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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Nog even en de zomervakantie staat weer voor de
deur. Het jaarlijkse ritueel van de tijdelijke
volksverhuizing naar Verweggistan zet dan bij
menig zonaanbidder de stressgevoeligheid danig onder druk. We
moeten ook zo nodig mee doen aan die jaarlijks weerkerende hype.
Hoewel het dit jaar om diverse redenen toch anders aangepakt zal
worden dan we normaal gewend zijn te doen. De vakantievoorpret is
in de afgelopen periode danig getemperd door zaken als de oorlog in
Irak, het sars-virus en de slechte economische vooruitzichten. Bij
vliegtuigmaatschappijen en reisbureaus kan men je daar alles over
vertellen. Het lijkt wel of alles in deze zomervakantie anders ver-
loopt. Vraag het maar aan Kitty; want zij kan haar functie van buiten-
badtoezichthouder niet uitoefenen omdat zwembad De Houtvaart
deze zomer haar poorten voor zwemmers zonder koudwatervrees
noodgedwongen gesloten moet houden. En dat heeft ook vervelende
gevolgen voor onze polo clientèle, omdat zij voor hun zomertraining-
en nu aangewezen zijn op zwemwater elders. En dat is toch wel las-
tig, gewend als we zijn om vast te houden aan de ons bekende ritue-
len.

Laten we hopen dat door deze aanslagen op vakantierites en structu-
ren de vakantiepret er niet minder om zal zijn. Want een heleboel
gewoontes worden gelukkig niet aangetast. Zo zal het langebaancir-
cuit gewoon zijn beslag hebben, zodat de die-hards onder de wed-
strijdzwemmers de nodige kilometers in het open water kunnen blij-
ven afleggen en de poloërs kunnen ook nu weer naar believen ruim-
schoots aan hun toernooiverslaving tegemoet komen. Voor menig
opvoeder van het jonge kroost breken er echter spannende tijden aan.
Want ga maar na; vakantie is voor kinderen buiten spelen in de zon

  De Waterdroppels 3  

met het liefst de nodige waterpret als slagroom op het toetje. Voor
ouders waarvan de kinderen onder meer bij DWT in het afgelopen
jaar de zwemkunst voldoende machtig zijn geworden en die deze
vaardigheid zelfs met het behalen van een of meerdere zwemdiplo-
ma’s hebben bekroond lijkt de wereld een beetje veiliger geworden.
Het grootste gevaar schuilt bij kinderen die nog niet of onvoldoende
kunnen zwemmen. Hoewel de cijfers in absolute zin niet hoog zijn is
elk verdrinkingsgeval een drama op zich en geeft het veel persoonlijk
leed bij de direct betrokkenen.

Er blijft derhalve een zware verantwoordelijkheid aanwezig om de
zwemveiligheid te kunnen garanderen. Zo zullen ouders en begelei-
ders van jonge kinderen voldoende toezicht moeten houden. Instan-
ties en uitvoerders bij het zwemonderricht zijn de aangewezenen om
ouders te wijzen op de gevaren van een beperkte zwemvaardigheid en
daarin zal ook het onderwijs een belangrijk aandeel moeten leveren.
Er is in ons land gelukkig al veel aandacht voor preventie rond be-
perkte zwemvaardigheid. Tegenwoordig zijn er al mogelijkheden om
de allerjongsten vertrouwd te laten worden met het fenomeen ‘water’.
De actie ‘Plons’ is daar een prachtig voorbeeld van. Vakantie en
veiligheid bij waterpret, ik blijf benadrukken dat er voortdurend aan-
dacht aan gegeven moet blijven worden.

Wat mij betreft mensen, of het nu Verweggistan is, of Dichterbijje-
huis; geniet met volle teugen van een welverdiende vakantie. Laat de
boel de boel en vergeet voor even de sores van het afgelopen seizoen.
Bij DWT zien we je gaarne zo rond half augustus weer terug in een
nieuw seizoen met nieuwe mogelijkheden. En dat laatste is wat sport
toch altijd weer boeiend houdt!

Met sportieve groeten;
Guus Niehot
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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
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Uitslagen Wedstrijdzwemmen

Uitslag Meerkamp
11-05-2003 te Aalsmeer

Prognr.: 1 50m Vrijeslag H
1 Dennis de Graaf 0.27.98 0.28.34 1
2 Peter van de Bor 0.29.33 0.28.98*
3 Michael de Feber 0.30.47 0.31.62
4 Wouter van de Bor 0.37.83 0.35.09*
5 Roy Kokkelkoren 0.34.68 0.35.41

Prognr.: 2 50m Rugslag D
1 Yvette Roozen 0.37.29 0.36.34* 1
2 Fien de Vries 0.44.36 0.39.91* 3
3 Jody Kokkelkoren 0.42.51 0.40.96*
4 Hanife Gurkan 0.42.52*
5 Anouk Rossel 0.45.68 0.45.42*
6 Ceyda Karaca 0.46.85 0.46.98
7 Yesim Koycu 0.49.69 0.47.48*

Prognr.: 3 50m Schoolslag j. minioren 5 / 6
1 Stefan van Rumpt 0.45.64 0.46.92 1
2 Yunus Karaca 0.47.63 0.49.23 2
3 Sjoerd de Vries 0.50.30 0.49.65* 3

Prognr.: 4 50m Vlinderslag m. minioren 5 / 6
1 Myrthe Rossel 0.52.17 0.49.29*
2 Sonia de Graaf 1.00.11 0.55.46*

VE/VI

Prognr.: 5 50m Vrijeslag minioren 4 en later
1 Jeffrey van Deursen 0.37.37 0.38.67 1
2 Nadia du Fossé 0.47.29 0.44.64* 3
3 Susanne van Kleef 0.49.34 0.49.37
4 Oguzhan Gurkan 0.54.16* 2

Prognr.: 6 100m Rugslag H
1 Michael de Feber 1.16.72 1.17.75 2
2 Peter van de Bor 1.18.26 1.18.33 3
3 Dennis de Graaf 1.15.61 1.19.53 1
4 Wouter van de Bor 1.35.83 1.35.57*
5 Roy Kokkelkoren 1.34.87 1.36.39

Prognr.: 7 100m Schoolslag D
1 Yvette Roozen 1.23.37 1.22.94* 1
2 Fien de Vries 1.38.95 1.37.04* 2
3 Ceyda Karaca 1.39.08 1.38.16* 3
4 Jody Kokkelkoren 1.39.26 1.39.97
5 Anouk Rossel 1.40.22 1.41.24
6 Hanife Gurkan 1.45.35*
7 Yesim Koycu 1.49.31 1.50.54

Prognr.: 8 100m Vlinderslag j. minioren 5 / 6
1 Stefan van Rumpt 1.37.89 1.37.93 1
2 Sjoerd de Vries 1.47.22 1.43.80* 2
3 Yunus Karaca 1.47.64* 3

Prognr.: 9 100m Vrijeslag m. minioren 5 / 6
1 Myrthe Rossel 1.33.26 1.39.05
2 Sonia de Graaf 1.49.56 1.45.95*

Prognr.: 10 100m Wisselslag minioren 4 el.
1 Jeffrey van Deursen 1.37.16 1.38.48 1
2 Nadia du Fossé 1.49.09 1.47.27* 2
3 Susanne van Kleef 2.08.77* RH
4 Oguzhan Gurkan 2.21.48* VB

Prognr.: 11 50m Schoolslag H
1 Dennis de Graaf 0.33.98 0.35.24 1
2 Peter van de Bor 0.39.25 0.39.95
3 Michael de Feber 0.39.46 0.40.26
4 Wouter van de Bor 0.45.74 0.45.05*
5 Roy Kokkelkoren 0.47.54 0.47.22*

Prognr.: 12 50m Vlinderslag D
1 Yvette Roozen 0.35.50 0.36.51 1
2 Hanife Gurkan 0.39.61* 3
3 Jody Kokkelkoren 0.43.61 0.42.29*
4 Fien de Vries 0.46.26 0.44.69* 3
5 Anouk Rossel 0.45.55 0.46.56
6 Ceyda Karaca 0.48.00 0.48.03
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7 Yesim Koycu 0.52.13 0.50.06*

Prognr.: 13 50m Vrijeslag j. minioren 5 / 6
1 Stefan van Rumpt 0.33.49 0.33.22* 1
2 Sjoerd de Vries 0.37.06 0.38.04 2

3 Yunus Karaca 0.38.18 0.40.17 3

Prognr.: 14 50m Rugslag m. minioren 5 / 6
1 Myrthe Rossel 0.55.72 0.54.04*
2 Sonia de Graaf 0.59.84 1.04.34

* : Verbetering eigen tijd.
CR: Clubrecord.

Paastoernooi 2003
Door Aloys Wijckmans

Ook dit jaar werd weer het Internationale zwemtoernooi georgani-
seerd door DWT. Maar liefst 9 verenigingen namen er aan deel. On-
danks wat perikelen in de afdeling wedstrijdzwemmen is het een zeer
geslaagd toernooi geworden. Het hoogte punt was wel de maaltijd aan
het eind van de 1ste dag. De zwemmers van DWT en van de zwemve-
reniging uit Osnabrück konden genieten van vele internationale speci-
aliteiten, waarvoor een groot aantal ouders uren in de keuken hebben
gestaan.
Zo kon er een keuze gemaakt worden uit:

- Turkse pizza met sla en knoflooksaus
- Een Turkse gierstsalade
- Nasi met satésaus
- Gehaktballetjes
- Kiprollade
- Koudeschotels met rundvlees
- Gevulde eitjes
- Pannenkoeken met stroop en suiker
- Appeltaart en cake
- Stokbrood

’s Avonds was er de disco in het clubhuis, met een playbackshow. Dit
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jaar was Ceyda Karaca de grote winnares.

Op sportief gebied eindigde DWT als derde; een goed prestatie. Indi-
vidueel werden niet een keer het podium bereikt, maar in de breedte
werd er wel goed gepresteerd. Veel zwemmers/sters eindigden op de
plaatsen 2 t/m 5.
Een bijzondere prestatie was er van Yvette: zij verbeterde het clubre-
cord op de 100m schoolslag en bracht het op 1.23.37 en werd daar-
mee tweede.
Dat er in de breedte goed werd gepresteerd bleek wel uit de twee
eerste plaatsen die estafette ploegen op de 100m schoolslag behaal-
den.
Bij de dames zorgden: Yvette, Fien, Tessa en Nicolette voor de eerste
plek. Bij de heren waren Dennis, Michael, Peter en Eric verantwoor-
delijk voor de winst.
Verder waren er ere plaatsen voor: Yvette, Nicolette, Stefan, Jeffrey
en Nadia.
Dank aan alle ouders en juryleden die ervoor gezorgd hebben, dat er
weer een Paastoernooi kon plaats vinden. G

Zuyderzee Masterscircuit
te Kampen.
Door: Corine Kalbfleisch

Op zaterdag 12 april 2003 haalde Ok mij af om eerst naar Duiven-
drecht te gaan. Vanaf Duivendrecht reden we met Donald zijn auto
naar Kampen om deel te nemen aan de vijfde wedstrijd van het Zuy-
derzeecircuit. De wedstrijden werden gehouden in het 50 m.-bad "De
Steur". Lekker ruim met inzwemmen!. De organisatie was in handen
van Deltasteur. Van deze vereniging deden 20 deelnemers mee en van
"Swol 1894" 19 deelnemers. Het aantal verenigingen was 32. Er werd
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flink gezwommen. Zo langzamerhand begin ik al veel mensen te
kennen. Donald won in zijn leeftijdsgroep H 55+ alle drie de zwem-
nummers. Mijn resultaten waren op de 50m.-baan: D 50+

- 50 m. vlinderslag 0.51,,6 min. 2e plaats
- 100 m. vrijeslagin 1.309,8 min. 2e plaats
- 200 m. wisselslag 3.56,1 min. le plaats
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Ik heb weer een aantal punten gehaald voor het allroundklassement.
Ik sta er goed voor. Eind mei weten we de uitslag,

Op de terugweg hebben wij bij Donald thuis even iets gedronken en
gezellig nagepraat. Om tien over tien werd ik thuis afgezet. We kun-
nen terugzien op een sportieve dag!. G

Synchroonzwemmen
Door: Linda Visser

Het is nog even wennen om alle teksten op tijd naar het clubblad te
krijgen, voor je het weet is het alweer de 15e. Inmiddels zijn we bijna
aan het einde van de verenigingscompetitie gekomen. Bij het ver-
schijnen van dit clubblad hebben we alleen nog het diplomazwem-
men en een aantal demonstraties voor de boeg.

Programma synchroonzwemmen juni
3 juni uitzoeken diploma zwemmen
15 juni diploma zwemmen voor de aanloopdiploma’s (Vader-

dag!?)
21 juni demonstratie Boerhaavebad voor alle familieleden
22 juni demonstratie jongste groepen bij afzwemfeest JREZ 

Amsterdam
Op zaterdag 22 maart werd in het Boerhaavebad de manifestatie
“Splash” van de scouting gehouden. Wij konden daardoor niet trai-
nen. Gelukkig kon de groep van onder 14/onder 16 daar een demon-
stratie geven. Ook deed een kleine afvaardiging van DWT mee in
Amsterdam aan een wedstrijd voor het E-diploma. Van de deelneem-
sters haalden Sanne Bakuwel en Merel Visser genoeg punten om het
diploma uitgereikt te krijgen.
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Uitslag minikring Amsterdam

Age group I
Merel Visser 48.280 E-diploma
Sanne Bakuwel 44.728 E-diploma
Michaëla Roubies 39.343
Anouk Nulkes 39.118
Jony Nuyten 35.764

Heemstede
Op zondag 30  maart werd in
Groenendaal de uitvoeringenwedstrijd voor de laagste categorieën
gehouden. Voor de jongste groep net even te vroeg in het seizoen om
daar te kunnen zwemmen, maar de anderen waren er wel. De meisjes
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hebben weer meer ervaring opgedaan in het
zwemmen van
uitvoeringen, en dat was gezien de zenuwen bij een aantal een goede
zaak. Helaas konden we geen prijzen meenemen, maar het was wel
gezellig.

Uitslag uitvoeringenwedstrijd Heemstede

Solo onder 12/onder 14 45.167
Sanne Bakuwel

Duet onder 12/onder 14 45.000
Anouk Nulkes en Merel Visser

Groep onder 12/onder 14 44.000
Jony, Anouk, Merel, Iris, Jill, Lara, Mascha, Michaëla en Larissa
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Spijkenisse
Ook gaan we langzamerhand ook weer het land in met de jongste
zwemsters. Dit jaar zwom het duet van de meisjes onder 12 (eigenlijk
zijn ze zelfs nog 1 jaar te jong) op de inter kring wedstrijd in Spijke-
nisse op 12 april. Ze werden niet laatste, ondanks het feit dat Anouk
de neusklem van Merel al na het eerste figuur van haar neus sloeg.

Uitslag uitvoeringenwedstrijd Spijkenisse

Duet onder 12 45.500
Anouk Nulkes en Merel Visser

Breezand
Op zondag 13 april werd de figurenwedstrijd van de verenigingscom-
petitie gezwommen. Tot ieders grote vreugde gingen we dit jaar ook
weer naar Breezand. Voor degenen die dat nog niet weten: daar houdt
Noord-Holland ongeveer op. Dit keer was het de beurt aan de meisjes
voor de hoogste categorieën. Helaas was de jury deze wedstrijd niet
op zijn/haar sterkst en waren de punten voor de meisjes soms wat
vreemd. De verre reis was gelukkig niet voor niets. Met een derde
plaats en een limiet kwam DWT weer terug. 

Uitslag techniekwedstrijd Breezand

Age-II
Elise Groenendijk 44.815 (bijna!)
Sanne Bakuwel 42.804
Lilian Meijer 40.152

Junioren
Simone Hendriks 57.105 3e 
Amber Diephuis 56.899 Limiet
Katherine Zwaanswijk 53.317
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Senioren
Amber Diephuis 55.183
Simone Hendriks 55.147
Katherine Zwaanswijk 52.795
Ilse Verbruggen 52.645
 
Oproepje
Na het afzwemmen kunnen we weer nieuwe meisjes plaatsen. Ben je
(of ken je) iemand tussen de 6 en de 10 jaar met diploma B? Vind je
synchroonzwemmen wel leuk? Kom dan eens langs op de training:
elke zaterdag van 14.00 – 16.00 uur in het Boerhaavebad. Je kunt
naar binnen via het clubhuis. Neem je badpak mee, want je mag met-
een mee zwemmen. G

Van de polocommissie

Halverwege de maand mei zijn we met de
polocommissie een weekendje naar de hei
bij Nijmegen geweest. Dat was weer eens iets
anders dan uit eten gaan, iets dat we normaal ge-
sproken altijd aan het einde van het poloseizoen doen.
We hebben daar enorme brainstormsessies gehouden over de toe-
komst van het waterpolo bij DWT. Natuurlijk niet het hele weekend,
want in een dergelijke omgeving is het ook erg fijn barbecuen en
midgetgolfen.

Bij de evaluatie van het afgelopen seizoen waren we het er unaniem
over eens dat er weer goed gescoord is dit jaar. Dames 2 is voor het
tweede achtereenvolgende jaar gepromoveerd! Volgend jaar komen
ze in de districtsklasse uit. En, niet geheel onverwacht, maar toch nog
op het laatste moment, gaat heel waarschijnlijk Dames 3 ook promo-
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veren door tweede te worden in hun competitie. Dit hangt af van de
inhaalwedstrijd van 27 mei tegen ZWV/Nereus 6. Ook de andere
teams hebben uiteraard weer hard gestreden voor hun uiteindelijke
plaatsje in de verschillende competities. Een overzicht van de eind-
standen is verderop te lezen.

Einde van de competitie betekent begin van de zomer en dus toer-
nooien. Je kunt dit jaar weer naar een heleboel oude vertrouwde én
twee nieuwe toernooien. In het laatste weekend van juni gaan de
pupillen en adspiranten namelijk naar de Wieringerwaard voor het
eerste toernooi in hun waterpolo carrière. De minipoloërs gaan die
dag ook iets leuks doen, wat precies blijft nog even een verrassing.
Het andere nieuwe toernooi is dit jaar in het Limburgse Eijsden. Dit
ligt in de buurt van Maastricht en we zullen daar welkom worden
geheten met vlaai, dus we hebben er nu al zin in.

Ik wens iedereen een heel fijne zomer toe, wat je ook gaat doen en tot
augustus!!!

Sabine

27 juni en 28 juni …

! MINIPOLOËRS …
Zaterdag 28 juni gaan we de hele dag iets leuks doen. Je hoort er
vanzelf meer over, maar houd die dag vast vrij! Wat we gaan doen is
in plaats van het zomerkamp.

! PUPILLEN EN ADSPIRANTEN …
27 en 28 juni gaan we met één pupillen- en één adspirantenteam naar
een toernooi in de Wieringerwaard. Definitieve informatie volgt
ongeveer twee weken van tevoren.
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Uit het Haarlems dagblad

Van 27 april

12 augustus: bespreking nieuwe seizoen

Dinsdag 12 augustus is de eerste training van het nieuwe seizoen voor
de minipoloërs, pupillen en adspiranten. We verzamelen die dag
met alle kinderen en ouders om 18.00 uur in het clubhuis om een
aantal dingen van het nieuwe seizoen door te praten. Het is belangrijk
dat je hierbij bent, dus schrijf het nu alvast in je agenda!!!
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Competitie-uitslagen

Pupillen 3e van 9 teams
Adspiranten 9e van 11 teams
Heren jeugd 5e van 9 teams
Dames 1 4e van 12 teams
Dames 2 1e van 12 teams
Dames 3 2e van 12 teams
Heren 1 6e van 12 teams
Heren 2 9e van 12 teams
Heren 3 10e van 10 teams
Heren 4 5e van 10 teams
Heren 5 7e van 9 teams

Pinkstertoernooi: laatste update!

Het internationale tintje van het Pinkstertoernooi op zondag 8 en
maandag 9 juni geven de teams uit Groot-Brittannië en Denemarken.
Dames- en herenteams van verschillende niveaus en heren-jeugd-
teams werpen alles in de strijd om een beker dan wel taart te winnen.
Alle seniorenteams van DWT spelen natuurlijk, al dan niet gemixt.
Dit jaar begroeten we verder de volgende teams in de volgende tea-
mindeling:

! Heren 1 poule (bond)
De Futen, DAW, VZV, NVA/HHC, Noordkop, WZK, DWT1 en
DWT2.

! Heren 2 poule (kring)
WZ&PC, ZV Hoorn, De Snippen, RTW Monson, De Devel, Slagelse
Svømmeklub, DWT 3 en DWT 4.

! Dames 1 poule (bond)
De Snippen, NVA/HHC, DWT 1 en DWT 2.
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! Dames 2 poule (kring)
VZV, WZ&PC en DWT 3 (spelen alleen op zondag)

! Heren-jeugd poule
DAW, Slagelse Svømmeklub, De Meerkoeten en DWT.

Op zondag 8 juni spelen we van 10.30 uur tot 21.00 uur, waarna
uiteraard een knallend feest in ons clubhuis losbarst, met dit jaar als
thema HAWAII. Maandag 9 juni zijn er wedstrijden van 10.00 tot
16.00 uur, waarna de prijsuitreiking volgt. Uiteraard verdien je voor
je team ook dit jaar weer een heerlijke taart met ieder 25e doelpunt!

De wedstrijden duren dit jaar 2 × 6 minuten, en de tijd stopt niet. Je
krijgt nog te horen of je achter de jurytafel bent ingedeeld. Definitieve
roosters komen in het clubhuis te hangen en op www.dwt-haarlem.nl
te staan.

Met vragen over het pinkstertoernooi kan je terecht
bij Marjolijn Verbruggen (023) 531 41 20 of
marjolijnverbruggen@hotmail.com

Ben op naar Hawaii,

namens de polocommissie,
Thijs Weustink
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Hallo allemaal
Door: Chris Visser

Op dit moment woon ik in Edinburgh in een oeroud straatje. Het huis
waar ik  in woon deel ik met wat studenten. De stad zelf is erg oud en
overal waar je  loopt zie je wel een doedelzakspeler of je ruikt de geur
van hagis (soort van  schotse eettraditie in de zin van schapemaag).
De cafeetjes zijn meestal  gevuld met muziek. Een accordeonist aang-
evuld met de viool. De mensen staan  dan ook allemaal te dansen en
het bier vloeit rijkelijk.
Hoe kan ik nou hier gekomen zijn? Dat zit zo ik heb de boot vanaf
Noorwegen  gepakt (onderweg flink ziek geweest) en ben maar
woonruimte gaan zoeken hier  in Schotland.
Overal waar ik in Zuid  Europa, Azië, Nieuw-Zeeland, Australië,
Nederland en Scandinavië ben geweest  moest ik continu de zelfde
vragen beantwoorden zoals wie ben je ,waar kom je  vandaan (Am-
sterdam-altijd word er gelijk gedacht aan wiet, klompen, kaas en al 
die andere dingen.) en dat maakte me moe. Nu heb ik dus een plaats
om te wonen  en hoef niet meer uit mijn tas te wonen en continu op
zoek te gaan naar eten of een slaapplaats.
In een jaar kun je een hoop meemaken en voordat ik op reis ging kon
ik me  niet voorstellen dat ik met een trein door allemaal rijstvelden
zou gaan  reizen of dat ik wakker zou worden in een veld met kang-
oeroes. Het is nog steeds erg leuk om overal verschillende dingen te
zien  zoals  bijv. een tempel met alleen maar boeddha’s of een krijger
met een tattoo op  zijn kin.
Het eten is ook overal verschillend zoals een gerecht met alleen  maar
zoete aardappels of slang op je bord als je niet uitkijkt In Noorwegen 
zie je bijv. veel fjorden maar in Australië zie je veel woestijnen en
mensen  die het instrument de digerido bespelen (heel apart geluid en
de trilling die  voortkomt is mooi).
In Nieuw-Zeeland heb ik een wedstrijd van het nationale  rugby team
gezien. Vooraf word er een indrukwekkende dans opgevoerd (de 
Haka) waarbij de spelers wilde sprongen maken en met hun tong uit
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de mond om  de vijand af te schrikken. Als je ze ziet dan denk je die
wil ik niet tegen  komen.
Ik ben zelf boswachter, schoonmaker op een miljoenenboot, kiwi-
plukker geweest  om geld te verdienen. In Indonesië heb ik voor de
lol op zo een fietstaxi  gereden en dat is echt zwaar maar erg leuk. Je
moet wel goed oppassen. Als je  trouwens hier in Schotland bent zie
of je een speciale mars kunt zien want  dat is echt leuk met al die
kilten, pijpen, pasjes en weet ik wat nog niet  meer. Ik ga der een eind
aan breien want het internet café geeft net aan dat ik  niet meer zoveel
tijd heb.

groet Chris. G

20-ste polo-roosterboekje is
EXIT
Door: Gé Luttikhuizen

Boerhaavebad
Zaterdagavond 26 april: de afsluitwedstrijden van het seizoen 2002 -
2003

Vanavond zijn dat: adspiranten o. 14 jaar, heren 4, dames 3 en heren
5. DWT 5 speelt de allerlaatste wedstrijd. 
Een verheffend schouwspel? Kom eens langs en je zult je ogen uitkij-
ken. Vooral voor leken zijn we een bijzonder gemakkelijk spelende
ploeg. Niet omdat we zo goed spelen, maar omdat het spel voor de
leek heel goed te volgen is. En bij welk team vindt je dat?
Maken wij een fout dan is dat te zien. Bij de poloberichten in het
clubblad stond het zelfs speciaal vermeld: kom kijken naar heren 5.
Op de tribune bevinden zich twee supporters, waarvan een van de
tegenpartij.
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Het vijfde waterpoloteam van DWT moet aantreden tegen het zeven-
de waterpoloteam van de Wormerveerse polovereniging "De Ham'.
Voor beide ploegen is het de laatste polowedstrijd van het seizoen.
Promotie en degradatie spelen geen rol.. Een verminderde inzet? Nee.
Beide ploegen willen winnen, want het is een ere kwestie.

Wie poloën er in dit DWT-zevental? Waterpoloërs, die misschien een
keer in de week in het water liggen en zich in de rest van de week niet
de tijd gunnen om aan hun conditie te werken. Een uitzondering
hierop is Marcel Zwart, die minstens eenmaal per week zwemkilome-
ters maakt. Van hem zouden we mogen verwachten, dat hij met z'n
tegenstander heen en weer zwemt en daardoor flink moe maakt.
Ook aanvoerder Ton Vermeer schijnt z'n conditie en zwemsnelheid
verhoogt te hebben. En Roel? Hij zit nog in de opbouwfase.
Het vijfde heeft vanavond twee jeugdspelers geleend: Randy en Kim.
Zij moeten het opnemen tegen ervaren poloërs die veel meer lichaam
hebben dan zij nu bezitten. De geschatte verhouding in lichaamsvolu-
mes bedraagt ongeveer 1 op 4.
Dat wordt een zware dobber voor het meespelende jeugdlid Kim en
in mindere mate het doelverdedigende jeugdlid Randy. Met Marcel,
Ton en Kim hebben we drie snelle spelers en een goede uitgangsposi-
tie om deze wedstrijd winnend af te sluiten. 

De laatste wedstrijd 

Part 1. Beide ploegen gaan gelijk op. Er wordt beweeglijk gespeeld.
Het spel speelt zich voornamelijk af op de Wormerveerse helft. Tij-
dens deze periode verzuimen we te doelpunten. Dat is heel jammer,
want de wedstrijd krijgt dan een heel ander verloop. Verontschuldi-
gingen van onze kant, dat de tegenstander-doelverdediger zo goed is,
zijn nutteloos. Onze doelverdediger Randy kan er ook wat van. Tus-
senstand: 0 - 0.

Part 2. Vrij snel komt er een verandering in de stand. Een verkeerde
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beweging van onze midachter en de midvoor kan zijn onverwachte
achterwaartse worp uitvoeren. We staan achter en dat is niet echt
leuk. We nemen nu meer risico, maar dat heeft twee minuten lang
geen resultaat. Halverwege de tijd krijgen zij de bal en vanaf het
midden wordt op ons doel geschoten. Deze komt op een halve meter
voor Randy op het water en tatert het doel in. Wat zij kunnen, kan ik
ook, denkt Lex van Gaale. Vanaf links haalt hij uit voor een echte
taterbal. Laag over het water gaat de bal taterend richting doel en met
het laatste tatertje verdwijnt de bal nog net in de rechter hoek. Tus-
senstand: 1 - 2

Part 3. Na de wissel zwemt Ton een beetje te enthousiast over z'n
tegenstander heen en mag in de hoek gaan liggen. Man minder en dus
een doelpunt. In dit partje krijgen we nog twee doelpunten om onze
oren. Ons spel wordt nu enigszins gelaten. Er wordt weinig gezwom-
men: 1-5.

Part 4. Is deze achterstand in te halen? Misschien wel. We doen
verwoede pogingen, maar het lukt niet. We krijgen er zelfs nog eentje
tegen. Eindstand: 1 - 6.

Uit de uitslag valt op te maken, dat ons derde part ronduit slecht was.
Bovendien worden er te weinig doelpunten gemaakt. Onze voorspe-
lers zijn waarschijnlijk niet zo goed op elkaar ingespeeld. De een-
twee-drietjes heeft niemand gezien. Misschien een idee om eens op
regenachtige zondagmiddag het trainingsuur te bezoeken. En de niet-
voorspelers? Een zwemkilometer in de week is nooit weggegooid.
Zie voor suggesties het langebaan-artikel.

De voorlaatste wedstrijd

Om 20.00 uur spelen de dames: DWT 3 tegen Orkano 1 uit Bergen.
De DWT-sters spelen misschien hun laatste wedstrijd. Waarom?
Winnen ze vanavond, dan staan ze tweede in hun klas. Maar op de
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derde plaats staat Nereus en die speelt van avond ook ergens anders
uiteraard. Wint deze ploeg ook, dan staan DWT en Nereus met een
gelijk puntentotaal op de tweede en de derde plaats en moet er een
beslissingswedstrijd gespeeld worden. Een van de twee promoveert
dan.

Dames DWT 3 is volgens het poloboekje een megaploeg. Het heeft
negentien speelsters en dit aantal is te weinig om er twee ploegen van
te maken. Heel jammer. Daardoor is het erg moeilijk spelen als er te
weinig afschrijven! Elke speler moet, als het kan, toch minstens twee
partjes het water in. Vanavond zijn elf speelsters aanwezig.

Het eerste partje verloopt stroef Toch komen de dames op voorsprong
door een doelpunt van Katja Botman: 1 - 0.

In het tweede deel van de wedstrijd moet Marianne al vrij snel de
hoek in. DWT-dames heeft nu een speler minder. Gelukkig heeft dit
geen gevolgen voor de stand, want er wordt door de tegenstandster
nogal slordig geplaatst. En dan? Als er nog drie minuten in dit partje
te spelen is, gebeurt er iets eigenaardigs. Doortje Roosendaal van
Orkano maakt vier doelpunten op rij en onze dames staan met 1 -4
achter. Niet zo erg handig van de DWT-sters. Lagen ze te slapen? Het
doelpunten van de Orkanospeelster ging wel erg gemakkelijk. Vijftig
seconden voor het aflopen van de periode verkleinen ze de achter-
stand door een strafworp van Carry. Helaas is daarna Anje Wattel te
fanatiek bij het verdedigen. Ze krijgt een strafworp tegen. Tussen-
stand: 2 - 5.

Derde part. Binnen een halve minuut maakt Doortje er 2 - 6 van.
Wordt dit deel van de wedstrijd een kopie van tweede partje of doen
we er nog wat aan. Carry geeft het antwoord. Eerst maakt ze twee
sublieme doelpunten. Vervolgens wordt ze bij een aanval zwaar ge-
hinderd. De scheidsrechter kan niets anders doen dan een strafworp
toekennen. INCIDENT. Het verloop van de wedstrijd is teveel voor
de coach van Orkano. Hij is heel vervelend en uit zich in zeer nega-
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tieve opmerkingenen ten aanzien van de scheidsrechter. Hij moet de
zwemzaal verlaten en ook op de tribune mag hij niet zitten. Carry
schiet raak en in de resterende minuut gebeurt er niets.
Tussenstand: 5 - 6.

Het vierde part. Annemiek maakt na een halve minuut een overtre-
ding en moet de hoek in. Ook nu weet Orkano geen manier om de
speelsters-meerderheid uit te buiten. De Orkano-voorsprong blijft een
doelpunt. Met nog vier minuten te spelen scoort Katja haar tweede
doelpunt en staan de dames gelijk: 6 -6. Jolande krijgt tien sec. later
de kans om op voorsprong te komen. Haar wordt een strafworp toege-
kend. Ze mist echter. Dertig seconden daarna herstelt ze haar misser
en maakt alsnog een doelpunt. Op 2.43 voor het einde schiet Anita
van Luit raak. De voorsprong is nu tot twee doelpunten opgelopen.
Kunnen de dames in de resterende tijd deze voorsprong vasthouden?
Gelukkig blijven ze hun normale spel spelen. Het spel golft nu regel-
matig heen en weer. Er ontstaan aan beide zijden nog gevaarlijke
situaties, maar beide ploegen doelpunten niet meer. Eindstand 8 - 6.
Een uitstekend resultaat na een 2 - 6 achterstand.

De beslissingswedstrijd is op 27 mei in het Boerhaavebad. G

Heren 2
Door: Michael

Marcel gaat ons verlaten. Marcel, roemberucht polo speler, telg uit
een oude DWT familie en niet te vergeten ongenaakbaar winnaar van
de UZV/UMV/P-tjes competitie van de laatste paar jaar, vind het
tweede wel welletjes, keert dat zelfde tweede ( ons dus )  de rug toe
en gaat een goed heenkomen zoeken bij het derde.
Wij wensen Marcel een fijne polo toekomst bij het derde.
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Op 1 juni begint de inschrijving voor de opengevallen plaats in het
tweede. Want zoals het spreekwoord al zegt: Opgestapt is plaats te
vergeven. Dus iedereen die denkt dat hij ( of zij, bij het tweede wordt
niet gediscrimineerd alleen als er sprake is van positieve discrimina-
tie want dat mag ) er speltechnisch, tactisch en mentaal aan toe is om
bij het tweede te acteren kan zich bij Robin ( onze capjesdrager,
keeper en aanvoerder ) melden.

Na competitie evaluatie.
De competitie is klaar. Gewonnen door die jongens uit Dordrecht en
dat is fijn voor hun en voor ons want nu hoeven we alvast niet meer
naar Dordrecht.
Wij zelf zijn heel solide en precies volgens de voorspellingen ( voor
dat het seizoen begint wordt altijd eventjes in de toekomst voorspel-
lende theeprut gekeken waar wij ongeveer gaan eindigen want dan
kunnen we er misschien nog iets aan veranderen ) geëindigd in de
middenmoot. Dit mooie resultaat hebben we ondertussen al gevierd
met een modaal team etentje/drinkertje ergens in Haarlem.

Voor competitie planning
Zo is het seizoen afgelopen en voor je het weet staat er al weer een
nieuw voor het zwembad. Het tweede gaat zich in het volgende sei-
zoen gewoon weer ouderwets aan de basis polo regels houden.
Voor de mensen die niet weten welke dat zijn noem ik er een paar.
- Die gele hoort in het kleine net op de helft van de tegenstander.
- Als je wilt zwemmen, ga dan op wedstrijdzwemmen.
- Bogen is voor meisjes.
- Polo is een contactsport.
- Een lelijk doelpunt is altijd beter dan een mooie bal.
Enzovoort, enzovoort.

Tot op het Pinkstertoernooi of op één van de vele andere toernooien.
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Langebaan kalender 2003
Door: Gé Luttikhuizen

datum plaats
max. 

afstand
in km

datum plaats
max.

afstand
in km

zaterdag zondag

14 juni 15 juni Spaarnwoude 2/5

21 juni Vriezenveen 3/10 22 juni Breukelen 2

28 juni 29 juni Slotervaart 2

5 juli Sluis 3 6 juli Sluis 8

6 juli Bodegraven 2

12 juli Oss 2 13 juli Eersel 2

13 juli Culemborg 6

19 juli Wijk en Aalburg 3 20 juli

26 juli Anna Paulowna 3 27 juli Geestmerambacht 2

2 aug. Strijen 2 3 aug. Hoorn 2/5

9 aug. 10 aug. Leiderdorp 2

10 aug. Stadskanaal 2

16 aug. Bussloo 2 17 aug. Harlingen 2

23 aug. Scheerwolde 2,5 24 aug.

30 aug. Middelburg 2 31 aug. Oosterhout 3

6 sept. Goes 2 7 sept. Vlissingen 2/5

13 sept. Tilburg 3/10 14 sept. Roermond 2

Hierboven staat de langebaan kalender voor dit jaar.
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De afstanden, die je op een langebaan mag zwemmen, zijn afhank-
elijk van je leeftijd. Wil je aan een langebaan meedoen, bel dan de
zwerncommissie. Zij kunnen je precies vertellen op welke afstand je
mag uitkomen. Is het je eerste langebaan, dan wordt je ingeschreven
voor een prestatietocht. Je kunt dan zien en meemaken hoe het er bij
een langebaan aan toegaat. Vind je het niet leuk om alleen te zwem-
men, zeg het dan even. De begeleiding regelt dan een mee zwemmer.
Elke langebaan heeft twee prestatietochten en bij beide tochten wordt
geen tijd opgenomen. Je mag zo hard of zo langzaam zwemmen als je
zelf wil. Uiteraard niet te langzaam en gewoon door zwemmen. Wil
je graag weten hoe lang je er over doet, vraag het dan aan een vriend
of doe het zelf met een waterdicht horloge. Ongeveer een kwartier
voor de start van de tocht moet je in de buurt van het startpunt staan.
Je krijgt daar met een viltstift een nummer op je arm of een cap met
een nummer. De juryleden zeggen wel wanner je het water in kan
gaan.

De eerste langebaan is zondag 15 juni in Spaarnwoude. Deze is voor
DWT-ers de langebaan, die het dichtst bij huis gehouden wordt. De
watertemperatuur in de kanobaan is intussen flink gestegen. Eind
april naderde het de 16 graden. Bij een beetje normaal weer zorgt de
zon er wel voor, dat het water halfjuni tussen de 18 en 20 graden zal
zijn. En dat is voor buitenwater lekker. Heb je het plan om aan één of
meerdere langebanen mee te doen, ga dan voor 15 juni één of meer
keren in het koudere buitenwater zwemmen. Waar dat kan, staat in
het vorige clubblad of bel anders voor advies de gemeente, afdeling
Sportzaken.

Welke langebanen zijn prettiger dan andere? 1. Geestmerambacht -
de recreatieplas ten noorden van Alkmaar op zondag 27 juli 2. Lei-
derdorp - in de Dwarswetering op zondag 10 augustus. Veel plezier
met het recreëren tijdens een langebaan. 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


