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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

In amper tien jaar tijd is het aantal sportclubs dat
Nederland rijk is met 2000 teruggelopen van ruim
31.000 naar  ruim 29.000. En dit terwijl het aantal
ingezetenen is toegenomen en dat ook per definitie de Nederlander
niet minder is gaan sporten. Ik denk dat deze terugloop van het aantal
sportclubs voornamelijk te wijten is aan sterk veranderende opvat-
tingen over hoe met vrijetijdsbesteding wordt omgegaan. Professione-
le sportaanbieders als fitnesscentra  e.d. proberen daar al een aantal
jaren in mee te gaan, maar ook voor deze is het moeilijk om adequaat 
in te spelen op de wensen en trends bij de sportconsument.
De (sport)verenigingscultuur staat dus duidelijk onder druk. Om het
tij te keren moet samen met de grote sportorganisaties en de overheid
naar werkbare alternatieven gezocht worden. Het gaat immers om de
toekomst van de georganiseerde sport. De sportclubs zijn in goed
gezelschap, want op een breed front is er spraken van een terugloop
in de participatie aan het verenigingsleven. De gemiddelde Nederlan-
der wil vermaakt worden, maar wil vooral geen actieve inbreng in de
totstandkoming van het te kiezen vermaak.

De aan een sportvereniging verbonden vrijwilligergroep is ook een
schaarser goed aan het worden. Voorheen was de vrijwilliger een
manusje van alles die voor zijn club zich het vuur uit de sloffen liep.
Tegenwoordig moet de vrijwilliger aan de nodige eisen voldoen.
Eisen die in het bedrijfsleven niet zouden misstaan. Er wordt min-
stens verwacht dat het manusje van alles zich ten faveure van de
verwende sportconsument, transformeert in een gespecialiseerde
functionaris binnen het onderdeel van de sportvereniging waar deze
werkzaam is. En mocht het de geachte clientèle  niet naar de zin zijn,
dan wordt de nietsvermoedende vrijwilliger daar genadeloos op afge-
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rekend en shopt de teleurgestelde sportconsument vrolijk naar een
andere sportclub. De lat wordt blijkbaar zeer hoog gelegd. En daar
hoeft op zich niets mis mee te zijn. Het is natuurlijk zo dat je er als
sportvereniging alles aan moet doen om een kwalitatief goed product
te leveren. Maar het is wel een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De leden van een sportvereniging hebben het kader nodig om het
product “sport” organisatorisch goed neer te zetten. Daarentegen
dienen de leden te beseffen dat van hen wordt verwacht dat zij een
aandeel leveren op onderdelen van de organisatie.

Ik houdt hier inderdaad een vurig pleidooi voor de gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Het domweg consumeren en het deponeren van
een als irreëel te beschouwen eisenpakket is een wezenlijke ondermij-
ning voor het traditionele gedachtegoed dat gewoon zo thuishoort
binnen de cultuur van de sportvereniging. De fundamenten van de
gemeenschapszin die nog binnen de sportvereniging zichtbaar zijn en
die de samenleving zo broodnodig heeft, moeten toch niet geofferd
worden aan de grillen en nukken van de verwende sportconsument!
Ik ben ervan overtuigd dat juist die gemeenschapszin, waar de sport-
consument (lees sportclublid) samen met het sportkader optrekt, de
garantie geeft in de totstandkoming naar een hoogwaardig sportief
product. Als een ieder zich dat bewust is, wordt men ook gemakkelij-
ker bereid om een persoonlijk aandeel te leveren. Opbouwende kri-
tiek vindt pas een voedingsbodem bij actieve deelname. Vrijwilligers-
werk binnen de sportvereniging krijgt dan de echte waardering.
Waardering die het zo broodnodig heeft wil het voor mensen nog
leuk en aantrekkelijk zijn om zich belangeloos in te zetten voor de
sportvereniging.
Of daarmee de terugloop van sportclubs een halt kan worden toege-
roepen, blijft vooralsnog onduidelijk. Het maakt in ieder geval de
verbondenheid bij de sportvereniging een stuk aangenamer.

Met sportieve groeten.
Guus Niehot
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Met bronvermelding.
Bron: De Volkskrant 29-03-2003

Het is trim-uur in het Sportfondsenbad Oost in Amsterdam. In het 25
meterbad zijn twee banen uitgelegd, waar de snellere zwemmers hun
baantjes trekken. In de overige vier banen liggen geen roodwitte
lijnen en gaat het er een stuk trager aan toe. Spelen is taboe tijdens
het trim-uur, bommetjes zijn uit den boze en drijfmaterialen moeten
op de kant. Alleen heen en weer zwemmen is toegestaan. Langzamer-
hand wordt deze vorm van vrijetijdszwemmen een bekend verschijn-
sel in de Nederlandse zwembaden. Als bedrijfsadviseur van Sport-
fondsen Nederland vindt Hans Deltenre het raar dat veel zwembaden
slechts een kleine rol spelen bij het dagelijkse sporten. Elke dag dra-
ven duizenden trimmers langs de waterkant en als het een beetje mooi
weer is, werken massa’s mensen zich op de fiets in het zweet. Delten-
re wijst erop dat zwemmen een prima manier van bewegen is. De
kans op een blessure is een stuk kleiner dan bij fietsen of hardlopen.
Je maakt gebruik van je oerkracht bij het medium water. Je bent heel
licht in het water en zwemmen heeft als voordeel dat bijna alle spier-
groepen gebruikt worden.

Zwemmen is populair in Nederland. Nergens in de wereld hebben
zoveel mensen een zwem-diploma. Een derde van de Nederlanders
komt minstens twee keer per jaar in het zwembad. Maar de bezoeker
die niet wil spelen of spartelen heeft in de meeste baden weinig te
zoeken. Het is vaak domweg te druk met dollende en springende
kinderen. Baantjes trekken zit er dan niet in. Het in de lengterichting
leggen van roodwitte lijnen alleen is echter bij lange na niet voldoen-
de voor de sportieve zwemmer. In de smalle strook tussen de lijnen
moeten ook verkeersregels gaan gelden, zoals bijvoorbeeld rechts
houden om pijnlijke botsingen te kunnen voorkomen. Maar daarmee
ben je er nog niet. Want hoe voorkom je dat de traagste zwemmer het
tempo in de baan dicteert, waar inhalen bij veel drukte zo goed als
onmogelijk wordt. In Sportfondsenbad Oost is daarop ingespeeld
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door één baan te reserveren voor snelle borstcrawl zwemmers, terwijl
in de tweede baan ook schoolslag is toegestaan. Het toezicht door het
badpersoneel wordt er door deze verregaande vorm van baangebruik
echter niet makkelijker op. Bovendien laten in het assertieve Amster-
dam trage zwemmers zich niet makkelijk naar een andere baan ver-
wijzen, wat ook bij de andere zwemmers tot irritatie kan leiden.

In het zwemgekke Australië is dat anders. Daar is de sport zo popu-
lair als het schaatsen hier, wat leidt tot een niet opdrogende stroom
aan talent. Zwembaden zijn daar  grote complexen met vaak meerde-
re gescheiden bassins voor het sportzwemmen en het recreatie zwem-
men. In de veelal 50-meter sportbassins liggen bijna altijd lijnen en
wordt er fanatiek gezwommen en er zijn door de grote hoeveelheid
ruimte nauwelijks conflicten over snelheid. De banen zijn onderver-
deeld in schoolslag en vrijeslagbanen voor langzame, snellere en hele
snelle zwem-mers. Op grote borden  worden de regels duidelijk aang-
egeven. En de verwijzing naar een andere baan door de badmeester,
wordt meestal zonder morren aanvaard. Volwassenen die in Australië
op zwemles gaan kunnen zich op bepaalde uren aansluiten bij een
adult-squad. De trainer, soms een beroemdheid in de zwemwereld,
geeft aanwijzingen over de slag en zorgt voor de nodige variatie.
Australië is geen Nederland, bromt Delterne. Als er hier te weinig
bezoekers komen om te trimmen, kun je er moeilijk banen voor vrij
houden. Baantjes trekken is een vrij eenvoudige activiteit, terwijl
cursussen met haltertjes en muziek voor de zwembaden veel lucratie-
ver is. G
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P E R S B E R I C H T !

Zo kun je zonder moeite de kas van je club spekken!

Het bestuur heeft een fraaie overeenkomst gesloten met Vomar super-
markten. Leden van onze club die bij Vomar hun dagelijkse bood-
schappen doen, krijgen gratis een Klant-is-Koningkaart.

Die kaart biedt veel voordeel - o.a. sparen met hoge rente en exclusie-
ve aanbiedingen - maar met de kaart kan ook de kas van onze club
flink worden gespekt. En daar zeggen we natuurlijk geen Nee tegen!

Het enige wat je als lid van onze club moet doen, is in de Vomar-
winkel zo'n Klant-is-Koningkaart aanvragen. Bij het afrekenen van de
boodschappen worden de totaalbedragen steeds op de kaart opgeteld.
Na 3 maanden wordt over het totaal van de door jou bestede bedragen
0,5% door Vomar overgemaakt naar onze club. Dat kan aardig oplo-
pen en...
jij en wij hoeven er niets extra's voor te doen.

Met andere woorden: koop allemaal je dagelijkse boodschappen bij
Vomar en zorg dat je die Klant-is-Koningkaart gebruikt. je wordt er
zelf beter van - want Vomar is een zeer voordelige supermarkt - maar
wij als club profiteren er ook van.
We rekenen op je!

NAAM :
KIK-KAARTNUMMER :
(staat onder streepjescode)

Geef dit strookje af bij de tafeldames, of doe het in de vomar doos in
het clubhuis.

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



  8 De Waterdroppels  

Van de polocommissie

Tijdens de vergadering kwam het volgende punt aan de orde: Wie
schrijft er in het clubblad van april een stukje van de polocommissie?
We besloten erover te stemmen, met 6 stemmen voor en 1 stem tegen
ben ik de gelukkige die het stukje mag schrijven.
Wel heb ik de polocommissie zover gekregen dat ik me niet met de
belangrijke informatie hoef bezig te houden. Dus als u echt geen tijd
hebt om dit te lezen dan kunt u beter doorbladeren.

Zoals u heeft kunnen lezen in het vorige clubblad ben ik toegetreden
tot de polocommissie. Hierdoor is de gemiddelde leeftijd die eerst op
26 jaar stond afgenomen naar 24 jaar. Dit is natuurlijk iets waar we
trots op kunnen zijn. Verder heb ik het hartstikke naar me zin binnen
de polocommissie, de vergaderingen zijn altijd gezellig, wel is het
opletten voor ‘de-drie-bank-dames’ en het onderwerp ‘sneeuwkoek’
is ook niet altijd even geliefd. Deze koek was wel weer te verkrijgen
tijdens het minipolotoernooi en om bij sommige mensen de twijfel
weg te halen, deze koek smaakt goed.

Robbert

Zomerrooster !
Het zomerrooster is ingegaan op dinsdag 6 mei. Dan is er voor mini-
polo, pupillen, adspiranten alleen nog training op dinsdag van 19.00
– 20.00 uur  Dinsdags van 20.00 – 21.00 en op vrijdag van 19.30 –
21.00 uur is er training voor heren jeugd, D1, 2 en 3 en H1 tot en met
5! Ook wel bekend als het zomeravondballetjegooien c.q. rugbyen-
aandeondiepekantmetallegevolgenvandien. 
• Dit rooster geldt tot en met 27 juni, de laatste dag van het seizoen.
Er is geen training in de Houtvaart deze zomer.

*** 11 AUGUSTUS GAAN WE WEER NAAR BINNEN ***
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Uit het Haarlems dagblad

Het is maar hoe
je het bekijkt.
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Laat je horen op 14 mei
Vorig jaar een groot succes, dus doen we het dit jaar weer. De in-
spraakavond! Klinkt misschien wat streng maar het gaat erom dat je
als speler je aanvoerder op de hoogte brengt van je speelwensen het
komende seizoen. In de douche- en wandelgangen klinken immers
naarmate het seizoen verstrijkt steeds meer lobbygeluiden.

Dus dit is je kans! Zeg tegen  je aanvoerder wat je wilt en in welk
team je wilt spelen volgend jaar. Met hem of haar bespreken wij de
wensen van iedereen. De teamindeling van komend seizoen is voor
een groot deel gebaseerd op deze avond. Laat dus horen wat je wil! 

We bespreken de teamindeling en overige zaken voor komend sei-
zoen op 14 mei in de bestuursruimte het clubhuis.
• Om 19.00 uur voor (ouders van) minipolo, pupillen, adspiranten
en heren jeugd. Ouders: u bent natuurlijk van harte welkom!
• Om 20.00 uur voor alle aanvoerders van seniorenteams en ande-
re belangstellenden.
Natuurlijk kun je ook als je je aanvoerder niet meer ziet voor de 14e

of hoe dan ook verhinderd bent, een e-mail sturen naar
marjolijnverbruggen@hotmail.com of even bellen: 023 –531 41 20.
Vorig jaar kregen we zelfs een ‘echte’ brief, zo eentje die nog bij je
thuis op de mat valt…

Pinkstertoernooi
En dan is er op 8 en 9 juni natuurlijk weer ons Pinkstertoernooi! We
hebben weer gezellige teams uit binnen- en buitenland uitgenodigd
om er een leuk feest van te maken. De Engelsen zijn weer van de
partij en ook verwelkomen we dit jaar Denen. Het thema van het feest
is dit jaar HAWAII! 
Twee weken voor het toernooi zijn de Pinkstertoernooiroosters be-
kend: de wedstrijden, de lijst met mensen die achter het tafeltje moe-
ten en het scheidsrechterschema. Alles komt op het prikbord in het
clubhuis te hangen. Maar het is ook te bezichtigen op internet!
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Uitslagen Wedstrijdzwemmen

Competitie
13-04-2003 te Amstelveen

Prognr: 1 4x50m Wisselslag est. j. 2 e.l.
1 0.41.12 2.29.42
Richard van Eis, Dennis de Graaf, Stefan van
Rumpt, Roy Kokkelkoren.

Prognr: 2 4x50m Vrijeslag est. m. jgd 2 e.l.
1 0.33.12 2.15.91
Tessa Wijckmans, Anouk Rossel, Jody Kok-
kelkoren, Viki Boviatsis.

Prognr: 4 50m Vlinderslag m. minioren 6 e.l.
1 Ebru Kalay 0.49.28 0.45.83
2 Nilay Avar 0.57.08 0.49.78*
3 Myrthe Rossel 0.52.17 0.52.53
4 Sonia de Graaf 1.03.32*
5 Susanne van Kleef VD

Prognr: 5 50m Vlinderslag j. minioren 6 e.l.
1 Stefan van Rumpt 0.38.84 0.38.97CR
2 Sjoerd de Vries 0.44.91 0.41.28 VC
3 Yunus Karaca 0.46.06 0.42.04*CR
4 Jeroen Teeuwen 0.47.02 0.52.21

Prognr: 6 200m Vrijeslag m. junioren 2 e.l.
1 Tessa Wijckmans 2.56.30 2.43.90*
2 Fien de Vries 3.04.73 2.56.97*
3 Ceyda Karaca 3.17.64 3.12.88*
4 Yesim Koycu 3.21.22*

Prognr: 7 200m Vrijeslag j. junioren 2 e.l.
1 Roy Kokkelkoren 2.50.50 2.51.08
2 Wouter van de Bor 2.59.79 3.00.86
3 Roberto Staphorst 3.00.82 3.04.11

Prognr: 8 100m Wisselslag m. jeugd 2 e.l.
1 Viki Boviatsis 1.15.00 1.15.63*
2 Jody Kokkelkoren 1.28.38 1.28.50
3 Anouk Rossel 1.29.98 1.29.57*RH

4 Hanife Gurkan 1.34.76*

Prognr: 9 100m Wisselslag j. junioren 4 e.l.
1 Dennis de Graaf 1.12.15 1.13.88
2 Richard van Eis 1.25.18 1.29.09

Prognr: 10 100m Rugslag m. senioren 2 e.l.
1 Nicolette Knape 1.27.76 1.21.40*

Prognr: 12 200m Wisselslag D
1 Viki Boviatsis 2.44.60 2.42.72
2 Yvette Roozen 2.51.32*
3 Annette Knape 3.03.08*

Prognr: 13 200m Wisselslag H
1 Eric Veen 2.30.40 2.33.75
2 Michael de Feber 2.50.00 2.46.86*
3 Peter van de Bor 2.59.84 2.52.22*

Prognr: 15 100m Vrijeslag m. minioren 6 e.l.
1 Ebru Kalay 1.25.27 1.27.50
2 Myrthe Rossel 1.37.76 1.38.36
3 Nilay Avar 1.38.22 1.41.13
4 Sonia de Graaf 1.49.56*
5 Susanne van Kleef 2.04.74*

Prognr: 16 100m Vrijeslag j. minioren 6 e.l.
1 Stefan van Rumpt 1.13.51 1.18.05CR
2 Sjoerd de Vries 1.18.36 1.19.47CR
3 Jeroen Teeuwen 1.23.05 1.25.61CR
4 Yunus Karaca 1.32.19 1.28.06*

Prognr: 17 50m Schoolslag m. junioren 2 e.l.
1 Tessa Wijckmans 0.41.35 0.42.40
2 Ceyda Karaca 0.44.97 0.45.04
3 Fien de Vries 0.46.50 0.46.99
4 Yesim Koycu 0.51.78 0.52.43
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Prognr: 18 50m Schoolslag j. junioren 2 e.l.
1 Wouter van de Bor 0.45.74 0.47.12
2 Roy Kokkelkoren 0.48.73 0.47.54*
3 Roberto Staphorst 0.47.11 0.48.31

Prognr: 19 200m Rugslag m. jeugd 2 e.l.
1 Viki Boviatsis 2.30.20 2.33.56
2 Jody Kokkelkoren 3.13.62*
3 Anouk Rossel 3.25.31*

Prognr: 20 200m Rugslag j. junioren 4 e.l.
1 Dennis de Graaf 2.45.22 2.51.26

Prognr: 21 100m Vrijeslag m. senioren 2 e.l.
1 Nicolette Knape 1.13.95 1.11.85*
2 Hanife Gurkan 1.24.09*

Prognr: 22 100m Vrijeslag j. jeugd 2 e.l.
1 Richard van Eis 1.09.70 1.09.82

Prognr: 23 50m Vrijeslag D

1 Yvette Roozen 0.33.07 0.30.96*
2 Tessa Wijckmans 0.33.12 0.33.40
3 Annette Knape 0.35.26 0.34.08*

Prognr: 24 50m Vrijeslag H
1 Eric Veen 0.27.27 0.26.94*
2 Peter van de Bor 0.30.29 0.29.33*
3 Michael de Feber 0.30.47 0.31.27

Prognr: 25 4x50m Vrijeslag est. jun. 2 e.l.
1 0.35.72 2.28.38
Stefan van Rumpt, Wouter van de Bor, Ro-
berto Staphorst, Roy Kokkelkoren.

Prognr: 26 8x50m Vrijeslag estafette Mix
1 0.34.68 4.19.76
Roy Kokkelkoren, Tessa Wijckmans,
Richard van Eis, Viki Boviatsis, Dennis de
Graaf,Nicolette Knape, Eric Veen, Yvette
Roozen.

* : Verbetering eigen tijd. CR : Clubrecord.

Laatste Ronde Zwemcompetitie
Door Aloys Wijckmans

Met een verzwakte ploeg vertrokken we 13 april naar Amstelveen.
Op het laatste moment waren er nogal wat afmeldingen. Wel was er
de start van drie nieuwe zwemsters. Sonia , 10 jaar, zwom 1.49.56 op
100m vrijeslag. Susanne, nog maar net 9 jaar, zwom op haar eerste
wedstrijd 2.04.74. De laatste nieuweling is Hanifa, geboren in 1988
en zij zwom op haar eerste wedstrijd 1.24.09. 
De al meer ervaren zwemmers deden goed hun best maar konden
toch niet voorkomen dat we rond de 12e plaats zullen eindigen en dat
gradatie dreigt.
Op de 100m vrijeslag werd Dennis 3e op de 100m wisselslag en 4e op
de 200m rugslag.



  14 De Waterdroppels  

Nicolette werd 2e op de 100m rugslagmeisjes in een pr van 1.21.40.
Yvette wist de 50m vrijeslag te winnen in een pr. van 30,96. Op die
afstand zwommen Annette en Tessa ook een pr.
Op de 200m vrijeslag werd Tessa 4e door haar pr met 13 sec. te ver-
beteren tot 2.43.98. Op die afstand verbeterde Ceyda haar tijd met 5
seconden. Viki werd 3 keer eerste, op de 100m wisselslag bleef ze
maar net boven haar pr en eindigde op 1.15.63 Stefan werd 2e op 50m
vlinderslag en 4e op 100m rugslag. Op de 200m wisselslag zwom
Michael een pr van 2.46.9; op die afstand zwom Eric zich in de prij-
zen, hij werd 3e. Richard zwom een pr. op de 100m vrijeslag en
kwam uit op 1.09.63. Ebru verbeterde haar tijd op 50m vlinderslag
met maar liefs 4 sec. en kwam uit op 45.83.
Helaas hebben alle goede prestaties van de aanwezige zwemmers niet
kunnen verhinderden, dat we verder gezakt zijn. Maar we gaan met
goede moed weer verder. G

Zuyderzee Masterscircuit
te Lelystad.
Door: Corine Kalbfleisch

Op zaterdag 22 maart 2003 haalde Ok mij af om drie uur om naar
Lelystad te gaan voor de vierde wedstrijd dit seizoen van het boven-
vermeld circuit. Onderweg haalden wij Donald Uytenbogaart op uit
Duivendrecht. Mooi op tijd arriveerden wij bij het nieuwe zwembad
"De Koploper". De organisatie was in handen van "De Houtrib". Er
schreven maar liefst 44 verenigingen in. Om kwart over vijf begon
het inzwemmen en een half uur later vond de eerste start plaats. Deze
keer begon de wedstrijd met een estafette. De deelname was enorm.
Er hadden zich veel bekenden aangemeld, o.a. Edwin van Norden. De
sfeer was gezellig en de organisatie verliep vlot. Donald werd 3 keer
eerste in zijn groep H 55+ en op de 200 m. vrije slag zwom hij een
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* Datum zaterdag 17 mei
* Clubhuis open 19.30 uur   
* Start bingo   20.00 uur

Ned. record. In mijn groep D 50+ heb ik de navolgende resultaten
behaald:
- 50 m. rugslag in 0.44,1 min. lee plaats
- 200 m. vrijeslag in 3.11,6 min.1e plaats
- 200 m. rugslag in 3.37,9 min. le plaats

Ik heb weer een aantal punten behaald voor het all-round klassement.
Met een tevreden gevoel ging ik naar huis. Om elf uur zette Ok mij
thuis af. G
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De Pen
Door: Ilona

Voor ik het vergeet Ben nog de beste wensen
en dat we er maar een mooi jaar van mogen
maken!!

Ik zal me allereerst even voorstellen want de
meeste kennen mij nog niet.
Ik ben Ilona Zeilmaker en ben 21 jaar ( in mei wordt ik 22).
Ik werk (nu nog) in het Boerhaavebad als zwemonderwijzeres en ik
geef hier lessen voor 4-jarige tot meer bewegen voor ouderen (waar
de oudste 94 jaar is), het schoolzwemmen en aquarobic op onder
andere de dinsdagavond als de dames aan het trainen zijn.( jullie
hebben toch geen last van de muziek ????).

Mijn eerste contact met DWT was vorig jaar Januari toen een aantal
meiden mij aanspraken tijdens het werk, met de vraag of mij het niet
leuk leek om te gaan poloën.
Dit leek mij inderdaad wel leuk en van het een kwam het ander.
Ik vond het in het begin wel erg moeilijk want ik heb pas op mijn 18e 
leren borstcrawlen toen ik het CIOS zat, en dit niveau lag natuurlijk
erg hoog maar het gaat me steeds beter af. Ik leer van iedere training
nog erg veel en leer van ieder wedstrijd ook nog steeds technieken en
vooral tactieken nu ik in Dames 2 zit (dankzij de zwangere dames,
nog bedankt trouwens want ik heb het er erg naar mijn zin).

Verder zal ik mijn andere sportverleden maar opschrijven want over
waterpolo heb ik niets meer te vertellen.
Ik heb 16 jaar fanatiek aan atletiek gedaan en trainde hierin zeker de
laatste jaren zo’n 10x in de week. De atletiek is heel gevarieerd en
wat ik vooral deed was de meerkamp met speerwerpen en hardlopen
als specialiteit, meerkamp betekent dat je alles moet doen van horde-
lopen tot kogelstoten en van ver/hoogspringen tot speerwerpen en
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lopen.
4 jaar geleden zat ik op mijn top van mijn atletiek carrière, waarin ik
een aantal interlands en grote wedstrijd in Nederland meedeed. Mijn
beste resultaten hierin: 7e van Nederland meerkamp en 5e van Neder-
land met speerwerpen. ( in de jeugd: 2e van Nederland 600m/ 4e

verspringen/ 8e 100m)
Atletiek staat nu op een laag pitje en  vind het wel prima zo, ik ga me
nu meer op het waterpolo storten want hierin moet ik nog veel leren
(eigenlijk alles als je mij vraagt).
Ik heb hier heel veel plezier in en ik vind ook dat het een hele gezelli-
ge trainingsgroep is waarin ik snel werd opgenomen.
Na de training nog even wat drinken in het clubhuis dat is ook erg
leuk dat was er bij de atletiek echt niet bij. (vroeg naar bed, geen
alcohol en niet in rokerige ruimtes, eigenlijk geen leven dus maar dat
ben ik nu aan het inhalen))

De volgende die zijn verhaal mag vertellen is iemand waar ik de
naam wel van weet en geloof ik nog niet aan de beurt geweest is:
Rob goedkoop.

Het Buitenwater en de
Houtvaart
Door: Ge Luttikhuizen

In onze tuin staat een krentenboompje. Bij de bloei verschijnen er
talrijke witte bloempjes aan de takken. Het is dan een zee van wit. De
bloeiperiode van dit boompje valt in onze streek tussen 5 en 20 april.
Deze datum is afhankelijk van de plaats waar het staat.
Het begin van de bloei van ons krentenboompje is al meer dan 15 jaar
op 10 of 11 april. Een datum, die staat, want je hebt geen agenda
nodig. Zodra het krentenboompje wit is kun je de buitenkraan aan-
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sluiten. Tenminste zo werkt dat bij ons. Tot vorig jaar.

Reeds op 3 april 2002 zagen we de eerste bloempjes aan de takken en
de volgende dag was het een zee van wit. Een week te vroeg dus. Wat
nu? De buitenkraan wel of niet  aansluiten? We hebben het toen toch
maar gedaan. Achteraf  verklaren waarom de bloei te vroeg kwam,
gaat heel gemakkelijk. Een slappe winter en een aanloop-periode naar
het voorjaar, die niet koud en erg zonnig is.
Of het ermee te maken heeft weet ik niet, maar de langebaanwedstrij-
den in Spaarnwoude gingen dat jaar door.  Daar was geen twijfel
over, want de temperatuur van het water in de kanobaan was boven
het gemiddelde. Dat kan ook wel eens anders. In 1996 is door een te
lage watertemperatuur de langebaan afgelast.

Hoe is de toestand dit jaar?
Een opmerkelijk feit.. Ons krentenboompje toont z’n eerste bloem-
pjes nu 14 april. Volgens de standaard is dat een halve week te laat en
geen positieve aanwijzing voor een goed begin van het buitenwa-
ter-seizoen. Flauwekul? In Limmen, een dorpje ten noorden van
Castricum, maken groepen dorpelingen elk jaar mozaïeken. Dat zijn
afbeeldingen, die gemaakt worden met opgespelde
hyacinten-bloempjes. Deze activiteit is een week uitgesteld. De grond
is veel te koud. Bovendien is er pittige nachtvorst geweest, waardoor
de bollen nog niet willen groeien.
Het is nog twee maanden voor Spaarnwoude en de temperatuur van
het water staat op  4 graden. Er zijn op z’n minst twee weken zon
nodig om het water boven de 16 graden te krijgen.

Behalve het normale buitenwater is er ook nog zoiets als een
namaak-buitenwater. Zo’n buitenwater kun je vinden in de aangeleg-
de buitenbaden, zoals “de Houtvaart”. Het enige, nog overgebleven
buitenbad van Haarlem had vorig jaar een watertemperatuur van 20
graden Celsius of hoger. Dit bad zou dus een prachtige gelegenheid
zijn om vast aan het wat koudere buitenwater te wennen. Bovendien
heeft het bad een lengte van 50 meter, zodat je lekker aan een stuk
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door kan zwemmen. Een prima training voor de langebaan.

Maar .....de wethouder heeft besloten het bad dit jaar niet open te
doen.
Buitenwaterzwemmers moeten nu wel naar andere zwemplekken
uitkijken. Waar vindt je die echter anno 2003 in Haarlem? Het Spaar-
ne misschien? M’n opa zwom in zijn tijd, voor de eerste wereldoor-
log, bij de Buitenrustbrug. Uiteraard op z’n hondjes , de eeuwenlange
standaardslag en voorloper van de vrije slag (borstcrawl). M’n moe-
der zwom ook in het Spaarne maar meer in de buurt van de Ringvaart
en ver voor de tweede W.O. Zelf heb ik in de “Mooie Nel” gezwom-
men en bij de molen in Schalkwijk. Of dat allemaal nog kan en mag
is me niet bekend. 
Een goed water om te zwemmen is de plas achter de PTT-toren; aan
het eind van de Oude weg rechtdoor. In het midden van de plas moet
een vlot liggen. De afstand van de kant tot het vlot is meer dan 50
meter. Tien keer van de kant naar het vlot, eromheen en weer terug en
je hebt een kilometer gezwommen. Je kunt op Koninginnedag er
meteen mee beginnen, als het ervoor tenminste flink zonnig is ge-
weest
Een ander zwemwater lijkt me de Molenplas in Schalkwijk-Zuid en
de Ringvaart. Veel verder weg is er altijd nog de Kanobaan. Een
groep uit de vereniging “Vrienden van de Houtvaart” gaat een paar
keer per week zwemmen in een plas van de Kennemerduinen.

Waarschuwing! :
- Ga je in een buitenwater zwemmen, informeer dan eerst of het

mag, kan en het water schoon genoeg is. 
-  Zwem niet alleen en ga het liefst met een groepje.
-  Duik er nooit meteen in. Eerst moet je weten hoe diep het is.
-  Spring ook niet van een hoogte in het water, als je daar niet bekend
bent.

Met andere woorden: plons er nooit zomaar in. 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

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


