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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Ondanks de recessie waarin 's lands economie zich
bevindt, maken we ons met z'n allen meer  druk
om de slechte resultaten van het Nederlands Elftal.
Een sportblessure bij een topatleet zorgt voor meer
beroering dan de uitholling van het ziekenfondspakket en de doldries-
te uitglijer van een Amerikaanse 100 meterloper na zijn diskwalifica-
tie bij de WK in Parijs brengt meer commotie teweeg dan een dijk-
verschuiving die meer dan alleen maar natte voeten geeft, bij Wilnis.
Welk een chemie heeft sport toch dat het al het andere bagatelliseert
tot weinig noemenswaardige bijverschijnselen. Sport wordt gezien als
de meest belangrijke bijzaak van het leven, maar is blijkbaar wel een
bijzaak die hoofdzaken doet verbleken. Sport is daarmee geworden
tot een machtsfactor van formaat met mogelijk verstrekkende gevol-
gen.
Kom niet aan onze sporthelden, want dan is het kwaad kersen eten.
Elke vorm van kritiek die hun onaantastbare imago maar enigszins
kan bezoedelen wordt bij voorbaat subiet van tafel geveegd. We
vereenzelvigen ons liever door hun prestaties met onze nationale
sporthelden, dan dat we hen kritisch volgen. Hun prestaties streelt
namenlijk ons (nationale) ego.

Ik hoor ook andere geluiden! Zijn we wel zo zuinig op onze sporthel-
den? Een heel volk steekt immers Dick Advocaat naar de kroon, waar
we ons en passant meer trainerskwaliteiten in onze pink toe-eigenen
dan Dikkie in zijn voormalige kale knar heeft zitten. En als het aan
ons ligt dan waren al die verwende voetbalmiljonairs reeds lang in de
bijstand aanbelandt, ze bakken er immers geen hout van. Als de
sportheld niet volgens verwachting presteert schieten we deze vervol-
gens maar al te graag af. Het kan verkeren. De topsporter maakt im-
mers deel uit van mijn (gedroomde) leven. Daarmee maak ik hem tot
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mijn gebruiksvoorwerp die moet voldoen aan het programma dat
door mij is opgelegd. De sportheld als alter ego die mijn eigen spor-
tieve beperkingen doet opheffen. En zo lang deze aan het ideaalbeeld
dat ik van mijzelf als mogelijk topsporter heb voldoet, wordt mijn
gevoel van gelukzaligheid niet aangetast. Topsport brengt eigenlijk de
schizofrenie in de mens met sportieve beperkingen naar boven. We
willen ons meten aan het hoogst haalbare dat voor ons armzalige
stervelingen per definitie altijd onbereikbaar zal zijn. We stappen
daarbij met het grootste gemak over van de afgedankte naar de nieu-
we sportheld.

De politieke maatregelen ten gevolge van de economische recessie
baart ons wel degelijk zorgen. Net zoals de gevolgen van de uithol-
ling van het ziekenfondspakket en de gevolgen van een dijkdoorbraak
ons niet onberoerd zal laten. Sport is echter zo'n heerlijke uitlaatklep.
Je kunt er je sores in kwijt. Je bent even los van de alledaagse proble-
men. Je mag zelf de held uithangen met de sportieve resultaten van
anderen en je mag de uitgekakte sportheld gewetenloos bij het grof-
vuil zetten. Bij goede tijden kleurt heel het land oranje en bij slechte
tijden horen we er toevallig niet bij. Een betere tegenhanger voor
onze dadendrang dan de sport als onaantastbaar fenomeen in je armen
te sluiten is toch niet wenselijk.
Het valt wel mee met onze sportbeleving. We zijn wars van excessen.
Sport moet leuk zijn Vrijetijdsbesteding is het en meer moet het niet
zijn. Gewoon je baantjes trekken bij de plaatselijke zwemvereniging,
of je wedstrijdje spelen in het poloteam en ongeacht de uitslag na
afloop gezellig een potje bier drinken. We gaan wel voor de winst
hoor, want winnen is gewoon leuk. Bovendien is sport beoefenen
goed voor de conditie en tevens worden er sociale contacten mee
aangehaald. Wat is sport toch verrassend veelzijdig! Sportminnend
Nederland neemt van mij aan; het leven zou verschrikkelijk saai zijn
zonder sport!

Met sportieve groeten
Guus Niehot.
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Informatief..

- Haarlem Pas
De sportcheque dreigt al weer te verdwijnen.
Volgens het Haarlems Dagblad wordt  deze
met de Haarlem Pas afgeschaft. De sportche-
que biedt de gelegenheid voor een aantal ing-
ezetenen van de gemeente Haarlem om hun
kinderen als lid bij een sportvereniging op te
geven. Door het wegvallen van de generieke
korting die de sportcheque geeft dreigt dit nu
voor hen onmogelijk te worden. Het bestuur van DWT beraadt zich
of en op welke wijze de bij de vereniging aangesloten Haarlem Pasle-
den tegemoet kan worden gekomen. G

Met Bronvermelding.
Bron: Sportnet.nl

Het NOC*NSF is verbijsterd over de voorgenomen bezuinigingen op
sport door het kabinet Balkenende. Een voorlopige schatting leert dat
het ministerie van VWS tot 18 miljoen euro gaat korten op de sport-
budgetten, wat neerkomt op een vermindering van bijna 25%.
De maatregel staat haaks op de goede voornemens van het kabinet,
dat in het Hoofdlijnenakkoord nog sprak van "de grote maatschappe-
lijke betekenis van de sport". NOC*NSF vraagt zich af hoe Neder-
land straks in het Olympisch jaar en het Europees jaar van de Opvoe-
ding door Sport, deze boodschap nog durft te verkopen. Uit de voor-
lopige informatie bestaat het beeld dat de rijksoverheid in ieder geval
de instellingssubsidies zal gaan afschaffen. Hiermee komt o.a. de
financiële ondersteuning voor het algemeen functioneren van de
sportbonden volledig te vervallen. Deze bezuiniging is in strijd met
het Hoofdlijnenakkoord dat letterlijk uitgaat van overheidsbeleid dat
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erop is gericht ondersteuning te bieden aan het fijn vertakte netwerk
van sportverenigingen en vrijwilligerswerk. Sportbonden en -vereni-
gingen zijn de basis voor de sportinfrastructuur in Nederland. Deze
structuur komt nu geweldig onder druk te staan. De maatregelen
zullen mede hierdoor leiden tot een lastenverzwaring voor alle sport-
beoefenaren. 
Zonder enige vorm van compensatie zal de sport in de komende jaren
in zeer zwaar weer terechtkomen. NOC*NSF vindt dat de overheid
ruimte moet bieden om andere inkomens-bronnen aan te boren. Ook
het VWS-budget voor topsport blijft niet gespaard in de bezuinigings-
plannen van Balkenende II. Olympische sportbonden kunnen hier op
korte termijn al de gevolgen van ondervinden, maar bovendien zal het
op de langere termijn consequenties gaan geven, bijvoorbeeld op het
gebied van talentontwikkeling en doorstroming. Het terugdraaien van
sportsubsidies heeft tenslotte ook negatieve gevolgen voor de inzet
van sport in het kader van preventie en gezondheid. In een tijd waarin
niet alleen wetenschappers, maar ook ziektenkostenverzekeraars,
artsen, consumentenorganisaties en de overheid steeds vaker sport en
bewegen als essentiële activiteit erkennen in het voorkomen en te-
gengaan van een aantal ernstige (chronische) ziekten, maken dit soort
bezuinigingen op zijn minst een paradoxale indruk. Op deze manier
wordt het moeilijk om verlaging van de kosten van volksgezondheid
te bewerkstelligen. G

  Grote Clubactie DWT 

De Grote Clubactie van DWT is sinds zaterdag 13
september 2003 officieel aan de gang. Dat wil zeggen dat leden van
DWT bij jullie langskomen om loten voor de club te verkopen, d.m.v.
het inschrijvingsformulier. Kijk ook even op www.degroteclubac-
tie.nl voor meer informatie.
Een lot kost 2,5 euro, waarvan er 2 euro rechtstreeks naar onze club
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DWT gaat. Dus met de opbrengst kunnen wij heel wat leuke activitei-
ten organiseren binnen onze vereniging!
De beste 10 verkopers van DWT kunnen een tegoedbon ontvangen
voor een gratis toegangskaart voor het Nederlands Nationaal Circus
(www.renz.nl). Dit voor een voorstelling naar keuze in de periode
van 1 augustus 2003 t/m 31 juli 2004. 

De hoofdorganisatie van de Grote Clubactie ligt in handen van Mari-
anne Schillemans, bestuurslid van DWT. Zij is telefonisch bereikbaar
op 023-534 84 73 voor allerlei vragen. Gelukkig, heeft zij de berei-
dwillige medewerking gekregen van de verschillende werkgroepen.
Deze fantastische coördinatoren binnen de verschillende zwemdisci-
plines, kunnen aangesproken worden voor de aanvraag van inschrij-
vingsformulieren, informatiefiches en stickers.
A Ebeline Brander - Waterpolo
A Sanja van Dijk - Leszwemmen Boerhaavebad
A Yolanda Bouwman - Leszwemmen De Planeet
A Ingrid Lommerse - Synchroonzwemmen
A Aloys Wijckmans - Wedstrijdzwemmen
A Anneke Veen - Late U-uur vrijdagavond

Eind september en/of begin oktober 2003 worden de loten verdeeld
onder de respectievelijke coördinatoren en kunnen de loten effectief
verkocht worden.
Eind oktober 2003 worden de 10 beste verkopers gecontacteerd door
Marianne Schillemans voor het overhandigen van de tegoedbonnen
voor een gratis toegangskaart voor het Nederlands Nationaal Circus
en wordt winst gepubliceerd in het clubblad.

Veel succes met het verkopen van loten ten behoeve van de Grote
Club Actie !!

Met vriendelijke groeten,
Marianne Schillemans
Bestuurslid & Coördinatie Grote Club Actie DWT 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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Van de polocommissie

We zijn weer begonnen. Bijna alle teams van
DWT hebben inmiddels alweer een wedstrijd
achter de rug. Het poloboekje is weer gedrukt en
iedereen kan weer tot en met december in de agenda
noteren waar en wanneer hij of zij verwacht wordt. Toch gaat het
nogal eens mis… En vaak is dat wanneer mensen achter jurytafel of
bar verwacht worden. Op de een of andere manier blijft dat moeilijk
voor sommigen. 
Nu is dat voor wat betreft de jurytafel vooral ons probleem, vandaar
dat we daar iets op bedacht hebben; met ingang van de tweede helft
van de competitie (dus vanaf januari 2004) ben je als team dat thuis
speelt verantwoordelijk voor de jurytafelbezetting van de wedstrijd na
je eigen wedstrijd. Als er dus tijdens een thuiswedstrijd niemand
achter de tafel te bekennen is kan je voortaan het team dat voor je
speelde daarop aanspreken. 
Om te voorkomen dat steeds dezelfde mensen uit één team achter de
tafel moeten hebben we weer een heel aantal mensen opgegeven uit
verschillende teams voor een W-cursus in oktober bij Rapido '82. 

Wat verder te melden valt is de recente babyboom binnen de waterpo-
lo-afdeling. Zo weet iedereen natuurlijk dat Martine en Jan Martijn
hebben gekregen, Walja en Christien verzorgden het
Pinkster-cadeautje Floor, Stefan en Antonnette zijn de trotse ouders
van Evelien geworden en Marco en Carola gaven Claire een broertje:
Lennert. Dat minipoloteam in 2010 zit alvast goed!

Wat verder goed is om te weten is dat het poloboekje ook on-line
bekeken kan worden. Surf eens naar www.dwt-haarlem.nl en bekijk
de site!

Groeten,
Marjolijn.
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Wedstrijdwijzigingen

Geheel volgens de traditie kwamen er na zo'n beetje daags na het
maken van het poloroosterboekje wedstrijdwijzigingen, en wel deze:

� De wedstrijd van Heren 5 op 1 november om 19.15 uur tegen
AZVD vervalt. Daarom speelt Heren 3 hun wedstrijd tegen het altijd
lastige St. Pancras '72 1 op die tijd.

� Ook de wedstrijd van Heren 5 op 6 december thuis om 21.30 uur,
weer tegen AZVD, gaat niet door.

JURYTAFEL DEZE MAAND

Zaterdag 4 oktober Eddy
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.H4 DWT 5 - Ed-Vo 1 18.30 Eddy en Thijs Raymond
B.D2A DWT 1 - ZWV-Nereus 2 19.15 Robin, Michael en Paul T. -
B.H3C DWT 1 - NZ&PC 1 20.00 Fokkelina, Sabine en Sandra -
B.HR2B DWT 2 - ZWV-Nereus 2 20.45 Teun, Hayo en Pieter-Paul -

 
Zaterdag 11 oktober Randy
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.P1B DWT C - KZC C 18.30 Randy en Chris Remon
NH.A2A DWT B - ZWV-Nereus C 19.15 Chris en Randy Remon
NH.D1 DWT 3 - ZWV-Nereus 4 20.00 Jan, Jasper en Richard -
NH.H1 DWT 3 - AZVD 1 20.45 Carry, Anita en Anje -
NH.H1 DWT 4 - Hoorn 3 21.30 Patrick, Jaco en Stefan W. -

 
Zaterdag 18 oktober Marjolijn
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

D3.JB3 DWT A - NVA/HHC A 18.30 Raymond V., Teun en Thijs -
B.D2A DWT 1 - Rapido’82 1 19.15 Ted, Frank en Lodewijk -
B.H3C DWT 1 - VZV 1 20.00 Marjolijn, Janique en Roselijn -

B.HR2B DWT 2 - Rapido’82 3 20.45 Ronnie, Rob en Martin -

D3.D2 DWT 2 - De Ham 4 21.30 Michael, Robin en Pim -
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???

Zaterdag 1 november Thijs
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.P1B DWT C - WZ&PC B 18.30 Robbert en Thijs Eddy
NH.H4 DWT 5 - AZVD 3 19.15 Robbert en Thijs Eddy

NH.H1 DWT 4 - ZWV-Nereus 6 20.00 Wilfred, Siep en Martin K. -

NH.H1 DWT 3 - St Pancras’72 1 20.45 Remon, Jan en Jasper -

Waar is de pen?

Tijdens de recentste polocommissievergadering stel
de iemand de snuggere rondvraag:
'wie heeft De Pen eigenlijk?'. 
Na wat zoeken in De Oude Doos - die behalve polo
boekje 1 t/m 21 ook bijna alle clubbladen uit die pe
riode bevat - was het antwoord snel gevonden: in het
clubblad van afgelopen mei heeft Ilona Zeilmaker De
Pen aan Rob Goedkoop  overhandigd. In het clubblad van juni echter
noppes. Dus Rob: wordt er nog wat weggeschreven of hoe zit dat? 

Nieuwe minipoloballen, een pomp en een uitje

Het sponsorzwemmen van afgelopen februari leverde ons aardig wat
geld op. Hiervoor hebben we een automatische ballenpomp gekocht.
Het handmatig oppompen van de ballen was niet alleen veel werk,
maar ook sleten ze eerder. Met een fiets- of voetpomp krijg je ze
namelijk niet zo hard en dan gaan ze eerder stuk.
Verder hebben we voor het minipolo tien nieuwe ballen gekocht. 
Eind juni gingen de spelers naar een pretpark en na afloop hebben ze
bij het clubhuis gebarbecued. De pupillen en adspiranten zijn op
toernooi naar Wieringerwaard geweest.
Foto's en verslag vind je op www.dwt-haarlem.nl.  G
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SSC Sprintbokal Osnabrück
Door: 2 enthousiaste begeleiders

In het weekend van 13 en 14 september 2003 ging DWT met een
gezelschap van 6 zwemmers en 2 begeleiders naar Osnabrück voor
een sprintwedstrijd. Er werd alleen op zondag gezwommen, maar wij
gingen er op zaterdag al heen. Het was voor de eerste keer dat DWT
deelnam aan het sprinttoernooi, dat altijd in september gehouden
wordt. In juni was DWT al met een kleine groep aanwezig op het
Schwimm Gala.

Alois Wijckmans en Yvette Roozen hadden, als begeleiders, een
middagje dierentuin gepland. Om 1 uur waren we in Osnabrücker
Zoo. Het was een gezellig park, waar genoeg bomen stonden om
boompje te verwisselen. Dat hebben we dan ook tot hilariteit bij de
Duitse bezoekers (ze dachten dat wij een zeldzaam soort waren)
gedaan. Na dit bezoekje aan de dierentuin werd iedereen naar zijn of
haar gastgezin gebracht. De jongens (Peter, Michael, Dennis en Roy)
gingen samen naar 1 gastvrouw. Zij heeft hen werkelijk helemaal in
de watten gelegd, terwijl Michael alleen maar dingen kon slopen daar
(lees: door het bed is gezakt). Het avondeten bestond uit 5 gangen: 1)
curry, 2) spaghetti bolognese, 3) hamburgers, 4) pizza, 5) warme
appelkoek. Het heeft hen blijkbaar goed gedaan, want zij zwommen
allen dikke PR's (op Dennis na, die is net hersteld van een schouder-
blessure). Tessa ging met haar ouders mee naar vrienden in
Osnabrück en bracht de avond door in de stad, waar cultuurnacht
gevierd werd. Ook een geslaagde avond. Voor Fien en Yvette lag een
bed in een boerderij buiten Osnabrück. Op weg erheen even langs het
Nettebad gereden, dat nog steeds niet klaar is (duurt nog wel tot 2005
voordat we weer buiten mogen zwemmen daar). Op de hoeve werd de
gehele avond Siedler von Catan gespeeld, overigens in het Duits
onderhandelt en gesproken. 
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Na een goede nachtrust voor éénieder werd er zondags gezwommen
in het Niedersachsenbad. Het inzwemmen begon om 11 uur, dus voor
het eerst in de geschiedenis van Osnabrück mochten we uitslapen
(normaal gesproken moesten we altijd om 9 uur aanwezig zijn in het
zwembad). De wedstrijd verliep goed. De verenigingen uit Osnabrück
en Greifswald waren ook voltallig aanwezig, dus dat bracht een hoop
gezelligheid met zich mee. Zo vaak zien we elkaar immers niet in een
jaar. De PR's werden aan flarden gescheurd (zie uitslagen). Op 50m
een maximale verbetering van 4.73 door Roy Kokkelkoren. Peter van
de Bor verbeterde 50m rugslag met 3.36 seconden en Fien zwom dik
anderhalve seconden sneller op de 50m vrije slag. Dennis werd als
enige een keer gediskwalificeerd, daar hij met de 50m rugslag onder
de valse startlijn (die er in Duitsland hetzelfde uitziet als de keerpunt-
lijn) draaide voor zijn keerpunt. Het zag er bizar uit, maar helaas zat
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 de race er voor hem op. Gelukkig niet gedesillusioneerd kwam hij
terug en laadde zich weer op voor de 50m school. Alle slagen werden
verzwommen (50 meters) en de enige prijzen, die uitgedeeld werden
waren voor het meerkampklassement (dus voor de snelste drie uit
elke leeftijdsklasse over alle 4 de afstanden). Helaas waren de Duitse
zwemmers en zwemsters erg snel (met name in de jongste leeftijds-
klasse) en was het moeilijk individueel een prijs te winnen. Tessa was
op de 50m school en 50m vrije slag derde geworden, maar helaas
telde de tijden mee voor het eindklassement en niet de behaalde plaat-
sen. 
De zon heeft het hele weekend geschenen en dat was erg prettig. We
hebben genoten, zelfs op de terugweg, die overigens erg soepel ver-
liep. Op naar het volgende toernooi (wellicht Schwimm Gala in
Maart 2004).

Uitslagen:

50m vlinderslag
Fien de Vries    43.68 PR (was 44.69)
Tessa Wijckmans 39.06 PR (was 39.53)
Roy Kokkelkoren 39.51 PR (was 44.24)
Dennis de Graaf 34.08
Peter van de Bor 34.44 PR (was 34.49)
Michael de Feber 32.59 PR (was 32.96)

50m rugslag
Fien de Vries 40.89
Tessa Wijckmans 42.91 PR (was 43.64)
Roy Kokkelkoren 44.46 PR (was 44.53)
Dennis de Graaf 42.39 disq om 12.53 uur!
Peter van de Bor 35.45 PR (was 38.81)
Michael de Feber 36.98

50m schoolslag
Fien de Vries 45.41 PR (was 45.44)
Tessa Wijckmans 40.78 PR (was 41.35) 3de
Roy Kokkelkoren 45.29 PR (was 47.22)
Dennis de Graaf 36.73
Peter van de Bor 37.65 PR (was 38.29)
Michael de Feber 38.65 PR (was 39.45)

50m vrije slag
Fien de Vries 34.72 PR (was 36.01)
Tessa Wijckmans 33.04 PR (was 33.05) 3de
Roy Kokkelkoren 36.98
Dennis de Graaf 29.16
Peter van de Bor 28.86 PR (was 28.98)
Michael de Feber 31.13
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Trainingskamp

Synchroonzwemmen
Door: Linda Visser

Het is erg moeilijk om zonder uitslagen een stukje te schrijven. Toch
moet er ook deze maand weer wat over de leukste afdeling van DWT
in het clubblad komen. De reddingsbrigade zal het waarschijnlijk niet
met ons eens zijn, nu ze elke week getrakteerd worden op dezelfde
muziek….. Pas na de nieuwjaarsshow vinden ze ons weer aardig. Al
onze trainingen staan tot dan in het teken van die show. Namens alle
trainers dan ook het verzoek aan de zwemsters en hun ouders om zo
min mogelijk zaterdagen over te slaan. Bij deze onze korte bijdrage
van deze maand.

Programma synchroonzwemmen

28 september extra training junioren en onder 14 in de Planeet
4/5 oktober trainingskamp
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
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Bij de voetbalbond

Trainingskamp

Er zijn meisjes die er niet van kunnen slapen, zo spannend vinden ze
het: ze gaan naar een trainingskamp. Op zaterdag 4 oktober gaan we
op stap en zondagmiddag zijn we alweer terug. Tussen het vertrek en
de terugkeer zitten
heel veel trainings-
uren voor de nieuw-
jaarsshow. Omdat
we proberen ook dit
seizoen weer goede
prestaties in de wed-
strijden neer te zet-
ten, moet de show
dat weekend in 1x
helemaal afgemaakt
worden. Waarschijn-
lijk kun je alle
zwemsters en trainers zondag gewoon opvegen, maar het wordt vast
ook heel gezellig. Het verzoek aan de ouders is om een telefoonnum-
mer waarop ze die nacht bereikbaar zijn mee te geven. In geval van
grote heimwee of plotselinge ziekte kunnen wij dan altijd iemand
bereiken.

Oproepje

Na de zomervakantie zijn een aantal nieuwe meisjes gestart, maar we
kunnen er nog een paar plaatsen. Ben je (of ken je) iemand tussen de
6 en de 10 jaar met tenminste diploma B? Vind je synchroonzwem-
men 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 meteen meezwemmen. G
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Van de clubhuiscommissie

Het poloseizoen is weer begonnen en ook binnen de clubhuiscommis-
sie zijn we weer druk bezig na een welverdiende vakantie. 
Zo zijn we begonnen met het (gedeeltelijk) invoeren van het antirook
beleid. Tot 21.00 uur mag er in het clubhuis niet worden gerookt.
Ook is er eindelijk een mooie, goede kastenwand gemaakt. Alle spul-
len zijn nu netjes ingeruimd. Misschien kunnen we er met zijn allen
een beetje voor zorgen dat het ook netjes blijft!!

We hebben ook een belangrijk punt besproken tijdens onze vergade-
ring. (we bespreken alleen maar belangrijke dingen natuurlijk, maar
deze is voor iedereen belangrijk)
Er worden namelijk nog steeds fietsen gestolen bij het clubhuis. Nu
speelt dit natuurlijk al heel lang, en we mogen het fietsenrek niet
verplaatsen, maar we willen toch iets proberen. Wij hebben namelijk
het volgende bedacht: Wij willen iedereen vragen aangifte te doen als
zijn/haar fiets is gestolen en een kopie van die aangifte in de ideeën
bus te doen. Misschien kunnen we dan met een stapel aangiftes iets
meer bereiken. Of het echt zal helpen weten we natuurlijk niet, maar
als we niets doen blijft dit voor altijd een probleem. 
Verder hebben er ook nog een aantal wijzigingen plaatsgevonden
binnen de commissie. Ronnie heeft onze werkgroep verlaten en in
zijn plaats is Randy nu gekomen . Ook heeft Bart de voorzittershamer
overgedragen aan Mieke. 

Als laatste kunnen we vermelden dat het assortiment is uitgebreid
met: Whisky, Rosé, Fanta Lemon en Red Bull. We hebben ook een
magnetron hapjes proeverij gehad. Een aantal dingen schotelen we
jullie niet voor maar er zat toch wel wat tussen wat best te eten was.
Wat de uiteindelijke keuze is geworden zullen jullie eerdaags in het
clubhuis kunnen zien. G
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De Pen
Door: Rob

Ja ja het is zover,….dankzij Ilona ben ik
aan de beurt voor "de pen". Ik zal eerst
even wat vertellen over hoe ik bij deze
club terecht ben gekomen. Op jonge
leeftijd ben ik begonnen met leszwem
men in het "Spaarne huis". Toen ik daar
mijn eerste zwemdiploma had gehaald,
ging ik bij DWT verder met
leszwemmen. Aldaar heb ik de ontbrekende diploma's gehaald. Ik heb
me daarna bezig gehouden met een paar lessen snorkelen en
jawel…schoonspringen. Dat schoonspringen was trouwens niet echt
een suc6. Tot er op een dag een introductie les waterpolo was georga-
niseerd. Degene die het leuk vonden mochten even aan het waterpolo
proeven. Dat introotje kwam eigenlijk neer op een potje log beuken
en dat beviel mij eigenlijk wel. Martin Belles, Jeroen Loerakker en de
gebroeders Hermus waren ook van de partij en dachten er hetzelfde
over. 

Dus zo oud als we waren, ongeveer 8 jaar, spraken we af om op wa-
terpolo te gaan. Dat was de eerste jaren fulltime verliezen…..40-0
was geen uitzondering. Maar we hadden de grootste lol. Uiteindelijk
kwamen we terecht in het heren - jeugdteam van DWT. Daar kwam
ik te spelen met o.a. Teun Thijs, Eddy en Hayo. Meneer Stricker was
leading. Met dat team heb ik veel gelachen. Het paastoernooi in Zaan-
dam was elk  jaar weer een hoogtepunt. Op een gegeven moment
werden de meeste te oud voor de Heren-Jeugd en moesten zij het
team verlaten. Het team werd aangevuld met o.a. Patrick Velthuis,
Normen Bouwhuis, Bart Wever. Er werd toen al…ja ja getrokken aan
de jonge spelertjes Rob en Martin, de Heren 1/2  had ons nodig.
Waarvoor,….was ons enigszins onbekend. Het Heren - Jeugdteam
viel na ons vertrek uit elkaar…….een fout waarvan geleerd moet
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worden. Trek niet te  vroeg aan jonge spelers. Heel wat jong talent is
verloren gegaan. Maar ja dat is niet meer terug te draaien. 

Medio 1998 ben ik vanwege mijn werk van waterpolo afgegaan. Ik
ben gaan werken bij de Koninklijke Marechaussee. Tijdens de oplei-
ding zat ik een half jaar door de weeks intern op een kazerne en in het
weekend was ik thuis. Van waterpolo kwam helaas niets terecht. Na
de opleiding heb ik me bezig gehouden met: beveiliging van o.a. de
Koninklijke paleizen, Ministerie van Defensie en beveiligen van
hoogrisico vluchten (El-Al en Amerikaanse vluchten). In 2001 ben ik
voor negen maanden opgeleid tot hetgeen wat ik nu ben. Ik ben ik
alweer twee jaar als wachtmeester werkzaam op de brigade Amster-
dam, waar ik me bezig hou met het beveiligen / begeleiden van de
waardetransporten van de Nederlandsche bank en politietaken ten
behoeven van de Nederlandse militairen. Waar ik nu werk heb ik
weer genoeg tijd om te sporten en heb ik de weg naar de heren 1 via
de heren 5 weten te vinden. De heren 1 bestaat op dit moment uit
leuke spelers en ik denk dat we het mede door koos dit jaar ver gaan
schoppen.

Op 1 februari 2004 word ik voor zes maanden uitgezonden naar Bos-
nië De Nederlandse militairen in het buitenland vallen onder het
Nederlandse (militair)strafrecht vandaar dat er altijd marechaussee
aanwezig moet zijn. Op dit moment is het in het desbetreffende ge-
bied rustig. Ik zie deze uitzending als een uitdaging veder kan ik de
taken uitvoeren waarvoor ik ben opgeleid. Ik zal dus wat wedstrijden
gaan missen. Als het goed is kom ik op 1augustus 2004 terug zodat ik
de toernooien nog mee kan maken. Want dat is iets wat je niet kan en
mag missen. Ook dit jaar heb ik weer ontzettend gelachen! Zo, nu
weten jullie wat meer over mij…..nu is het woord aan
 ………….TERRY!! Veel suc6! G
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Geboren

Lennert Willem Hendriks

Ik ben
geboren op
7 september 2003
om 17.12 uur.
Ik weeg 2700 gram
en ik ben 50cm lang.

Marco Hendriks
Carola Wigman
Claire Hendriks

Ooievaarstraat 23
2025 XM Haarlem

(023) 526 52 65

Wil je beschuit met muisjes komen eten, laat het mijn mamma en
pappa even weten. Carola en Lennert rusten van 13.00 tot 15.00 uur.

Positieve geluiden
Door: De ochtendploeg

Is er in deze moeilijke tijden nog een lichtpuntje? Ja natuurlijk, je
hebt altijd je club nog. En je hebt altijd je club binnen de club nog en
binnen die clubjes heb je dan ook nog clubjes. Prachtig. Precies wat
we in al die paarse jaren moesten doen. Praten. Maar nu met een
nieuwe regering komt er weer een nieuw geluid. Een nieuw soort
overleg. Kort en bondig. Geeft dat resultaat? Ja zeker. Ben je er altijd
gelukkig mee? Nee, maar we zijn geen mietjes en hoewel ik er bijna
zelf in meegegaan was heb ik mezelf hervonden en wil me wel inzet-
ten voor deze nieuwe methode van polo bestuur. Geen vriendjes
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politiek meer en geen heilige huisjes. Hoewel je nog niet altijd ont-
komt aan zaken uit het verleden die in zo'n zeventig jaar zijn
gegroeid, kan ik niet anders dan toegeven dat het best wel de goede
kant opgaat. Als je dan op zo'n vrijdagavond training kijkt hoeveel
man er mee doet en hoeveel er daarvan aanstormende talenten zijn,
dan beseft menig selectie lid dat zijn laatste of een na laatste seizoen
begonnen is. Leuk voor Koos ook dat er zoveel jeugd is. En ook nooit
gedacht dat wij als gezellige club ook mensen van Rapido kunnen
krijgen. Nu alleen Ben nog ompraten en dames èèn  heeft een trainer
voor het leven. Met Koos is het al gelukt  en de resultaten zijn er dan
ook naar in heren vijf. Klinkende overwinningen en doelpunten vanaf
de eigen helft is wat ik hoor. Ook heren drie heeft al een tegenstander
van formaat verslagen en heren vier is voor niemand bang.
Goed ook dat Remon dit jaar het praten doet in plaats van Arthur. Dit
is de juiste lijn, vasthouden jongens, want de moeder aller wedstrij-
den komt eraan en wel op vijftien november. Meer hierover in het
volgende clubblad.
Heeft u ook de nieuwe kastenwand gezien in het clubhuis, het kan
dus wel stevig. Prachtig hoor. Nu alleen nog stoppen met roken want
anders verkleurt het te snel. 
Ook leuk was het dit jaar in Hasselt, Ted en Paul en Marc begonnen
hun seizoen hier met dit ongelooflijk zware trainings weekend. Er
werd hun geen nachtrust gegund en met een riante vijfde plaats is het
een zeer sportief geslaagd toernooi geweest.
Toch (ik ben er al een paar keer geweest) vond ik het met een dames
team erbij ook altijd wel gezelliger, maar ja die meiden moeten op
zoveel toernooien aanwezig zijn. Misschien kan Ben het in zijn voor-
bereiding opnemen en dat geeft ons dan gelijk weer een wisselspeler
erbij. Ze verkopen er fluitjes en ook witbier dus dat mag geen belem-
mering zijn. En bij gebrek aan de Houtvaart moet je toch ergens je
conditie vandaan halen, dus wat is er beter dan een Belgische nacht-
marathon.
Met een biertje als ontbijt ben je op alles voorbereidt. G
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Het gaat best
Door: De basisspelers

Ja, dat kan je zo wel stellen. De zomer is voorbij en wat voor zomer
was het. De houtvaart had deze zomer zoveel omzet kunnen draaien
dat er genoeg over was gebleven voor een compleet nieuw zwembad
met gouden douchekranen. Had, want alsof de duvel er mee speelt,
deze zomer had het water warmer kunnen zijn dan dat van de planeet
na het bejaardendobberen en dat zonder machinekamer, maar het bad
bleef leeg.
Zonder heel erg negatief te willen zijn, heb ik nu toch niet meer zo'n
vertrouwen in dat het nog goed gaat komen met dit bad. Of de hou-
ding van de gemeente de laatste jaren mede veroorzaakt is door de
houding van de Haarlemse zwemverenigingen, is zelfs achteraf moei-
lijk te zeggen. We leven natuurlijk wel in een gemeente waar we
straks een prachtige Appelaar hebben waar, als het pontje bij Figee
weer in de vaart is, ook mensen van buiten het Spaarne naar toe kun-
nen komen. Op de fiets weliswaar, want er is geen brug meer in Haar-
lem waar een auto over heen kan.
De volgende situatie gaat weer ontstaan  na een lekker potje polo,
neem je een lekker potje bier en na vijf minuten moet je dan toch naar
huis gaan want de laatste pont gaat om half tien. Ben je ook eens op
tijd thuis om lekker op de bank met een goed boek op de bank te
zitten en net als je de eerste kaarsjes aansteekt gaat het licht uit want
het is code rood of er smelt weer eens een kabel weg.
Hè gezellig,  en net als je na je tweede glas wijn een beetje wegdom-
melt in je favoriete leunstoel, komt er een knots van een vliegtuig
over met mensen erin die zo graag op mainport Schiphol overstappen
zodat ze dan weer snel weg uit Nederland kunnen. En dan besluit je
het volgende: Wanneer je met pensioen gaat, met een beetje geluk
nog voor je vijfenzeventigste verjaardag, dan vertrek je hier zo snel
mogelijk vandaan met een zo groot mogelijk vliegtuig naar een zuide-
lijke bestemming (als ze maar over Den Haag vliegen). Op een lekker
warm gezellig Marokkaans terras al lurkende aan een waterpijp, want
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Zie hier mijn stempelkaart

roken moet mogen en een lekker glaasje thee want je past je toch een
beetje aan en dan denk je in ene.....
had ik vanavond niet een wedstrijd en je haast je terug naar huis. En
wanneer het bulderderende vliegtuig je kleinkinderen wakker maakt
ben je nog net op tijd voor de wedstrijd DWT18 tegen ZWV NE-
REUS29 en die win je dan met 14 - 0 en je denkt: het gaat best. G

Heren 2
Door: Michael

Na gedane training is het goed rusten.
Zeker als je van Robin
weer een extra stem-
peltje krijgt als bewijs
van aanwezigheid.
Mijn stempelkaart is
nu al bijna vol en bij
een volle kaart is je
basisplekje in het
tweede zeker en krijg
je tevens een flinke
democratische korting
aan de bar. Ik heb tus-
sen al het trainen door
gelukkig nog wel tijd
gevonden om mijn
ankertje nog eens tot glimmens aan toe op te poetsen en mijn nieuwe
supermodern gekleurde ergonomische gevormde zwembroektouwtje
aan een laatste inspectie te onderwerpen.
Ik ben er helemaal klaar voor.
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Maar is de rest dat ook??
De trainings opkomst van potentiele tweede gangers laat nog wel
eens iets te wensen over. Ik durf zelfs te beweren dat veel kandidaten
niet eens weten waar hun ankertje is. Laat staan dat ze hun zwem-
broek van een modern gekleurd nieuw touwtje hebben voorzien.
Volgens mij ligt hier de weg wagenwijd open voor de vele aanstor-
mende talenten die de huidige selectie trainingen rijk zijn. Nu nog
hopen dat ze wel de afslag heren 2 nemen en niet te vroeg afslaan bij
heren 1.
Positief is wel dat we alvast altijd twee basis jeugd meespelers mee-
krijgen dus dat we zelf nog maar met z’n vijven hoeven te komen
opdagen voor een compleet team. 

Competitie update.

Wij ( ik schrijf hier nu wel ‘wij’ maar terwijl ik dit doe kan er nog
van alles aan de samenstelling van heren 2 veranderen en kan ik dus
iets te voorbarig zijn geweest met dat ‘wij’ en is het achteraf gezien
misschien wel ‘zij’ maar dat schrijf ik dan later wel weer recht, dat
‘wij’ en ‘zij’ dus, voorlopig hou ik het maar op ‘wij’ ) hebben, als u
dit leest, reeds één competitie wedstrijd achter de rug. Tegen Flevo in
het altijd weer streng gereformeerde, of was het nu hervormd protes-
tantse, Nijkerk.
Verloren natuurlijk want wij kunnen nog altijd ‘niet’ over het water-
lopen.
Tevens zag ik in het competitie rooster dat wij een poule team uit het
verre zijden hebben ingeruild met een team uit Veenendaal. Dat
scheelt tenminste een paar honderd meter rijden.
Ik denk dat ik deze uitwedstrijd maar heel erg ziek ga worden of last
van mijn k&%$tsmoes ga krijgen.

Voorlopig is dit het wel. Volgende maand meer over het door u meest
gewaardeerde team van DWT. 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: 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


