met als
uiteindelijk resultaat promotie naar de 1e klasse district. Als wij niet
compleet waren geweest hadden wij vrijwel zeker deze wedstrijd niet
gewonnen.
Over inzet, aanwezigheid en betrokken zijn bij, heb ik niets te klagen
met deze fantastische meidengroep. Een voorbeeld voor sporters,
zowel binnen als buiten de vereniging. Want naast hun inzet voor het
waterpolo zijn zij ook nog eens heel actief binnen de vereniging.
De doelstelling van het eerste jaar werd gehaald. Promotie en goed
gevulde tribunes.
Ook het 2e seizoen van mij als trainer bij DWT dames verliep naar
wens. Met de komst van Marjolijn van Rapido naar DWT werden wij
natuurlijk kwalitatief sterker. Maar ook het aantal speelsters van
andere damesteams dat de training bezocht nam enorm toe. De voor-
beeldfunktie van dames 1 sloeg duidelijk over op de andere teams. Ik
durf zelfs te zeggen, dat mede door de komst van Koos bij de heren,
er in de hele vereniging een verschuiving heeft plaats gevonden. Mijn
stelling: prestatie en gezelligheid gaat prima samen wordt na bijna 4
jaar DWT trainer te zijn hopenlijk door meer mensen ondersteund
dan voor die tijd.
Gek genoeg zagen we dat het enthousiasme in de damesafdeling ook
negatieve punten voor een trainer van dames 1 met zich meebrengt.
Tussen de 25 en 30 meiden met een enorm verschil in kwaliteit in een
25 meter bad is ook niet ideaal. Ondanks het feit dat er op dinsdag 3
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en op vrijdag 4 trainers op de kant staan. Maar wat zeur ik nou. Het is
een luxeprobleem. Bij een vereniging moet je met meerdere zaken
rekening houden. Als je als trainer dat niet wil doen moet je geen
verenigingstrainer worden, maar als je goed bent bv. trainer van een
Nederlandse  (jeugd)selectie. Dan kan je iemand er uitgooien als
desbetreffende persoon jou niet aanstaat.
Naast de kwantiteit nam ook het 2e seizoen de kwaliteit, zowel indi-
vidueel als bij het teamgebeuren toe. Resultaat: Nog meer mensen op
de tribune en promotie naar de 2e klasse bond. Dus zowel de doelstel-
ling van mij als de doelstelling van het bestuur en de P.C. was be-
reikt.
Het damespolo werd bij DWT serieus genomen. Zelfs door de heren.
Want nu waren zij het die plotseling in de zo vaak door hun zelf
genoemde Mickey Mouse competitie speelden.
Dames 1, de vaandeldragers van de vereniging. Ja, het is even wen-
nen. Maar voor hoelang?? Is het handhaven in de bond een haalbare
zaak voor deze groep??
Volgende keer het vervolg.
De Pen blijft nog even bij Ben. G

En de redding door …
De keeper

Ongeduldig als ik ben wil ik gaarne reageren op de proza welke vori-
ge maand door onze onvolprezen voorzitter op boeiende wijze aan
ons is voorgelegd. Voor diegene die niet de moeite hebben genomen
om het werkje tot zich te nemen hierbij een conclusie die ik hieruit
trok: mensen handelen puur en alleen uit eigenbelang en ‘vergeten’
daardoor de belangen van anderen, desondanks dat gaat de vereni-
ging toch nog vooruit. Ik geef toe dat ik nu erg kort door de bocht ga
maar dit is de conclusie zoals ik h’m zie.
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Ik ben echter van mening dat de mens ook handelt vanuit een alge-
meen belang. Ik weet het: ik ben een optimist in hart en nieren. Ik ben
zelfs nog steeds van mening dat we bij de eerste vijf van de onze
competitie behoren, ondanks de situatie waarin ons heren 3 team in
verkeerd.
Maar goed, terug naar mijn punt. Neem bijvoorbeeld de internetsite
van DWT Deze site is zonder enig eigenbelang opgezet en geeft
informatie over de gehele vereniging. Let wel, ik heb het over de
oude site (www.halloo.demon.nl/dwt). Dit lijkt mij zeer duidelijk een
algemeen belang te dienen.
Dat onze voorzitter alleen met mensen in contact komt die volgens de
bovenstaande conclusie opereren blijkt wel uit enerzijds zijn artikel
van vorige maand en anderzijds het genomen besluit om de oude site
te vervangen door een nieuwe site. De nieuwe site is, volgens de
publicatie in het clubblad, per 1 januari 2003 operationeel. NOT!!
Waarschijnlijk vond één van de uit-eigenbelang-handelende-personen
het tegen zijn belang indruisen dat een algemeen belang werd bedient
op een totaal en geheel vrijwillige basis en dat kan natuurlijk niet.
De site moet daarom sluiten en we laten een rookgordijn optrekken
door te zeggen dat een nieuwe site er aan gaat komen, waarbij de
oplever datum constant wordt verschoven (naar achteren natuurlijk)
zodat uiteindelijk niemand er meer naar zal vragen. Dit noem ik de
tactiek van de verschuivende continenten.
Waarom heeft het bestuur in al zijn wijsheid niet besloten de vrijwil-
ligers de nieuwe site te laten maken onder het toeziend oog van een
bestuurslid die de huisstijl, voor zover die er is, kan bewaken? Waar-
om is er niet zolang een link geplaatst op de officiële site naar de
oude site? Waarom vindt onze voorzitter dat mensen puur en alleen
handelen uit eigenbelang?
Zullen de antwoorden in de volgende uitgave van het clubblad staan?
Ben ik dan toch geduldig?

Met surf groeten ;-)
Ton van Gemert
 G
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Heren 2
Door: Michael

Dit jaar hebben wij de oude DWT traditie van winnen van de boven-
ste en verliezen van de onderste maar eens gelaten voor wat het was:
een sterk verouderde traditie uit de tijd van onze verre polovooroude-
ren. Wij hebben namelijk deze keer ook gewonnen van de onderste.
Overmoedig en nog licht in het hoofd van alle, voor de wedstrijd, 
aangemaakte adrenaline dachten wij dat het misschien wel tijd was
om meer oude en haast versleten tradities te doorbreken.
Zoals die traditie van altijd van heren 1 winnen op het pinkstertoer-
nooi of onderlingewedstrijd of die van smakelijk lachen als heren 1
verliest of die van heren 1 spelertje pesten tijdens trainingen of die
van het gewoon altijd beter weten. Maar ja zo als altijd als de rode
waas voor de ogen optrekt dan zie je in één keer weer helder voor de
geest dat je niet te veel moet tornen aan oude tradities. Want tradities,
zelfs de versleten tradities, zijn er om in ere gehouden te worden of je
het nu leuk vind of niet.

Competitie update
De competitie is nog altijd bezig en het gaat lekker met ons en met
onze stand in de competitie ook.

Spelers update
We hebben een kleine teruggang ontdekt in het aantal trainingsuren
dat door de gemiddelde heren 2 speler bezocht wordt. Ik hoop niet dat
dit een trend wordt want dan komt ons maandelijks gewonnen potje
tegen heren 1, door een spelers te kort, onder druk te staan.
Zo tegen het begin van het einde van het seizoen zijn er ook weer de
eerste transfer besprekingen op de agenda verschenen. Laat iedere
heren 2 speler wel het volgende in het achterhoofd houden :

Heren 2 rules.
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Puzzel

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11

12

13 14 15

16 17

18 19 20

21 22

23 24 25

26 27
TvG

 Horizontaal
1 Hij was niet te zien. (6)
4 Bob. (6)
7 Mager. (6)
9 Germaanse kwakzalver. (6)
12 Systeem voor beroemdheden? (14)
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13 Verborgen kwaliteit. (6)
16 Weer een smerige vis. (3)
17 Vermogend land. (3)
18 Een Belgische plaats even uitlepelen. (6)
21 Een junk met stemrecht? (8,6)
23 Klein meisje? (6)
25 Ik hoor haar nummer. (6)
26 Een gewicht met vijf maten. (6)
27 Verschillende manieren van doen door elkaar. (6)

 Verticaal
1 Hij wil alleen maar tot zich nemen en je kan er ook mee schuren.
(5)
2 Een baan met herinneringen? (3,4,8)
3 Weer even. (3)
4 Brits of Nederlands? (3)
5 Een visie op het poldermodel? (15)
6 Werkelijk is het een herkauwer op afstand. (5)
8 A. (5)
10 Dat doet hij in de woestijn. (5)
11 Een maat van Jan. (4)
14 Wat je er niet opspeldt komt er wel uit. (3) 
15 Omlaaggaan zonder dralen. (3)
18 Ik eigen mij een handvat toe. (5)
19 Zo te horen komt de scène er niet in één keer op. (4)
20 Lieden die zich overtreffen? (5)
21 Als je goed luistert is het bij haar bekend. (5)
22 Een bedorven meid. (5)
24 Hij gaat de kring weer rond. (3)
25 Dat is een strop. (3)



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

Dirk Schäferstraat 2
2033 RX   Haarlem
tel. 023 - 533 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

Diaconessenplein 89
2012 JX  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


