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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Het is weer voorbij die mooie zomer! En met
gemengde gevoelens blikken we terug naar die
vele bloedhete dagen met prachtig vakantieweer,
maar waarin het vaak te warm was om maar iets te ondernemen.
Luieren was het credo en als we al iets aan zwemmen deden, dan was
dat hoofdzakelijke om de nodige verkoeling in het water te zoeken.
September confronteert je weer met de alledaagse werkelijkheid. Zo
van de plicht wacht op je, of het nu in het werk, op school of in de
sportuitoefening is. September geeft ons een ambivalent gevoel. We
vinden het prettig om de vertrouwde dagelijkse orde weer op te pak-
ken, maar de vrijheid die de zomer per definitie geeft laat ons ook
niet los. September is het voorportaal van de herfst en juist dat jaarge-
tijde herinnert ons aan de vergankelijkheid, waarin je geleidelijk aan
transformeert van The Rolling Stones naar De Rollator Stones. Hoe-
wel Inge de Bruin voorlopig nog de voorkeur geeft aan een jeugdig
imago, want waar zij de komende jaargang bijna geruisloos de drie
kruisjes passeert, heeft ze de concurrentie duidelijk laten weten nog
immer tot de wereldtop te behoren.

Er zal verschrikkelijk hard gewerkt moeten worden om het nationale
zwemtalent ook richting wereldtop te krijgen. De basis lijkt erg smal
en de ruif met aanstormende jeugd dreigt jaarlijks een legere aanblik
te geven. De verlokkingen des levens zijn blijkbaar een te lastig te
nemen horde op de weg naar eeuwige roem. Sportieve successen
verworden tot een macht der gewoonte, waar de kick van de prestatie
vervaagt tot een middelmatige betekenis. En om nu daarvoor als een
sportkluizenaar te leven, gaat ook veel aanstormend sporttalent te ver.
In de gemaksamenleving viert immers ‘pluk de dag’ hoogtij. Het is
maar een kleine stap van het ultieme succes naar de marge van de
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sporttempel. Pieter vd H weet er over mee te praten. Des temeer
bewondering voor zijn niet aflatende pogingen tot continuering van
het succes.
Pieter en Inge blijven derhalve het boegbeeld in de Nederlandse
zwemsport. Hun portret zou gelijk aan het portret van de koningin in
overheidsgebouwen, niet misstaan in de bestuurskamers van de
zwemverenigingen. Dit om eraan te herinneren dat talent en doorzet-
tingsvermogen op elk niveau tot mooie dingen kan leiden.

Het lijkt me een mooi credo om het nieuwe seizoen mee in te gaan.
Ook bij DWT vormen de verlokkingen des levens vaak een hinder-
paal die sportief succes danig in de weg kan liggen. Elk individueel
sportzwemmer beschikt over talenten die eenmaal tot ontwikkeling
gekomen successen niet in de weg kan staan. Met voldoende voor-
waardenscheppende middelen en mogelijkheden kan dit ook bij DWT
tot mooie dingen leiden. Dat is in het recente verleden al meermalen
bewezen. De keerzijde van de medaille moet ook niet uit het oog
verloren worden. Een tekort aan (gekwalificeerd) kader aan en rond
de badrand en de inzet van direct betrokken ouders voor de hand en
spandiensten kan leiden tot een uitholling van de voor een zwemclub
belangrijk geachte sportieve doelstellingen. Dit spookbeeld is ook bij
DWT soms realiteit. Het kan op z’n minst leiden tot een verstoorde
sociale cohesie binnen de vereniging. Een nieuw seizoen is echter
ook een schone lei. Op alle fronten gaan we voor een succesvolle
start. Wat dat betreft is september de mooiste maand van het jaar. We
hebben immers niets te verliezen, maar alles te winnen. Trainers,
werkgroepen, zwemmers, ouders en iedereen die zich verwant voelt
met DWT, maak er een fantastisch sportief jaar van, met veel welge-
meende inzet!

Met sportieve groeten.
Guus Niehot.
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Informatief..
- Zwemtrainer:
De zwemploeg start het seizoen met een nieuwe trai-
ner. Hans Joosten heeft zijn sporen als
wedstrijdzwemmer verdiend bij Rapido en heeft als
trainer bij het wedstrijdzwemmen onder meer bij KZC
aan de badrand gestaan. Hans krijgt assistentie van Martin Lommerse,
Martin Niehot en van Aloys Wijckmans. Laatstgenoemde heeft mede
een actieve rol gespeeld in de zoektocht naar een nieuwe zwemtrai-
ner. Het bestuur is hem daarvoor zeer erkentelijk.

- Ondersteuning wedstrijdzwemmen:
Het wedstrijdzwemmen kan best wel wat ondersteunende support
gebruiken. Als u de zwem-ploeg na aan het hart ligt, meldt u zich dan
aan als lid van de zwemwerkgroep. U kunt ook opgeleid worden tot
bijvoorbeeld tijdwaarnemer. En voor hand en spandiensten rond het
wedstrijdzwemmen is uw inzet ook van harte welkom. Voor meer
informatie kunt u terecht bij Eric Kokkelkoren (voorzitter zwem-
werkgroep). Zie ook www.dwt-haarlem.nl en klik op wedstrijdzwem-
men.

- Grote Clubactie:
Begin september wordt het startschot gegeven voor De Grote Clubac-
tie. Je weet wel, die actie waar we met z’n allen profijt van kunnen
hebben. De aankoop van loten geeft immers kans op een scala aan
fantastische (geld)prijzen en de sportvereniging kan een niet geringe
en zeer welkome financiële ondersteuning tegemoet zien. Kopen dus
die loten! Zie voor meer informatie www.groteclubactie.nl

- www.dwt-haarlem.nl:
De site van DWT krijgt geleidelijk aan meer bekendheid. Alle secto-
ren binnen de vereniging geven inmiddels hun informatie via dit
medium door. Ook is het clubblad op de site te vinden. Dit seizoen
moet blijken of de site in de verwachte behoefte gaat voorzien. Voor
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informatie op zwem en pologebied is www.dwt-haarlem.nl de aang-
ewezen site!

- Klaas & co:
Amper de zomer achter de rug of het 5-december virus dient zich al
weer aan. Het kan verkeren, maar wilt u uw kroost een onvergetelijke
pakjesavond bezorgen, dan is een bezoek van de grootste kinder-
vriend alle tijden een heilig moeten! DWT heeft weer beslag weten te
leggen op de exclusieve bezoekrechten van de gulle gever uit Madrid
bij u thuis. Lijkt het u wat? Neem dan contact op met Ebelien Bran-
der. Telefoon: 023-524 82 15. Met haar kunt u een afspraak maken
voor een bezoek tegen een betaalbar tarief.
Wees er wel vlug bij, want de tijd van de bekendste bisschop van ons
land is niet onbeperkt. G

Met bronvermelding.
Bron: Kees van der Malen – Haarlems Daglad.

Steeds meer Nederlanders lijden aan vetzucht. Een levensstijl met
fastfood en zonder al te veel beweging bezorgt een groeiend aantal
mensen overgewicht. Deze veramerikanisering van het leefgedrag
treft vooral de jongsten in de samenleving. Zij zijn de dupe van on-
matige opvoeders en een ondermaatse overheid. Thuis verkeerd eten
en op school weinig bewegen maakt van menig kind een Dik Trom of
een Bessie Turf. Eetgedrag van ouders lijkt een particuliere zaak.
Toch is hier ook voor de overheid een belangrijke taak weggelegd.
Een straffe voorlichtingscampagne tegen de gevaren van roken is
prachtig, maar het voorlichten van ouders over gezond eetgedrag is
misschien wel minstens zo belangrijk. De overheid heeft tenslotte
met de afbraak van het gymonderwijs zelf ook bijgedragen aan de
heersende vetzucht.
In Groningen is de eerste week na de vakantie een lovenswaardig
initiatief begonnen. In een reeks gemeenten in deze provincie krijgen
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de leerlingen in plaats van het karige ene uur in de week op vier
schooldagen gymonderwijs. Een initiatiefrijk sportman – oud schaat-
scoach Tjeerd Kloosterboer, die zijn grootste successen had tijdens de
olympische winterspelen in Calcary met Yvonne van Gennip – en
bezorgde gemeenten vonden elkaar via het zogeheten ‘Huis voor de
sport’. Verontrustende GGD-cijfers, die uitwezen dat Groningen de
kroon spant met dikke kinderen, vormden een voedingsbodem (wat
een beeldspraak; red.) om deze actie te ondernemen. De Groningse
aanpak verdient snel navolging. Particulier initiatief en overheden
moeten ook elders de handen ineenslaan. Actieve sportleiders en
gezonde bestuurders vormen een goede combinatie om terug te
brengen wat door de snoeischaar van bezuinigingen eerst onverstan-
dig is weggemaaid. Iedere scholier moet weer terug naar de zweet-
lucht van de gymzaal. Lekker dagelijks apekooien, touwklimmen en
kegelvoetbal (aangevuld met weke-lijks een uurtje schoolzwemmen;
red.) De overheid heeft het onderwijs de afgelopen decennia met
slechtere zaken opgezadeld. G

Déjà vu.
Door: Guus Niehot.

Wat hebben we toch en prachtige zomer gehad. Weerdeskundigen
vergeleken deze zomer herhaaldelijk met die van 1947. Ik bestond
toen al, maar was te jong om me daar nog maar iets van te herinneren.
In mijn beleving deed de zomer van 1959 echter in het niets onder
met die van 2003. De schoolvakantie bracht prachtige zomerse dagen
met hoge temperaturen en een zeer hoog zee, zon en strandgehalte
met zich mee. Kortom een zomer om je lang te blijven herinneren.
Dertien jaar was ik, je weet wel; te groot voor het servet en te klein
voor het tafellaken. Nu niet bepaald begenadigt met een atletisch
sportlijf, ik werd nog net niet van anorexia beschuldigd, trok ik er
regelmatig ‘s morgens vroeg op mijn loodzware stalen ros op uit om
de nodige tientallen kilometers weg te trappen. De wereld lag aan
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mijn voeten. Het was de tijd van Wim van Est en Woutje Wagtmans.
Vakantie vieren bestond voornamenlijk uit de voornoemde fietstoch-
ten, met vriendjes lopend naar het strand gaan, de kampeerweek met
de jeugdvereniging en (bal)spelen op straat die in die tijd een aang-
ename ruime aanblik gaf en waar ons spel door geen enkel obstakel
werd belemmerd.
Daar moet je nu mee aankomen. Het ontbreekt er maar net aan dat het
autoblik in etages van drie voor de deur staat opgestapeld, waardoor
spelen op straat tot een ware overlevingstocht gedegradeerd wordt.
En de toenemende verkeersonveiligheid nodigt nu ook niet bepaald
uit tot het maken van lange fietstochten op de peperdure racevehikels
die de huidige youngsters ten deel vallen. En wie bezondigt zich nog
aan een weekje kampeervakantie in verenigingsverband, terwijl de
vliegtickets voor een 22-daagse vakantie naar de Turkse Riviera ons
via TPG-post worden toegezonden. Toch kreeg ik een wonderbaarlijk
déjà vu gevoel, want menige straat bij mij in de buurt had bijna die-
zelfde ruime aangename aanblik als in de zomer van 1959. Het auto-
blik was immers met volksverhuizers en al verplaatst naar subtropi-
sche oorden, of stond met kroost en al in lange files richting strand. Ik
voelde me bijna weer der-tien jaar. Maar helaas, de conditie van deze
achter in de vijftig verkerende sportclubbestuurder liet zodanig te
wensen over, dat het niet eens in mijn gedachte opkwam om de fiets-
tochten van weleer nog eens dunnetjes over te doen.

Je zou zeggen dat de aanblik van al die bijna lege straten de school-
jeugd massaal zou doen verleiden tot allerlei vormen van (bal)spelen
op deze welkome en weldadige ruimte. Het bleef echter helaas bij de
verleidelijke aanblik van die lege straten, omdat de jeugd immers met
pa en ma het zonnige zuiden bevolkte en daar past een ouderwetse
zomervakantie a la 1959 niet in. Ik zit dus helemaal alleen met mijn
mijmeringen. Dàg ouderwetse zomervakantie; geen lange fietstoch-
ten, niet met vriendjes lopend naar het strand, geen gezellige spelen
op straat en zelfs geen waterpret in openluchtbad De Houtvaart. De
gemeente Haarlem heeft het immers behaagd om dit ouderwets gezel-
lig aandoende bad deze (achteraf prachtige) zomer voor alle zwem-
liefhebbers gesloten te houden. Het kan verkeren! G

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

A Kring Kampioenschappen
17-05-2003 te Beverwijk

Prognr: 4   400m Vrijeslag dames
1 Viki   Boviatsis 4.49.93 5.01.42 2

Prognr: 6   100m Schoolslag dames
1 Yvette   Roozen 1.23.37 1.27.56
2 Tessa   Wijckmans 1.31.57 1.35.54

A Kringkampioenschap
18-05-2003 te Beverwijk

Prognr: 10   50m Schoolslag dames
1 Yvette Roozen 0.37.46 0.37.88 1

Prognr: 12   200m Rugslag dames
1 Viki Boviatsis 2.27.93 2.35.00 1

Prognr: 16   200m Vrijeslag dames
1 Viki Boviatsis 2.17.98 2.24.32 3

A Kring Kampioenschap
24-05-2003 te Beverwijk

Prognr: 18   50m Vrijeslag dames
1 Viki Boviatsis 0.30.09 0.33.13

Prognr: 22   100m Rugslag dames
1 Viki Boviatsis 1.10.60 1.14.65   1

Prognr: 24   200m Wisselslag dames
1 Viki Boviatsis 2.42.72 2.50.46  1

A kring kampioenschap
25-05-2003 te Beverwijk

Prognr: 28   50m Rugslag dames
1 Viki Boviatsis 0.32.56 0.34.98

Prognr: 32   100m Vrijeslag dames
1 Viki Boviatsis 1.03.87 1.11.78
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B kring kampioenschappen
31-05-2003 te Beverwijk

Prognr: 1 100m Vrijeslag m. minioren 3 / 5
1 Nadia du Fossé 1.44.44 1.43.82* 3

Prognr: 3 100m Vlinderslag dames
1 Fien de Vries 1.45.94 1.46.94

Prognr: 4 100m Schoolslag heren
1 Michael de Feber 1.24.94 1.28.56 SL
2 Wouter van de Bor1.37.97 1.34.25* 2
3 Peter van de Bor 1.27.45 1.34.75
4 Stefan van Rumpt 1.41.45 1.41.16* 2
5 Richard van Eis 1.38.60 1.45.48

Prognr: 5 100m Rugslag dames
1 Fien de Vries 1.31.59 1.30.95*

Prognr: 6 100m Vrijeslag heren
1 Dennis de Graaf 1.03.30 1.07.81
2 Peter van de Bor 1.06.00 1.08.41
3 Richard van Eis 1.08.98 1.11.37
4 Roy Kokkelkoren 1.17.20 1.18.23

Prognr: 7 100m Rugslag m. minioren 3 / 5
1 Nadia du Fossé 2.01.32 1.55.17* 1

Prognr: 9 50m Vrijeslag heren
1 Dennis de Graaf 0.28.34 0.29.63
2 Peter van de Bor 0.28.98 0.30.31
3 Richard van Eis 0.32.31 0.31.85*
4 Michael de Feber 0.30.47 0.32.41
5 Roy Kokkelkoren 0.34.68 0.35.70
6 Wouter van de Bor 0.35.09 0.37.00

B kring kampioenschappen
01-06-2003 te Beverwijk

Prognr: 11 100m Schoolslag j. minioren 3 / 5
1 Sjoerd de Vries 1.51.90 1.48.63* 1
2 Yunus Karaca 1.48.84 1.50.75 3

Prognr: 12 100m Vrijeslag dames
1 Tessa Wijckmans 1.11.59 1.13.84 3
2 Fien de Vries 1.19.80 1.22.21

Prognr: 13 100m Vlinderslag heren
1 Michael de Feber 1.18.12 1.18.30
2 Peter van de Bor  1.27.20 1.25.57*
3 Roy Kokkelkoren  1.35.29 1.38.92
4 Wouter van de Bor 1.42.01 1.41.35*

Prognr: 14 100m Schoolslag dames
1 Fien de Vries 1.37.04 1.43.11

Prognr: 15 100m Rugslag heren
1 Michael de Feber 1.16.72 1.19.74
2 Peter van de Bor 1.18.26 1.20.12
3 Roy Kokkelkoren 1.34.87 1.34.08*

Prognr: 17 100m Rugslag j. minioren 3 / 5
1 Jeffrey van Deursen 1.48.17  1.42.04* 1

Prognr: 18 50m Vrijeslag dames
1 Tessa Wijckmans 0.33.05 0.33.78
2 Fien de Vries  0.36.54 0.36.01*

Uitslag NSZK
14-06-2003
Prognr: 1 50m Schoolslag D
1 Yvette Roozen 0.37.46 0.37.37*CR

Prognr: 10 200m Schoolslag D
1 Yvette Roozen 3.05.00 2.59.80*
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Kring Speedo finales
21-06-2003 te Zaandam

Prognr: 1 100m Wisselslag j. minioren 3 / 4
1 Jeffrey van Deursen 1.37.16 1.39.67

Prognr: 2 100m Wisselslag m. minioren 3 / 4
1 Nadia du Fossé 1.49.09 1.45.81*

Prognr: 3 100m Schoolslag j. minioren 6
1 Stefan van Rumpt 1.41.45 1.38.46*

Prognr: 6 200m Wisselslag m. minioren 5
1 Ebru Kalay 3.31.10 3.27.53*

Prognr: 7 100m Vrijeslag j. minioren 3 / 4
1 Jeffrey van Deursen 1.24.94 1.27.88

Prognr: 9 100m Rugslag j. minioren 6
1 Stefan van Rumpt 1.27.74 1.26.79*

Prognr: 11 100m Schoolslag j. minioren 5
1 Jeroen Teeuwen 1.45.90 1.43.76*
2 Yunus Karaca 1.49.85 1.48.54*

Prognr: 12 100m Schoolslag m. minioren 5
1 Ebru Kalay 1.46.46 1.47.64

Prognr: 13 50m Vlinderslag j. minioren 3 / 4
1 Jeffrey van Deursen 0.51.57 0.52.39

Prognr: 15 100m Vrijeslag j. minioren 6
1 Stefan van Rumpt 1.14.39 1.16.47

Uitslag kring Speedo finale
22-06-2003 te Zaandam

Prognr: 17 100m Rugslag j. minioren 5
1 Sjoerd de Vries 1.31.97 1.28.36*

Prognr: 18 100m Rugslag m. minioren 5
1 Ebru Kalay 1.41.34 1.34.53*

Prognr: 19 100m Vlinderslag j. minioren 6
1 Stefan van Rumpt 1.37.89 1.31.43*

Prognr: 21 100m Rugslag j. minioren 3 / 4
1 Jeffrey van Deursen 1.48.17 1.41.98*

Prognr: 23 50m Vlinderslag j. minioren 5
1 Yunus Karaca 0.46.06 0.42.76
2 Sjoerd de Vries 0.44.91 0.43.16

Prognr: 24 50m Vlinderslag m. minioren 5
1 Ebru Kalay 0.45.54 0.45.97

Prognr: 25 200m Wisselslag j. minioren 6
1 Stefan van Rumpt 3.03.43 3.02.04*

Prognr: 27 100m Schoolslag j. minioren 3 / 4
1 Jeffrey van Deursen 1.41.51 1.43.19

Prognr: 28 100m Schoolslag m. minioren 3/4
1 Nadia du Fossé 1.53.38 1.53.29*

Prognr: 29 100m Vrijeslag j. minioren 5
1 Sjoerd de Vries 1.18.36 1.19.22
2 Jeroen Teeuwen 1.28.09 1.20.89*

Prognr: 30 100m Vrijeslag m. minioren 5
1 Ebru Kalay 1.32.83 1.24.21*
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International Schwimmgala
21-06-2003 te Osnabrück

Prognr: 1 4x100m Schoolslag estafette D
1 1.31.57 6.20.93
Tessa Wijckmans, Anouk Rossel, Jody Kok-
kelkoren, Yvette Roozen.

Prognr: 2 4x100m Schoolslag estafette H
1 1.24.94 6.15.22
Michael de Feber, Roy Kokkelkoren, Peter
van de Bor, Dennis de Graaf.

Prognr: 3 50m Rugslag D
1 Jody Kokkelkoren 0.40.96 0.37.05*
2 Yvette Roozen 0.36.34 0.43.86

Prognr: 4 50m Rugslag H
1 Dennis de Graaf 0.35.79 0.37.48

Prognr: 5 100m Vrijeslag D
1 Yvette Roozen 1.08.81 1.10.73
2 Tessa Wijckmans 1.11.59 1.16.96
3 Jody Kokkelkoren 1.15.42 1.23.87
4 Anouk Rossel 1.19.14 1.24.43
5 Myrthe Rossel 1.33.26 1.32.63*

Prognr: 6 100m Vrijeslag H
1 Peter van de Bor 1.06.00 1.04.70*
2 Michael de Feber 1.08.48 1.09.64
3 Roy Kokkelkoren 1.17.20 1.22.04

Prognr: 7 50m Vlinderslag D
1 Tessa Wijckmans 0.39.53 0.41.61
2 Anouk Rossel 0.45.55 0.47.18
3 Myrthe Rossel 0.49.29 0.53.05

Prognr: 8 50m Vlinderslag H
1 Michael de Feber 0.33.81 0.32.96*
2 Dennis de Graaf 0.34.76 0.34.24
3 Peter van de Bor 0.37.81 0.34.49*
4 Roy Kokkelkoren 0.40.44 0.44.29

Prognr: 11 4X100m Vrijeslag estafette D
1 1.11.59 5.08.34

Tessa Wijckmans, Anouk Rossel, Jody Kok-
kelkoren, Yvette Roozen.

Prognr: 12 4X100m Vrijeslag estafette H
1 1.06.00 4.50.75
Peter van de Bor, Roy Kokkelkoren, Michael
de Feber, Dennis de Graaf.

Prognr: 13 100m Rugslag D
1 Yvette Roozen 1.20.62 1.20.43*
2 Jody Kokkelkoren 1.29.26 1.41.43

Prognr: 14 100m Rugslag H
1 Dennis de Graaf 1.18.13 1.18.11

Prognr: 15 50m Schoolslag D
1 Yvette Roozen 0.37.46 0.37.97
2 Tessa Wijckmans 0.41.35 0.42.67
3 Anouk Rossel 0.46.75 0.46.38*
4 Myrthe Rossel 0.53.73 0.54.84

Prognr: 16 50m Schoolslag H
1 Dennis de Graaf 0.33.98 0.35.75
2 Peter van de Bor 0.39.25 0.38.29*
3 Michael de Feber 0.39.46 0.39.45*
4 Roy Kokkelkoren 0.47.22 0.50.48

Prognr: 17 200m Vrijeslag D
1 Tessa Wijckmans 2.43.90 2.43.24*
2 Jody Kokkelkoren 2.51.50 2.57.30
3 Anouk Rossel 3.01.43 2.59.44*
4 Myrthe Rossel 1.41.20 3.27.77*

Prognr: 18 200m Vrijeslag H
1 Peter van de Bor 2.32.43 2.28.83*
2 Michael de Feber 2.35.60 2.36.08
3 Roy Kokkelkoren 2.50.50 2.51.25

Prognr: 21 4X100m Wisselslag estafette H
1 1.06.00 5.29.42
Dennis de Graaf, Roy Kokkelkoren, Michael
de Feber, Peter van de Bor.
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Prognr: 22 4X100m Wisselslag estafette D
1 1.29.26 6.09.16
Jody Kokkelkoren, Yvette Roozen, Tessa
Wijckmans, Anouk Rossel.

Prognr: 23 50m Vrijeslag H
1 Dennis de Graaf 0.28.91 0.28.87
2 Peter van de Bor 0.28.98 0.28.98

Prognr: 24 50m Vrijeslag D
1 Yvette Roozen 0.30.96 0.30.48*
2 Tessa Wijckmans 0.33.05 0.33.75
3 Myrthe Rossel 0.43.40 0.40.02*

Prognr: 25 100m Schoolslag H
1 Dennis de Graaf 1.20.13 1.20.60
2 Roy Kokkelkoren 1.38.22 1.44.00

Prognr: 26 100m Schoolslag D
1 Yvette Roozen 1.22.94 1.26.08
2 Tessa Wijckmans 1.31.57 1.32.64
3 Jody Kokkelkoren 1.39.26 1.41.34

4 Anouk Rossel 1.40.22 1.43.20
5 Myrthe Rossel 1.59.53 1.56.14*

Prognr: 27 100m Vlinderslag H
1 Michael de Feber 1.18.12 1.15.82*

Prognr: 29 200m Wisselslag H
1 Michael de Feber 2.46.86 2.43.63*
2 Peter van de Bor 2.52.22 2.45.28*
3 Roy Kokkelkoren 3.07.45 3.09.47

Prognr: 30 200m Wisselslag D
1 Jody Kokkelkoren 3.16.98 3.14.96*
2 Anouk Rossel 3.17.50 3.18.97

Prognr: 31 10X50m Vrijeslag estafette Mix
1 0.30.96 5.43.88
Yvette Roozen, Eric Veen, Anouk Rossel,
Michael de Feber, Myrthe Rossel,Roy Kok-
kelkoren, Jody Kokkelkoren, Peter van de
Bor, Tessa Wijckmans, Dennis de Graaf.

* : Verbetering eigen tijd.     CR : Clubrecord.
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Kringkampioenschappen mei /
juni ’03
Door Aloys Wijckmans

A-kring
Aan de A-kringkampioenschappen namen namens DWT: Viki, Yvet-
te en Tessa deel. Viki werd eerste op: de 100m en de 200m rugslag,
de 200m wisselslag, op de 400m vrijeslag werd ze 2e en op de 200m
vrijeslag werd ze 3e.
Voor Viki was dit de laatste keer dat ze voor DWT uitkwam. Wij
wensen haar veel succes bij haar nieuwe vereniging.
Yvette werd tot haar grote verrassing eerste op de 50m schoolslag en
Tessa behaalde de 6e plek op de 100m schoolslag.

B-kring
Tijdens de B-kring waren we redelijk succesvol.
Bij jongste zwemmers/sters wist Nadia 2 keer het podium te berei-
ken: 1ste op de 100m rugslag en 3e op 100m vrijeslag. Jeffrey werd 1ste

op 100m rugslag. Stefan behaalde de gouden medaille op de 100m
schoolslag. Wouter werd 2e op de 100m schoolslag. Sjoerd werd 1ste

op de 100m schoolslag minioren 3/5 en Ynus wist daar als 3e te eindi-
gen. Tessa werd 3e op de 100m vrijeslag. G
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Hoera geslaagd!!
Door: Sanja van Dijk (J-REZ)

Zondag 22 juni heb-
ben de kinderen
weer afgezwommen
tijdens het grote af-
zwemfeest. Iedereen
was geslaagd. Het
was weer een heel
groot feest. Er heb-
ben zelfs enkele
zwemjuffen mee
gezwommen, toen zwemvaardigheid 3 voor de vlinderslag werd
beoordeeld. Ook hebben een heleboel juffen en meesters met water-
trappen meegedaan. Na afloop kon iedereen vrijzwemmen. Diegenen
die geslaagd waren konden een gratis pannenkoek halen in het club-
huis. Veel mensen bleven na om ook nog even een pannenkoek te
nuttigen.

De volgende keer zal het uitzoeken op 24 en 25 oktober zijn. Op
14 en 15 november zal er worden afgezwommen.

Het afzwemmen voor het stickerzwemmen was op zaterdag 21 juni.
Ook hier was iedereen geslaagd. Er is zelfs een meisje die bijna haar
stickervel voor 2 diploma's vol heeft. Het stickerzwemmen zal in
november na het afzwemmen weer starten en zal waarschijnlijk er-
gens begin maart worden afgezwommen.

En dan nu de namen van de kinderen die hun diploma weer hebben
gehaald.
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Afzwemmers zwemvaardigheid 12 3.

Zwemvaardigheid 1.
1.Stephan den Ridder
2.Lucas Szabados
3.Eva Visser
4.Joran de Haan

Zwemvaardigheid 2.
1. Ramon Mengerink
2. Berend Mul
3. Etienne Piers
4. Mikel van Ree

Zwemvaardigheid 3.
1.Melissa Chen
2.Yagniur Ozturk

Afzwemmers diploma ABC

Diploma A
1. Nadia Breedijk
2. Michelle Versteeg
3. Lindsey Boode
4. Kean Hagens
7. Sidney de Vn-es
8. Ellen Zonneveld
7. Eline Hofland
8. Rik Hofland

Diploma B.
1. Roy v.d. Velden
2. Mees Eland
3. Ricardo Joosten
4.Eric van den Berg
5.Tessa Hurkmans
6. Lilian van Eeden
7. Salar Habibi
8. Chaima, Ramdani
9. Sjona Breedijk
10. Emiel Meij er
11. Nelis Meij er

Diploma C
1. Anne Mathies
2. Bram van
Avezaath
3. Bart Groeneveld
4. Zoey Warmerdam
5. Lianne de Haan
6. Koen Bakuwel

Afzwemmers Stickerzwemmen nostalgische zwemslagen en red-
dend zwemmen

Sticker 1
1. Reinier Oost
2.Wessel van Geldorp
3. Jorit van Geldorp
4. Bart Davids

Sticker 2
1. Milou van Meurs

Iedereen van harte gefeliciteerd en op naar het volgende diploma!!!
Al het kader dat heeft meegeholpen aan dit feest heel veel dank!! G



  De Waterdroppels 17  

Synchroonzwemmen
Door: Linda Visser

Het is weer voorbij, de zomervakantie. Deze keer was het weer wel
heel erg mooi. Ik hoop dat iedereen weer goed uitgerust aan de trai-
ningen is begonnen en dan niet alleen bij synchroonzwemmen, maar
ook bij de andere clubonderdelen. Jullie hebben de uitslagen van de
laatste wedstrijden van voor de vakantie nog tegoed en alvast een kort
programma. Dit seizoen staat in het teken van de Noord-Hollandse
nieuwjaarsshow en het deelnemen aan de verschillende nationale
kampioenschappen. Verder doen we gewoon wat we vorig seizoen
ook gedaan hebben: lekker zwemmen!!

Programma synchroonzwemmen
31 augustus extra training junioren en onder 14 in de Planeet
28 september extra training junioren en onder 14 in de Planeet
2 november kringontmoeting met district 2
9 november verenigingscompetitie onder 14 (D) t/m senioren (A)
23 november verenigingscompetitie van beginners t/m onder 12 (E)
29 november Interkring wedstrijd onder 14 techniek
13 december Interkring wedstrijd onder 12 techniek

ZO Beemster
Op zaterdag 11 mei ( dat is dus nog voooooooor de vakantie) werd in
de Wilgenhoek de uitvoeringenwedstrijd voor de oudste meisjes
gehouden. Hoewel enkele juryleden proberen ons te stoppen, hebben
de zwemsters weer enig metaal mee naar huis genomen.

Uitslag ZO Beemster

Groep onder 16
Sanne, Lilian, Nada, Elise, Cinzia, Debbie en Natasja
Marco Borsato 47.666 (3)
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Solo junioren
Simone Hendriks
The last of the Mohicans 58.170 (3)

Duet junioren
Katherine en Amber
Jamaica 57.166 (2)

Groep senioren
Simone, Katherine, Amber en Ilse
Eloise 52.166 (3)

Heemskerk

Een week later, 18 mei, werd in de Waterakkers voor de laagste cate-
gorieën een figurenwedstrijd gehouden. Er deden een aantal meisjes
voor het eerst mee, maar onder begeleiding van Marcel verliep de
wedstrijd voor hen ook prima. We komen langzaam op stoom, want
ook dit keer hadden we weer een aantal medailles!!

Uitslag wedstrijd Heemskerk

Zonder H – a
Romy Nulkes 36.885 (2)
Eva Visser 35.332 (3)

Zonder H – b
Daphne Romeijn 39.156

Met H - b
Larissa Schilp 39.360
Jill Hendrix 35.286
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M/z G – a
Mascha Bakker 38.276 (1)
Iris Dweelaard 34.143 (2)

M/z G – b
Lara de Rue 39.914

M/z F – b
Nada el Bluny 39.329 (3)
Debbie Jansen 38.470

Onder 12 – a
Anouk Nulkes 44.246 (3) diploma, Limiet
Merel Visser 43.412
Jony nuyten 42.641
Michaela Roubies 40.974

Onder 12 – b
Lilian Meijer 43.307
Natasja Verhoef 42.457
Cinzia Hendrix 39.724

Zaandam

En weer een week later stonden we met bijna de gehele wedstrijd-
groep in Zaandam voor de uitvoeringen van de kringkampioenschap-
pen. Deze wedstrijd was voor DWT een groot succes. Na afloop
hadden alle zwemsters van de kring een mooie ketting om. Sommi-
gen zelfs meer dan 1. Ook de ouders waren heel enthousiast. Voor
alle duidelijkheid: we hadden niet overal evenveel tegenstanders.
Eenmaal gezeten achter de computer bleek ik echter het programma
van HPC te hebben, zonder punten. Jullie zullen het dus met de plaat-
singen moeten doen.
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Uitslag uitvoeringenwedstrijd Zaandam

Age-I (onder 12)
Solo Jony Nuyten 3e

Duet Merel en Anouk 2e

Groepsnummer 1e

(Jony, Merel, Anouk, Mascha, Jill, Lara, Larissa en Michaela)

Age II (onder 14)
Solo Sanne Bakuwel 3e

Junioren
Solo Simone Hendriks2e

Duet Amber en Katherine 2e

Grootebroek
Het seizoen in de kring eindigde met het afzwemmen voor de aan-
loopdiploma’s. Dit jaar weer eens op VADERDAG. Helaas zakte van
onze vereniging een meisje voor haar diploma. Hier volgen de ge-
slaagden:

H-diploma Romy Nulkes
Daphne Romeijn
Eva Visser

G-diploma Jill Hendrix

F-diploma Nada el Bluny
Debbie jansen
Jony Nuyten

Onderlinge muziekwedstrijd
Onze echte afsluiting was op zaterdag 21 juni. Dit is onze feestmid-
dag. Na de demonstraties van alle onze nummers volgt dan de onder-
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linge wedstrijd, waar de meisjes met eigengemaakte nummers de
strijd tegen elkaar aanbinden. Voor het eerst mochten er ook solisten
meedoen. De juryleden werden vakkundig van de tribune geplukt en
mochten jurytechnisch geen enkele kennis hebben. Uiteindelijk was
het nog een spannende wedstrijd.

1e Sanne en Elise
2e Merel en Eva
3e Mascha
En de hoofdprijs was: een foto in het clubblad, deze dus . . . . . 
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Ook hadden een aantal ouders een verrassing voor de zwemsters en
het publiek. Ze zaten al zo stiekum op een bankje, met blote
voeten……… Onder leiding van Ingrid hadden zij op de Marcarena
een groepsnummer ingestudeerd. De zwemmers van het Late Uur
hebben weken kunnen lachen, maar het was geweldig. Voor deze
ouders een schouderklopje en ook een foto. Ze schijnen ook op de
website te komen…….

Oproepje
Na de zomervakantie zijn een aantal nieuwe meisjes gestart, maar we
kunnen er nog meer plaatsen. Ben je (of ken je) iemand tussen de 6
en de 10 jaar met tenminste 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 club-
huis. Neem je badpak mee, want je mag meteen meezwemmen. G



  De Waterdroppels 23  

Van de polocommissie.

Hiet nieuwe seizoen staat voor de deur.
Voor heren 1 & 2 en dames 1 betekent
dit dat de wedstrijden weer beginnen in
het weekend van 27 september. Alle an-
dere teams beginnen 2 weken eerder al.

Het poloboekje.
Ten tijde van het schrijven van dit stukje
waren de speelroosters helaas nog niet bekend, maar het streven is
wel om het poloboekje rond 5 september uit te delen.
Let op: we proberen om zoveel mogelijk poloboekjes in het clubhuis
uit te delen op vrijdagavond. Dat scheelt een hoop postzegels en
gefiets door weer en wind. Kom dus vrijdagavond 5 of 12 september
lekker trainen en neem gelijk jouw exemplaar van dit felbegeerde
boekje mee!

De jurytafel.
Wat elk jaar weer een terugkerend probleem is is het maken van het
W-rooster. Immers, er is maar een beperkt aantal mensen met een
W-legitimatie. Vaak spelen deze mensen op een bepaalde avond
allemaal niet in het Boerhaavebad en kunnen dus niet worden ing-
edeeld. Gelukkig mogen sinds enkele jaren bij districts- en kringwed-
strijden ook mensen zonder W'tje achter de tafel als tijdopnemer.
Daarom delen wij ook regelmatig mensen in die geen W-cursus heb-
ben gedaan. Daar wordt soms wat verongelijkt en met onbegrip op
gereageerd, maar je moet niet vergeten dat er wel mensen moeten
zitten bij elke wedstrijd. En tenslotte zitten er tijdens jouw wedstrijd
ook vrijwilligers!
De nieuwe regel is: elk team is ervoor verantwoordelijk dat er na de
eigen wedstrijd 2 of 3 mensen achter de tafel zitten om de volgende
wedstrijd in goede banen te leiden. Het maakt niet uit wie dat zijn, dat
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mag ieder team in overleg onderling regelen. Als blijkt dat een team
dit niet goed regelt dan zullen wij op een gegeven moment besluiten
om de wedstrijden van dat team niet door te laten gaan door geen
W-officials in te delen. Eerlijk is eerlijk!
In oktober is er weer een W-cursus. Wil je hieraan meedoen? Meld je
dan aan bij Sandra Roosen. Er zullen ook mensen worden benaderd
om deze cursus te volgen.

Trainers en trainingstijden.
Aan de trainers en trainingstijden is komend seizoen weinig veran-
derd. Ben Willemze en Koos Ruiter hebben nog een jaar bijgetekend
en nemen wederom respectievelijk de dames- en de herenselectie
voor hun rekening. Bart Wever en Raymond Velthuis assisteren Ben
tijdens de trainingen en nemen de coaching van het gepromoveerde
dames 2 voor hun rekening. Bij de jeugdteams zal Eddy Roosen
heren-jeugd weer trainen, Ronnie Westerhoven traint de adspiranten
onder 14 jaar en Mieke en Toos Goedkoop en Robbert Henrichs
oefenen het waterpolospel met pupillen en minipoloërs.
De trainingstijden zijn hetzelfde gebleven ondanks dat sommigen
daar niet blij mee zijn. We hebben nou eenmaal geen betere uren, en
vergeleken met andere (ook Haarlemse) verenigingen mogen we
helemaal niet klagen!

Kijk ook eens op de nieuwe DWT site: www.dwt-haarlem.nl.

Wij wensen iedereen weer veel plezier en succes komend seizoen.

Namens de polocommissie,
Marjolijn Verbruggen. G
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Kasteeldag
Door: Mees

Op een zaterdag in mei  ben ik met Sanja, Petri, Niek, Edit, Harrie,
Johan, Paul, Pascalle en Patrick naar het Speelkasteel geweest.
Toen we bij elkaar kwamen in het clubhuis kreeg je van Sanja nogal
bruut een sticker met je naam op je buik geplakt en daarna limonade
te drinken. En toen gingen we naar Hoofddorp.
Er was een groot kasteel met ladders en een ballenbak. Er was ook
een spookkasteel. Voor mij was dat allemaal wel een beetje eng hoor.
Gelukkig was er ook een ballenbak in de vorm van een huifkar deze
was veel leuker. Ik heb hierin lekker met Paul en later ook met Petri
gespeeld.
De leiding ging ook mee in het kasteel. Sommige leiding bleven aan
de tafel zitten en deden niet zoveel. We kregen daar lekker een ijsje
en snoep. Toen we terug kwamen bij het clubhuis kregen we nog
limonade en snoep gingen we weer naar huis.

Het was heel leuk en de volgende keer ga ik weer mee G

Bedankt Jonkvrouwen en Stoere
Ridders.
Door: Edith Piers (J-REZ)

Voordat we het kasteel gingen aanvallen, moesten we ons eerst om
kwart over 12 verzamelen in ons clubhuis. Na het drinken van onze
toverdrank vertrokken we om half een in een stoet van 7 stalen ros-
sen. Om 1 uur kwamen we met ruim 30 jonkvrouwen en ridders aan
bij het speelkasteel waar we eerst onze jassen en schoenen in een hok
moesten doen en toen op zoek gingen naar een geschikte ronde tafel.
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Toen iedereen wist waar het verzamelpunt was, werd het tijd om het
kasteel te veroveren. Veel kinderen doken meteen in de ballenbak,
anderen gingen naar het springkussen. Alle begeleiders moesten er
ook aan geloven. Ze werden meegesleurd door de mangel, in de stoot-
kussengang, op de katrolbaan, als een slang in de om en om wentel-
hoek, de brandweerslang en de klimmuur om via de glijbaan in de
ballenbak terecht te komen. baar moest je goed uitkijken want de
ballen vlogen je om de oren. Overwinnen maakt je dorstig, dus kre-
gen we allemaal een ijsje en toen ging de pret weer verder. Intussen
was de zon gaan schijnen en gingen de buitendeuren open, zodat we
het Piratenschip ook konden kopen. Tot slot was er nog een disco en
gingen we om vier uur weer moe maar voldaan van onze inspanning-
en naar het clubhuis terug, waar we nog een zakje snoep kregen.

Hierbij willen we alle kinderen bedanken die onze kastelentocht tot
een echte overwinning hebben gemaakt en tot ziens bij. onze herfst-
activiteit. G

12' Dutch Open Masters
te Apeldoorn
Door: Corine Kalbfleisch

Maandenlang heb ik mij voorbereid op één van de grootste mastere-
venementen in Nederland, namelijk de Dutch Open in Apeldoorn.
Maar voordat ik hiervan mijn verslag doe, wil ik u eerst nog een
ander nieuwtje vermelden. In de winter, zoals u in het clubblad heeft
kunnen lezen, heb ik deelgenomen aan enige wedstrijden voor het
allround klassement van het "Zuyderzee Mastercircuit" Hiervan is de
einduitslag eind mei bekend geworden in Grootebroek. In mijn cate-
gorie D50+ ben ik tweede geworden.
Nu weer terug naar Apeldoorn. in het weekend van 13 tot en met 15
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Juni 2003 werd dit internationale toernooi georganiseerd in het "Kris-
talbad" (50 meter baan). Annelies Koopmans, een vriendin van mijn
werk, die ook van zwemmen houdt haalde mij vrijdagmiddag's met
haar auto af. Het was toen behoorlijk druk op de weg en om half vier
arriveerden wij in Hotel "Abbekerk" waar wij twee dagen verbleven.
Dit hotel is voor mij bekend, omdat ik hier al enige jaren logeer met
de Apeldoornse vier-daagse. Tijdens het zwemweekend logeerde hier
enige engelse deelnemers en ook Judith de Nijs, de kanaalzwemster
van weleer.
Op vrijdagavond om 18.00 uur vond de opening plaats. Er werd in
drie talen gesproken namelijk in het Nederlands, Engels en Duits.
Ook werd Henk Wisselo herdacht die op 8 Mei jongstleden in overle-
den. Hij was jarenlang hoofdorganisator van dit toernooi. Voor hem
werd een minuut stilte gehouden.
Na dit officiële gedeelte gingen de wedstrijden van start met de 200
meter wisselslag en de 400 meter b.c. De deelname was enorm, maar
liefst 427 deelnemers uit diverse landen hadden zich ingeschreven.
Duitsland werd vertegenwoordigd door 139 zwemmers. Er deden
verschillende toppers mee, onder andere Judith de Nijs, Edwin van
Norden en Donald Uytenbogaard. Op vrijdag heb ik de 400 meter b.c.
gezwommen in 7.13' min. Ik ben hiermee vierde geworden in de
categorie D50+. Op de crawl nummers deden verscheidenen Duitse
dames mee. Na het zwemmen heb ik me aangekleed en met Annelies
ben ik naar Hoog Soeren gegaan om 'n heerlijke pannenkoek te eten.
Om een uur of negen waren we in het hotel terug.

De volgende morgen waren we bijtijds op en na een goed ontbijt zijn
we naar het zwembad gegaan. Van negen tot tien uur was er gelegen-
heid om in te zwemmen. Het water was behoorlijk fris, zo'n 21 "C.
En het was bewolkt en ook wat fris maar niet te koud. Meteen in de
eerste serie samen met Atie Derkse ging ik van start op de 800 meter
b.c. in baan 3. Mijn tijd van 15.502 min. vond ik niet zo snel. Dit
kwam omdat het's morgens wat aan de koude kant was. Ook hiermee
ben ik 4e geworden. Tussen de zwemnummers door maakte ik een
praatje met andere bekenden. Later op de morgen startte ik op de 200
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m schoolslag en met een tijd 4.084 min. ben ik eerste geworden. Mijn
eerste gouden medaille had ik binnen. In de pauze ging ik opnieuw
was inzwemmen en af en toe moest er ook nog wat gegeten worden,
zoals brood, soep en een appel. s'middags brak de zon door en de
temperatuur werd daardoor aangenamer. De tijden werden ook beter
en er werden ook enige records gezwommen. Mijn derde en laatste
zwemnummer van deze dag was de 100 m schoolslag. Met 1.555
min. Werd ik op dit nummer eerste.

De verschillen waren erg klein. Zelfs heb ik een Duitse deelneemster
achter me gelaten. Dat je zwemmen tot op hoge leeftijd kunt blijven
volhouden bleek bij de inschrijvingen. Een aantal deelnemers waren
80+ en de oudste kwam uit Duitsland. Hij was maar liefst 91 jaar! 's
Avonds om een uur of 8 vond de gezellige barbecue plaats. Na zo'n
lange zwemdag hebben we wel trek gekregen. Met een voldaan en
goed gevoel ging ik met Annelies naar het hotel terug.

De volgende dag begon om 9 uur het inzwemmen. Het weer was
beter dan de dag ervoor. In de eerste serie zwom ik de 1500 meter b.c.
Ik voelde dat ik lekker ging en mijn tijd kwam uit op 28.583 min. Een
stuk sneller dan vorig jaar. Dit werd beloond met een bronzen me-
daille, achter twee duitse dames die goud en zilver behaalden.
Later op de morgen moest ik aantreden op de 50 m schoolslag. Met
dit nummer gooide ik hoge ogen. Met een tijd van 0.49 min. werd ik
eerste. Op alle drie de schoolslagnummers heb ik goud behaald in de
cat. D50+. 's Middags werd het heerlijk zonnig weer, het werd zelfs
250 C. Samen met Annelies ben ik in het ondiepe bad wat gaan vrij-
zwemmen. Het laatste nummer 50 m vlinderslag heb ik als een toegift
gezwommen. Het is mijn minst goede slag en ik wilde deze 50 m
alleen maar proberen op een wedstrijdpunt met precies 1.00 min. ben
ik nog net derde geworden.
Met drie gouden, twee bronzen, en twee vierde plaatsen kon ik met
een goed gevoel naar huis gaan. Als sterkste vereniging is dit jaar
S.S.V. Ostring uit Berlijn uit de bus gekomen; gevolgd door A.Z. en
P.C. uit Amersfoort en B.S.C. Delphin ook uit Berlijn. Tot slot van
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dit zwemweekend ben ik met Annelies heerlijk gaan eten in Stroe.
Om negen uur waren we thuis. G

RTW Monson
Door: Michael

Verzamelen in de Flying Dutchman.
Even als de laatste paar jaar is dit ook nu weer het eerste wat er ge-
daan moest worden in Engeland. Het tweede was natuurlijk enige
pint’s bestellen. Vervolgens was het wachten op Richard en John die
ons naar de tuin van John zouden dirigeren alwaar ons wij ons be-
scheiden vluchtelingenkampje voor de komende twee nachten op
konden bouwen.
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Hier merkten we dat een aantal leden van Monson, uiteraard puur
voor de gezelligheid,  in een tent naast ons gingen slapen. Dit leverde,
later op de avond, de vertrouwde ouderwets authentieke old englisch
drink spelletjes op. Dat Strongbow cider, vodka en bier in één glas
niet zo heel erg goed combineert met de prestatie dwang van morgen
kwamen we pas de volgende dag te weten.
Maar eerst moest er nog wat gedronken worden in de pub en daarna
gingen we echt engels eten. Indisch dus.
Dit laatste onder het genot van nog enige pint’s en de niet aflatende
stroom anouncements die door Ben (de engelse niet die van DWT) en
andere leden van Monson uitgesproken werden. De meeste gingen
over ons gezellig samenzijn van nu en de wederzijdse toernooi bezoe-
ken van vroeger en de toekomst.
Er was deze keer een riante engelse bus geregeld voor het vervoer van
en naar de pub, zwembad, eten, enz. Dat Tim (ook de engelse niet die
van DWT) nog wel eens hekje voor de weg wil aanzien leverde voor
hem de rest van het weekend de bijnaam ‘Mind de vence Tim’ op en
de bus een deuk.
Op zaterdag begonnen we de dag met een baantje in het zwembad
van John, een ontbijtje en wat volleybal alles onder het blijvende
genot van een pintje natuurlijk.
Zaterdag avond was er nog net even tijd om het toernooi te spelen en
dan vlug naar de Huntsman voor een de bevrijdende pint en de prijs-
uitreiking. De traditionele slipfotograaf heeft ook hier weer zijn werk
gedaan.
Zondag werd er weer traditioneel footbal, rugby en bierdrinken ge-
speeld. Dit keer in een park midden in Tunbridge. Dit alles werd
afgesloten met een fijne engelse hap. Daarna was het afscheid nemen
en terug naar Nederland.

Dit alles is uiteraard fijntjes na te gluren op internet en wel op
www.halloo.demon.nl onder het kopje Monson. G
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Heren 2
Door: Michael

Ik schrijf dit nu zonder te weten of ik nog wel tot heren 2 behoor. Dit
omdat de heren 2 spelersadviesraad de omkoopregelingen en de
vriendjespolitiek uit het reglement heeft geschrapt en nu ineens rare
jemoettrainenandershoorjenietmeerbijherentweeeisen stelt.
Nu dus nog geen spelers update, competitie update of een ‘waar-
staan-we’rekentabel omdat er nog niets bekent is.De volgende maand
weten we meer en dan is het mogelijk dat je hier ook meer kunt lezen.

Odense

Een foto zegt altijd meer zeggen ze wel eens. Bekijk ze op 
www.teleproger.demon.nl of www.halloo.demon.nl

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: Mieke Goedkoop

Steve Bikostraat 186
2033 DW Haarlem
tel: 06-52055039

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

Harry Geldorp & Sanja van Dijk tel 023-5272989

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 21.00 - 22.00 uur Boerhaavebad

K. Ungureanu tel 023-5330857

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


