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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Door familie omstandigheden deze keer geen
voorzet.

Een nieuwe traditie.

Al verschillende keren is er vanuit de vereniging gevraagd of DWT
wel eens iets voor jubilarissen doet. Regelmatig kwam dit onderwerp
weer ter sprake, want in deze tijd, waarin het verenigingsleven steeds
minder lijkt te gaan betekenen moeten we onze trouwe leden wel
koesteren!
Maar wanneer begin je met zoiets, want wanneer je ook begint, er
zijn altijd mensen die er "net naast zitten".  En hoe doen we dat? Een
kaartje sturen, of een vermelding in het clubblad? We hebben er over
nagedacht en het volgende besloten:

Vanaf 1 januari 2004 zullen diegenen die in het afgelopen kalender-
jaar 25 jaar lid waren van DWT, tijdens de nieuwjaarsreceptie, tradi-
tiegetrouw de 1e zondag in het nieuwe jaar, in het zonnetje worden
gezet. 
Dit jaar zijn dat dus diegenen die in 1978 lid zijn geworden. En of dat
nou iemand is die 5x per week in het bad te vinden is of iemand die
1x per week traint of z'n baantjes komt trekken, dat maakt in dit geval
niets uit.
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Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden
van ons Erelid

LEO ROOZEKRANS

De heer Roozekrans blijft in onze herinnering als iemand die
meer dan 60 jaar zeer betrokken is geweest bij het wel en wee
van onze zwemvereniging.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het dragen van dit
verlies.

Bestuur en Leden 

Zwemvereniging 
De Watertrappers.

Degenen die daar volgens de gegevens van de ledenadministratie
voor in aanmerking komen, zullen persoonlijk worden uitgenodigd.

Nou zijn er natuurlijk ook nog een heleboel leden die al veel langer
dan 25 jaar meedraaien en ook hen willen we graag en keer eren.
Voor al die mensen maken we in het voorjaar een "inhaalslag", zij
zullen dan allemaal  persoonlijk worden uitgenodigd voor een gezelli-
ge avond in het clubhuis.
Wij hopen hiermee een nieuwe traditie te beginnen en hopen dat het
verenigingsleven van DWT misschien dan wel tegen de tijdgeest in
nog heel lang gezellig en bloeiend mag blijven! 

Het bestuur.



Autorijschool Goes & Boonstra

www.goesboonstra.nl       023 533 99 75
Antonio Netostraat 13 2033 DP Haarlem

Haal je rijbewijs bij
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In het tempo

dat bij jou past.

Stapsgewijs en met

een duidelijke uitleg.

Praktijkles 33 euro (50 min.)

Spoedopleiding v/a 1329,50

euro

www.goesboonstra.nl
023-533 99 75

LL

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

Dinsdag 6 januari:

jeugdbijeenkomst
Op dinsdag 6 januari is er om 18.00 uur een
bijeenkomst voor alle jeugd (heren jeugd, adspiran-
ten onder 16, onder 14, pupillen, minipolo en ouders)
in het clubhuis. We gaan bespreken hoe we ervoor staan en wat we de
tweede helft van het seizoen gaan doen. 

Er staan namelijk nogal wat veranderingen op stapel. De aanwas
onder de jeugd is zo groot dat we voor de tweede helft van de compe-
titie extra teams kunnen inschrijven. Natuurlijk is dit niet uit de lucht
komen vallen, de meesten van jullie weten het al, maar toch: wees
erbij!

Verzoek van de KWPC 
Van de KWPC (Kring waterpolocommissie) ontvingen we het vol-
gende e-mailbericht, geadresseerd aan alle clubs:

Geachte waterpolosecretarissen,

 

Bijgaand wederom een opzegbrief van één van onze scheidsrechters. U bent

door de KWPC al eerder benaderd met een “Brandbrief over scheidsrechters”,

waarbij 2  soort gelijke brieven van scheidsrechters zijn  meegestuurd. […]

 

Wij willen alle waterpolosecretariaten erop wijzen dat, zolang de KWPC met

dit soort zaken door scheidsrechters wordt geconfronteerd, de KWPC zo lang-

zamerhand m et zijn rug tegen de muur staat.

Nogmaals een dringende oproep van de KWPC aan de waterpolosecretariaten.

Wilt u het voorbeeld […] volgen en de leden en scheidsrechters van uw vere-

niging eens confronteren met deze zaken?
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Wij verzoeken de waterpolosecretaris van Rapido’ 82 om  een reactie op dit

voorval te geven en zien ook uit naar reacties van andere waterpolosecretaria-

ten.

 

Met vriendelijke groet,

namens de KWPC

 

Henny Kelder, secretaris.

 
Het voorval:

----- Original Message ----- 

Sent: Sunday, November 23, 2003 1:18 PM

Subject: Beeindigen functie WP scheidsrechter

Geachte leden KWPC Noord Holland,

 

Ondanks dat ik afgelopen zaterdag de nodige complimenten van teams heb

mogen ontvangen naar aanleiding  van de arbitrage van  de wedstrijden, zie ik

mij noch thans genoodzaakt om terug te treden  als scheidsrechter.

 

De grondslag tot mijn besluit ligt in de wedstrijd van zaterdag 15 november,

wedstrijdnummer 20209 D3H2 Rapido’82 - De Futen 2, op verzoek van Ad

Teeuwen heb ik deze wedstrijd met hem gefloten, gedurende deze wedstrijd heb

ik mij bedreigd gevoeld door een aantal spelers en publiek.

 

De feiten:

! Gedurende het eerste partje heb ik een speler van Rapido’82 twee maal een

U20 gegeven. 

! Later in de wedstrijd kreeg deze zelfde persoon een U20 van Ad Teeuwen,

het verbaasde mij dat er G EEN rode vlag werd opgestoken. 

! De bal gevraagd, en om opheldering verzocht, hieruit bleek dat de jurytafel

een U20 NIET genoteerd had, ik was tot dat moment er stellig van overtuigd

dat ik betrokkene reeds twee maal een U20 gegeven had. Ook enige spelers

van De Futen waren er van overtuigd dat betrokken speler er al 2 maal uitge-

stuurd was. 

! Ik heb de gegevens op het wedstrijdformulier gerespecteerd. 

! De betrokken speler vond dat ik hem excuses moest aanbieden , ik zei dat hij

geluk gehad had. 

! Deze opmerking resulteerde in  behoorlijk dreigende taal van het publiek, ik

werd  zelfs aangevallen  op het beroep wat ik uitoefen. 
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! Een  aantal spelers spraken ook dreigende taal, anderen susten het. 

! De betrokken speler zei dat ik een idioot was, mijn reactie was hem een

UMV te geven, gevolg meer dreigende taal van het publiek, en betrokken

speler die op zeer korte afstand voor mij ging staan.

! Na het einde van de wedstrijd, vonden een aantal spelers van Rapido het

nodig alsnog de nodige opm erkingen te plaa tsen, een persoon volgens zijn

zeggen coach tijdens een WP-toernooi in Sydney Australië, zei dat ik de wed-

strijd kapot gefloten had , ik moest als scheidsrechter a lleen maar op de achter-

grond aanwezig zijn. Echter de wedstrijd was dusdanig hard da t er regelmatig

arbitraal opgetreden diende te worden.

 

Toen ik de eerder genoemde persoon er op attendeerde dat ik de regelgeving

toepaste, die ik onlangs op de KNZB website gelezen had, kwam hij wederom

ermee da t hij coach was geweest tijdens Sydney, en dat dat lariekool was en hij

zeer goed op de hoogte is van de spelregels .

 

Gezien het bovenstaande, heb ik het gevoel gekregen dat mijn optreden als

WP-scheidsrechter niet meer opportuun is, derhalve wil ik u vriendelijk verzoe-

ken mij te schrappen als scheidsrechterwaterpolo en alle verwijzingen op de

Kring NH website te laten verwijderen.

 

Eerlijksheids halve moet ik u bekennen dat deze stap mij zwaar valt, ik heb de

afgelopen jaren immer met plezier aan de badrand gestaan.

 

Derhalve zal ik per 1 december 2003 niet meer beschikbaar zijn, om de indeler

en de collegae scheidsrechters niet voor het blok te zetten zal ik op 29 novem-

ber mijn laatste toegewezen wedstrijd, ondanks alles, toch fluiten.

 

Ik wil u allen hartelijk danken voor alles wat u gedaan heeft als KWPC en

wens u een voorspoedige tijd.

 

 

Met meeste hoogachting,

 

Onno Krabshuis

Een van de reacties van de waterpolosecretariaten: 

Geachte KWPC,
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Namens WZ&PC betreur ik het enorm dat deze scheidsrechter heeft doen be-

sluiten te stoppen. Nog  geen  2 weken geleden was hij b ij ons te gast als inval-

scheidsrechter en  dat heeft hij uitstekend gedaan. Het viel hem echter op dat hij

er alleen voor stond omdat de andere scheidsrechter zonder af bericht niet was

komen opdagen. Gelukkig voor ons dat de Heer Krabhuis de moeite had geno-

men om naar Purmerend te reizen.

Het is m.i. de verantwoordelijkheid van de gastgevende club om de scheids-

rechters tijdens wedstrijden netjes te ontvangen, te steunen in hun werk langs

het bad en zeker de eigen spelers en het eigen publiek in toom moet houden en

zo nodig hen ervan te overtuigen dat zonder scheidsrechter er helemaal niet

gespeeld kan worden.

 

Indien dan b lijkt dat een (Rapido) jurytafel haar eigen  team bevoordeeld heeft

om de U20’s niet te noteren dan is het ook niet verwonderlijk dat diezelfde tafel

de toestand rondom de gast-scheidsrechter laat escaleren. Natuurlijk kunnen er

tijdens een wedstrijd emoties opspelen maar als de verantwoordelijke mensen

van zo’n grote club niet ingrijpen dan nemen eigen spelers/publiek al snel

teveel vrijheid om dreigend of onheus te worden tegen een scheidsrechter

omdat de eigen jurytafel dit gedrag toch zal gedogen.

 

Het is volgens mij de hoogste tijd dat de grote clubs zelf eens de hand in eigen

boezem steken voor het intolerante gedrag van eigen spelers/publiek in hun

baden. Het is de weg van de minste weerstand om constant af te geven op

scheidsrechters. Zolang er in een club geen consistent beleid wordt gevoerd op

het gebied van sportiviteit en omgangsvormen tijdens wedstrijden (dit geldt

voor hun  spelers, officials en eigen publiek) dan zal de sfeer rondom wedstrij-

den alleen  maar harder en onpersoonlijker worden en blijft er geen  competitie

over.

ik moet constateren dat wederom een clubvrijwilliger teleurgesteld moet afha-

ken.

 

met vriendelijke groet,

waterpolosecretariaat WZ&PC

gerben pul

 

PS de Heer Krabhuis wens ik in veel geluk en gezondheid toe in de toekomst en

ik respecteer zijn keuze.

Iedereen die dit leest kan het hiermee alleen maar roerend mee eens
zijn.
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Uit het Haarlems dagblad
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Uit het Noord-Hollands dagblad
En dat er gelukkig gebieden zijn in Noord-Holland waar ze nog alle
ruimte hebben in de krant zie je aan het verslag van de heren-1-wed-
strijd Noordkop-DWT op 29 november. Ook ontving ik uit eerste
hand een verslag van de dames 2-wedstrijd KZC-DWT op diezelfde
dag. Veel leesplezier.

Noordkop stelt doelstelling na zevende verliespartij bij
van onze verslaggever
DEN HELDER - Een eindklassering bij de eerste zes. Dat was aan
het begin van het seizoen nog het streven van de waterpolomannen
van Noordkop. De Nieuwediepers stelden na de 2-8-afstraffing afge-
lopen zaterdagavond in zwembad De Schots tegen De Water Trap-
pers (DWT) uit Haarlem, het zevende competitieverlies, hun doelstel-
ling bij. ,,Ik vrees dat we na dit lesje in effectiviteit onze pijlen op
klassebehoud moeten richten. Dat is al zwaar genoeg’’, oordeelde
teamoudste Eric Goedel (37).
Tegen de titelkandidaat werd Noordkop opnieuw met de neus op de
feiten gedrukt. Het team speelde niet eens zo beroerd, maar ontbeerde
de zwemsnelheid en het speltempo dat DWT hanteerde. ,,De einduit-
slag vond ik een beetje geflatteerd’’, aldus routinier Goedel, die door
de afwezigheid van coach Piet Bot vanwege een verbouwing dit
seizoen de dubbelfunctie van speler/coach vervult. ,,Natuurlijk waren
die gasten beter dan wij, maar de eerste twee tegendoelpunten werden
gescoord uit vrije worpen van buiten het zevenmetergebied, zij benut-
ten twee overtalsituaties en kregen een strafworp mee. Dan houd je
dus maar drie velddoelpunten over en hebben wij het tegen een top-
drieteam niet eens verkeerd gedaan.’’ 
Eilandjes
Dat het scorebord andere taal sprak, kon de ervaren midachter niet
verontrusten. ,,Onze opbouw liep goed, verdedigend stak het aardig
in elkaar, alleen in de aanval was er sprake van ‘eilandjes’. We mis-
ten voorin de balvastheid en een stukje samenspel. Desondanks kre-
gen wij net zo veel kansen als de tegenstander, maar stopte hun kee-
per veel schoten.’’ De thuisploeg keek al na anderhalve minuut tegen
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een achterstand aan door een afstandsschot van Raymond Velthuis.
Twee minuten later moest Noordkop-doelman Luc Riemers de bal
opnieuw uit het net halen na een vrijwel identieke treffer van Eddy
Roosen. Met een lobbal zorgde Maarten van Dijk op aangeven van
Mark Eckhardt nog in de eerste periode voor de aansluiting: 1-2. In
het tweede part misten de Nieuwediepers scherpte in de persoonlijke
duels en in offensief opzicht. Omdat de Helderse ploeg bovendien
slordig speelde en veel balverlies leed, konden opnieuw Velthuis
(man-meer) en Ronnie Westerhoven (achterwaarts schot) de voor-
sprong vergroten naar 1-4. 
Afmaker
Een overtalsituatie uitgebuit door Thijs Weustink en een snelle coun-
ter met als afmaker Martin Belles zorgden na het derde kwart voor
een 1-6-tussenstand in DWT-voordeel. Nadat Roosen via een straf-
worp voor 1-7 had gezorgd, tekende invalkracht Alexander Wiringa
voor de tweede treffer van Helderse makelij. Na een counter zorgde
Westerhoven voor de overtuigende eindstand. ,,Tja, we hebben na
acht wedstrijden nog steeds maar een droevig puntje en het gat met
de middenmoot wordt zo wel erg groot’’, constateerde Goedel nader-
hand. ,,Maar we hoeven niet te wanhopen. Het roulatiesysteem dat ik
voorsta, begint in te slijten en moet straks vruchten afwerpen. Omdat
zich een team uit onze competitie heeft teruggetrokken is onze enige
opdracht in dit verder verloren seizoen een ploeg, het nog puntloze
NZ&PC uit Katwijk, die we nog twee keer ontmoeten, onder ons te
houden om degradatie te voorkomen. Dat lijkt mij geen onmogelijke
opgave.’’ 

KZC 1 – DWT 2 7 – 3
De polosters van KZC brachten zichzelf in de problemen tegen DWT
2. Door treffers van Karin van Eijndthoven, Manon van Noordt en
Inge de Ruijter namen de Beverwijksen al na drie minuten spelen een
3-0 voorsprong. Linda Roosen bracht DWT dichterbij met een boog-
bal over keepster Maartje van Zelst: 3-1. Ondanks de 4-1 van Andrea
Brandjes, in de slotfase van het tweede kwart werd de partij pas in de
laatste minuten beslist. Marlinda Schreurs (4-2) en Ingrid Lommerse
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(4-3) brachten de Haarlemmers bijna weer naast KZC. Manon
Gerrits-Jans speelde een overtalsituatie goed uit door doeltreffend toe
te slaan: 5-3. Dezelfde speelster scoorde uit een snel genomen vrije
worp ook de 6-3. Brandjes bracht de eindstand in de laatste wedstrijd
voor de winterstop met een bekeken boogbal op 7-3. De waterpolo-
sters van KZC speelden in de eerste competitiehelft slechts één keer
gelijk. “Heerlijk om zo de winterstop in te gaan”, doelde Brandjes na
afloop op de eerste plaats van de Beverwijksen. De ploeg die vorig
jaar nog degradeerde zit weer helemaal in de lift. Al zit met name
Alliance de Beverwijksen wel op de hielen. Brandjes: “Dit KZC is
gewoon een hele goede mix van jonge en oudere speelsters.”

Nieuwe poloboekje 9 januari in ‘t clubhuis
Op 27 december, onze laatste vergadering dit jaar, hopen we een
begin te maken met het samenstellen van poloboekje 22, over de
tweede competitiehelft. Naar verwachting zal het vrijdag 9 januari
voor je klaar liggen in het clubhuis.

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink

Hoi
Door: Chris

Ik heb het de laatste tijd erg naar mijn zin gehad op DWT en vond het
ook leuk om in de verschillende herenteams te hebben gespeeld. Op
dit moment vind ik het toch het leukste om op reis te zijn en heb ik
besloten om naar Ierland te gaan. Ik ben van plan om echt op één
plaats te blijven waar ik kan gaan wonen en werken voor een tijdje.
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de gezellige tijd.
Groet Chris.
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***F E E S T***

Wie herinnert zich niet de vrijgezellenpartij van Willem-
Alexander en Máxima in 2002?

En het tienjarig bestaan van het clubhuis vorig jaar?

24 januari is het weer FEEST in het clubhuis!!!
Nee, het thema is niet Catharina-Amalia maar…

30

misschien omdat je 30 drankjes gaat
proberen te drinken,

misschien omdat je 30 vlechten in je haar mag doen 
(of misschien omdat onze voorzitster zo jong is gebleven…)

Maar wat doet het er eigenlijk toe? 

KOMT ALLEN ! ! !
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Uitslagen Wedstrijdzwemmen

Uit de krant

LAC 2de periode 3
30-11-2003 te Zaandam

Progr nr: 1 100m Wisselslag minioren 3 / 4
1 Mara Burden 1.44.54 1.48.74

Progr nr: 2 100m Wisselslag minioren 5 / 6
1 Tessa Wijckmans 1.27.82 1.21.31*
2 Fien de Vries 1.26.50 1.25.96*
3 Yunus Karaca 1.36.03 1.35.40*
4 Susanne van Kleef 1.40.23 1.41.16

Progr nr: 3 300m Wisselslag D
1 Tessa Wijckmans 4.54.38 5.02.37
2 Anouk Rossel 5.30.00 5.10.58*
3 Ceyda Karaca 5.31.96 5.27.87*
4 Fien de Vries 5.42.66*

Progr nr: 5 300m Vrijeslag minioren 3 / 4
1 Mara Burden 5.32.51*CR

Progr nr: 6 400m Vrijeslag minioren 5 / 6
1 Yunus Karaca 6.42.68*
2 Susanne van Kleef 7.22.04*

Progr nr: 8 800m Vrijeslag j. junioren 1 / 2
1 Wouter van de Bor 11.59.89*

Progr nr: 10 1500m Vrijeslag H
1 Peter van de Bor 21.51.90*
2 Michael de Feber 22.36.83*

Snepvangers de Jong sprintgala
07-12-2003 te Zaandam

Afstand: Naam: 100m

100 WISSEL Tessa   Wijckmans 1.20.91*
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Speedo voorronde Deel 2
14-12-2003 te Zaandam
Afstand: Naam: 50m 100m 200m

50 VLINDER Susanne van Kleef 0.46.50*

50 VLINDER Amanda   K linkenberg 0.47.50*SD

100 RUG Ebru   Kalay 1.40.41

100 RUG Yunus   Karaca 1.45.27*

100 RUG Sonia de Graaf 1.47.46*RD

100 SCHOOL Susanne van Kleef 1.50.70*

100 SCHOOL Mara   Burden 1.53.75*SD

100 SCHOOL Amanda   K linkenberg 1.56.77*

100 SCHOOL Fatmagùl  Özkurt 1.58.58*

100 SCHOOL Nik   Kroskinski 1.58.97*

100 VRIJ Yunus   Karaca 1.23.15*

100 VRIJ Ebru   Kalay 1.23.39*

100 VRIJ Mara   Burden 1.35.59*

100 VRIJ Sonia de Graaf 1.37.64

100 VRIJ Fatmagùl  Özkurt 1.41.60*

100 WISSEL Mara   Burden 1.43.35*

200 WISSEL Ebru   Kalay 3.19.73*

200 WISSEL Yunus   Karaca 3.27.54*

*   : Verbetering eigen tijd.

CR : Clubrecord.

RD : Op de borst gedraaid en stuwbewegingen met armen en/of benen gemaakt

zonder met de keerhandeling bezig te zijn.

SD : De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde

horizontale vlak uitgevoerd.

Verslag speedo 2 ronde
14 december 2003
Door: Aloys Wijckmans

De 2e voorronde was vlak voor de Kerstvakantie. Zo’n 8 acht zwem-
mertjes reisden af naar Zaandam. Nik Kroskinskie deed voor de eer-
ste keer mee en zette op de 100m schoolslag een tijd van 1.58.8 neer
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en dat is voor de eerste wedstrijd heel verdienstelijk.
Een heel goede prestatie was er van Susanne van Kleef. Zij verbeter-
de haar tijd op de 50m vlinderslag met maar liefst 19 sec. en werd in
een tijd van 46.50 4e. Armanda eindigde op die afstand in 47,5. Mara
werd 2 keer 6e en zwom op de 100m wisselslag en de 100m vrij een
pr. Ebru Kalay wist op 2 afstanden ook haar tijd te verbeteren en
werd op 100m vrijeslag 6e in 1.23.39 en op 200m wisselslag 5e in
3.19.73. In februari is de volgende voorronde en wellicht dat we dan
de eerste DWT’ers op het podium zien.

Themadag minipolo 2003
Door: Robert, Mieke en Toos.

De dag werd gehouden op zaterdag 29 november in het KNVB sport-
complex te Zeist en werd georganiseerd door de KNZB.
Robert Henrichs, Mieke en Toos Goedkoop zijn hier namens DWT
naar toe geweest, hier volgt een verslag van deze dag. We werden
welkom geheten en daarna volgde er een uiteenzetting van het dag-
programma.
Er werd van de groep deelnemers van ± 100 mensen drie groepen
gevormd. Dus ieder van ons zat in een andere groep.
In de ochtend werd er in het zwembad praktijk gegeven, dat bestond
uit een workshop spelregels en twee voorbeelden van trainingen.
Tussen de middag was er de lunch in het Bondshotel en in de middag
was er de theorie. Meike Wijnker van DAW en Vera Bloemberg van
LIVO hielden allebei een workshop over hoe zij het minipolo hebben
opgezet en hoe het nu eraan toe gaat. De derde workshop werd ge-
houden door twee heren van de KNZB over het thema “spelend le-
ren”. Tijdens deze workshop vertelde de KNZB wat volgens hun de
beste wijze was om training te geven aan jonge kinderen.
Minipolo is ontstaan in 1996 omdat er een grote terugloop was van
jeugdleden bij het waterpolo. Het belangrijkste van minipolo is het
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spelend leren, dat betekent dat het spelen centraal staat.
Dus het schema is: laat de kinderen bijvoorbeeld 3 tegen 2 spelen –
leg het spel stil en leg uit wat er niet goed gaat en ga dat oefenen –
laat de dan weer verder spelen.
De voordelen daarvan zijn:
- De kinderen beginnen meteen met spelen.
- De kinderen weten waarom ze iets gaan oefenen.
- Het geleerde wordt meteen in een spelvorm getoetst.
Wij vonden het een leerzame dag en hebben weer veel inspiratie
opgedaan. Verder is onze conclusie dat als wij DWT vergelijken met
andere clubs, wij op de goede weg zijn en we het nog zo gek nog niet
doen.

Miniwaterpolotoernooi
23 November in IJmuiden
Door: Sabine en Robbert

Op zondagmiddag verzamelden we in het clubhuis van DWT, jam-
mer genoeg hadden we één zieke. Verder waren de teams compleet.
De pupillen 3 van 6-7 jaar met Nelis en Lloyd en de pupillen 2 van 8-
9 jaar met Boaz, Sean, Daniëlla en Daan. Beide teams speelden 3
wedstrijdjes van 5 minuten. De pupillen 2 begonnen al om 4 uur 's
middags, gelukkig waren ze heel snel met omkleden, zodat we nog op
tijd waren. Alleen de laatste wedstrijd voor beide teams viel op het-
zelfde tijdstip, hierdoor moest de pupillen 3 iemand lenen van een
ander team, waar eerst Daan of Daniëlla invielen. Over het algemeen
ging het redelijk goed met DWT, de pupillen 3 heeft geen één wed-
strijd verloren!! En de pupillen 2 heeft maar één wedstrijd verloren en
dat terwijl ze met een veel groter doel speelde dan ze gewend waren
of hebben ze dat niet gemerkt? Tussen de wedstrijden door was er
nog tijd voor een glas limonade en een hotdog. Moe maar voldaan
keerde we terug naar huis met een mooie vaantje en een leuke herin-
nering aan het nieuwe zwembad de Heerenduinen in IJmuiden.
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Mastersnieuws.
Zuyderzee Masterscircuit te Almere.
Door: Corine Kalbfleisch

'Het is al weer enige tijd geleden dat ik in wedstrijd heb gezwommen
bij de Masters. Op 23 november jl. was het eindelijk dan zover. Te-
gen twaalf uur haalde Jankees Boer Mij met de auto van huis af om
naar Almere te gaan. Daar werd de eerste wedstrijd georganiseerd
door het Zuyderzee Masterscircuit 2003/2004.

Na aankomst dronken we eerst een kopje koffie en daarna gingen we
ons aanmelden. De wedstrijden werden gehouden In het 4-banen-bad
van Almere-Haven. De wedstrijden werden georganiseerd door z.v.
"De Aalscholver". Ondanks dat er nog wedstrijden werden gehouden
in Gelderland, was de belangstelling groot. Er waren ruim 200 deel-
nemers ingeschreven van 39 verenigingen. Het zijn altijd gezellige
wedstrijden. Het inzwemmen begon om 13.15 uur en de eerste start
was om 13.45 uur met de 100 m. schoolslag. Ikzelf heb met 3 pro-
grammanummers meegedaan.

Mijn resultaten deze keer waren in de cat. D 50+:
- 100m. schoolslag in 1.44. 1 min. 1 e plaats
- 200m. vrijeslag in 3.07, 2 min. le plaats + P.R.!
- 50m. vlinderslag in 0.51, 1 min. le plaats

Vooral met mijn tijd op de 200m. vrijeslag ben ik erg tevreden en ik
heb de nodige punten voor het klassement behaald. Met een voldaan
gevoel reden wij terug naar Haarlem. Deze keer heeft Jankees mij in
Haarlem-noord afgezet. Daar heb ik ik avonds de verjaardag van mijn
wandelvriendin gevierd. Om negen uur was ik thuis.
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Zit jij ook bij DWT, dan doe je
met alle geheime spelletjes mee.
Door: Edith Piers (J-REZ)

Dat was onze oproep in oktober en we hebben het geweten. Tiental-
len kids hebben van onze geheime spellen genoten. Om jullie een
indruk te geven wat deze geheime missie inhoud, zullen we onze
sluier van geheimhouding voor deze ene keer oplichten. Mochten we
in de toekomst nog zoiets organiseren, dan weten jullie wat dat zou
kunnen inhouden en er snel voor inschrijven.
Het was droog de 25ste oktober dus gingen we eerst de buitenspelen
doen. Kruiwagen lopen, en er niet uitgekieperd worden, wedstrijdje
steltenlopen en met z'n tweeÙn skilopen zonder sneeuw.
Buitenlucht maakt hongerig dus binnen aan de pannenkoeken met
suiker, stroop of jam en powerlimonade. 
Binnen kon je de strijd aan met een spiegel, om in spiegelbeeld te
tekenen en om hoge ogen te schuiven in de hoge punten van de rech-
te- en de schuine hoek sjoelbak. Voor de lenige onder ons, was er het
arm- en beengeknoop op het Twisterkleed en tussen deze spelletjes
kregen we een zakje chips. De durvers richten zich op voelobjecten,
waaronder kleine korreltjes rijst, de kromme macaroni, kurken en een
auto en de smaakproefjes met vieze mosterd, zoete stroop, gestrooide
pepernoten, mini smarties en een zoute stengel.
Voor de winnaars van deze gedurfde geheime spelletjesdag waren er
mooie prijzen en iedereen ging tevreden met een zakje snoep naar
huis. Vind je het nu jammer dat je er niet bij was, hou dan de strooi-
folders bij de tafeldames in de gaten, want we hebben in 2004 ook
weer hele leuke middagen in de planning.

Tot de volgende activiteit.

De "geheime" leden van de J-REZ
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Dames 2 tegen DJK-ZAR 1
Door: Karina

Maar op tijd weg. Je weet maar nooit of je verdwaald. Nee, niet on-
derweg. In het zwembad. We moesten spelen in het nieuwe sport-
fondsenbad in Amsterdam. Maar gelukkig hadden we Ingrid mee,
anders waren we denk ik ergens in de kelder beland. Dus we waren
ruim op tijd. Konden we nog even het laatste partje kijken van de
jeugd.
De wedstrijd begon in principe best goed. Het eerste doelpunt werd
meteen door Joke gemaakt. Met één van haar beruchte afstandsscho-
ten. De tegenpartij ging meteen in de aanval en scoorde. 1-1. We
kwamen er al snel achter dat zij behoorlijk gebruik maakten van een
break. Dat je bent iemand aan het verdedigen en ineens gaan ze er
vandoor en scoren ze. Een U20 voor Ingrid, gelukkig kwam hieruit
geen doelpunt. Nu een U20 voor de tegenpartij, jammer genoeg
kwam ook hieruit geen doelpunt. En de eerste U20 voor Joke. En 
hieruit kwam wel een doelpunt, voor de tegenpartij. Dit kwam omdat
ze niet echt gebruik maakte van een opstelling en daardoor was het
voor ons raar om te gaan verdedigen. In Principe pressen we altijd
eerst uit, maar dan ging het mis. 1-2.
Een U20 voor de tegenpartij, vanuit deze man meer hebben we weer
niet kunnen scoren. Integendeel. We kregen weer een doelpunt tegen.
1-3. Marlinda werd eruit gestuurd, maar Patricia was erg goed en
hield ook deze man meer bal. Het volgende doelpunt was weer voor
ons. Linda maakte het 2-3.
In het derde partje gebeurde niet heel erg veel. Wij kregen een keer
een man meer, maar konden hieruit niet scoren. Daarentegen heeft de
tegenpartij erg veel kansen gehad, maar Patricia was vandaag erg
goed en hield de ene na de andere bal. Dat behoorlijke frustratie ople-
verde bij de tegenpartij. En elkaar gingen verwijten dat ze beter
moesten schieten. 
Het vierde partje begon niet leuk. We stonden al achter en kregen we
een strafworp tegen. Joke moest eruit. Maar... wat nu? Geen doelpunt.
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Patricia was in topvorm. Wij meteen in de tegenaanval en nogmaals
een lange afstandsschot van Joke, die zit. Er lag geen midvoor, dus
het kon niet anders. Gelukkig, het staat 3-3. Een U20 tegen Ingrid,
maar geen doelpunt voor hun. Een U20 tegen hun en wij stelde ons
op. Met de linkshandige Mieke op de tweede lijn en in de rechter
hoek. Ze werd niet aangevallen, liep in en zeg een heel mooi gat links
van de keeper en... raak. Gelukkig, we staan weer voor. En bleven dit
ook staan ondanks dat Karina en Ebelien een P’tje kregen. En Joke
haar 3e P’tje kreeg. De laatste minuut speelde we balbezit en waren
daardoor bijna zeker van een overwinning.
Het was een spannende wedstrijd. We hebben behoorlijk lang achter
gestaan en pas in het laatste partje kwamen we gelijk en maakte Mie-
ke het winnende doelpunt. Het is voor ons een stuk leuker spelen nu.
Die spanning is veel beter, dan wat we vorig jaar hadden. Dat je wel
eens voor staat met 15-0.

Dames 2 tegen Alliance 3
Door: Karina

Het gaat goed met ons. We staan inmiddels 2e. Zaterdag de 22e
moesten we tegen Alliance 3. Met een heel compleet team, 11 speel-
sters. Het was wel de bedoeling om te gaan winnen om zo onze posi-
tie te houden. Zij stonden 5e, maar wel met 2 wedstrijden minder en 3
punten verschil. Van Bart moesten we er meteen tegenaan gaan om
met dat eerste punt maar meteen voor te staan. Maar het was het
tegendeel. Na 1 minuut een doelpunt blauw 4. In het eerste partje was
het vooral veel heen en weer zwemmen zonder resultaat.
Na een beetje boze Bart moesten we toch gaan terugkomen. Marlinda
werd eruit gestuurd, gelukkig zonder resultaat. En even later werd
Sabine eruit gestuurd. Waardoor de tegenpartij weer een doelpunt kon
maken vanuit de man meer. We staan 0-2 achter.
Bart werd wat rustiger en wist dat we zeker nog terug konden komen.
We zijn er niet bij met ons hoofd. Er tegenaan. Maar het wilde niet
baten. In het derde partje werd het derde doelpunt tegen gemaakt,
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weer door blauw 4. Na 4 minuten werd dan eindelijk ons eerste doel-
punt gemaakt door Karina. En na dit doelpunt werden en blauw 10 en
de keeper van de tegenpartij er beide gelijk uitgestuurd. Een man-
man meer. Maar er werd alleen jammer genoeg niet gescoord. Het
blauwe team lag met 3 man in het doel en alle speelsters hadden hun
armen omhoog. Er was geen gat te vinden. Een gemiste kans. En in
de laatste 4 seconden werd er nogmaals gescoord door de tegenpartij.
Het staat nu 1-4 voor Alliance.
Ergens ver weg dachten we dat we het nog wel in konden halen. Als
de heren het konden, waarom wij niet. Maar na 1 minuut kwam het
5e doelpunt en na 3 minuten het 6e doelpunt tegen. Uiteindelijk pro-
beerde Marlinda ons nog een beetje te redden door nog 2 doelpunten
te maken, maar de schade was al gedaan, 3-6 verloren.

DWT 5 'Aquarius 1
Door: Gé Luttikhuizen

Zaterdagavond - 15 november 2003 - 20.45 uur - vierde klasse Kring
We zijn met 13 spelers aanwezig. Vanzelfsprekend wordt de ploeg
"in mootjes" gehakt. Dat wil zeggen Koos ligt als doelverdediger vier
partjes in het water. De twaalf anderen worden globaal verdeeld in
twee ploegen, die om beurten een partje spelen. Na het eerste part is
het 2-1 voor ons door de schietgrage Tim Peekstok en Stefan Wool-
thuis. Wat ze beiden ons na afloop vertelden, is dit een scoringsper-
centage van 25 %. Na enig rekenwerk kom je dan tot de slotsom dat
de stand eigenlijk 8-1 had kunnen zijn. In het tweede part gebeurt er
niet veel. De enige die voor wat sensatie zorgt is Ton Vermeer. In de
buurt van ons doel laat hij zich meedrijven op de rug van een tegen-
stander. Twintig seconden mag hij in de hoek hierover nadenken.
Onze tegenstander straft dit af met een doelpunt: 2-2. Het derde part
begint rustig, maar na twee minuten neemt Aquarius plotseling de
leiding. Dat is te gek en Stefan schiet ons naar 3-3. Even later moet
blauw eruit en Kim Bouman maakt er 4-3 van. Niels Rohling ver-
hoogt dit naar 5-3. Nog wat later moet een van ons eruit. De schage-
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naren bakken er met 1 man meer niets van en de stand blijft zoals die
was.

Vierde part
Martin Kamstra heeft wat goed te maken. Hij heeft al verschillende
flodderige ballen richting doel gestuurd, maar nu na 14 sec. lukt het:
6-3. Aquarius wordt op slag actiever. Toch duurt het nog een minuut
voordat ze een doelpunt maken: 6-4. Vervolgens wordt Niels eruit
gestuurd en wordt het door de man minder situatie 6-5. Hierna krij-
gen we een opvallend optreden van Roel van Hal. Hij dekt de mid-
voor prima af. Met nog 2,5 minuut te spelen zet de tegenstander een
aanval in. De bal komt eraan. Roel springt omhoog en tikt de bal voor
de midvoor langs door naar de achter-hem-liggende keep. Echter door
een plotselinge beweging van zijn tegenstander krijgt de bal een
 zwieper en gaat sneller dan verwacht. Heel mooi verdwijnt de bal in
ons doel langs de verbaasd kijkende Koos Ruiter: 6-6. "Uhhhh ik had
hem kunnen houden, maar ik dacht.........."
Net stonden we nog met 6-3 voor en nu, binnen de minuut (58 sec.),
is het gelijk! Gelukkig hebben we Tim en 8 seconden later is het al
7-6. Aquarius blijft actief, een beetje te zelfs ... en een blauwe moet
20 sec. over z'n onnadenkendheid nadenken. Geen resultaat voor ons
met een man meer. Wel 41 sec. voor het eind door Stefan: 8-6.
Zo vlak voor tijd wordt het op een vreemde manier erg spannend.
Marcel Zwart is het water in gekomen. Na even achter te hebben
gedobberd, gaat hij kort voor het einde als een stormram naar voren.
Ongemerkt komt hij op rechts vrij te liggen en krijgt de bal. Op twee
meter van een tegenspeler stopt Marcel, pakt de bal om uit te halen.
Echter de bal tolt als een gek op z'n hand en floept er vanaf Door een
speling van het lot gebeurt dat driemaal snel achter elkaar. Elke keer
komt z'n tegenspeler omhoog om het te verwachten schot te onder-
vangen. Net als deze man besluit om op Marcel toe te springen en
hem de bal te ontfutselen, schiet Marcel in het net. Vlak voordat de
bal de hand van Marcel verlaat, fluit de scheids echter voor het einde!
Helaas voor Marcel. Het doelpunt telt niet. Eindstand: 8-6.
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Langebaanzwemmen in de
zomer van 2003
Door: Gé Luttikhuizen

In dit clubblad drie lijsten met gerangschikte resultaten van een ze-
vental DWT-ers. Het zijn:

Uitslagen
De persoonlijke uitslagen van DWT-ers, die aan
langebaan-wedstrijden hebben deelgenomen. Voor de dames/heren en
de oudste leeftijdsgroepen bij de jeugd bestaat een punten-systeem.
De bedoeling hiervan is om landelijk een klassement te kunnen sa-
menstellen. Met elke wedstrijd kun je punten verdienen. Eindig je als
eerste in je leeftijdsgroep dan krijg je daarvoor 300 punten. Kom je
34 seconden na de winnaar binnen, dan krijgje 300 - 34 = 266 punten.
Is je achterstand aan de finish meer dan 300 seconden ( 5 minuten ),
dan krijgje 0 punten. Meer wedstrijden doen betekent, dat er meer
punten verzameld kunnen worden. Na afloop van een wedstrijd wor-
den de behaalde punten omgerekend naar een 1 kilometer. Behaalde
punten op een 2 kilometer worden door twee gedeeld, op een 3 km
door drie, enz.

Algemeen-klassement
Hierin zie je op welke plaats de DWT-ers en DWT-sters landelijk
staan na het verzamelen van de punten. Viki Boviatsis staat ook in de
tabel. Ze is omstreeks juni 2003 naar een andere Haarlemse vereni-
ging (Rapido) gegaan, omdat de trainingsmogelijkheden voor haar bij
DWT niet aanwezig waren. Ze heeft bij ons leren zwemmen en is
jarenlang lid van de zwemgroep geweest. Voor een aantal leden is het
natuurlijk niet zo prettig dat ze deze stap gedaan heeft, maar daaraan
was niet te ontkomen. Ze hoort nog steeds bij de betere zwemsters en
of dat zo blijft is uiteraard niet zeker. Om dit ex-lid niet helemaal uit
het oog te verliezen wordt er af en toe een melding gemaakt over haar
prestaties, zoals hier in het algemeen klassement. Bovendien is het
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niet uitgesloten, dat ze na jaren nog eens terug zal keren naar DWT.

Verenigingsklassement
Bij dit klassement worden alle zwemmers en zwemsters van een
vereniging betrokken. De leeftijdsgroep, waarin men aan de wedstrijd
meedoet, is niet belangrijk. De snelste telt mee voor het klassement.
Er is alleen een onderverdeling zoals in de tabel te zien is. Voor het
berekenen van de punten geldt het volgende:
S per schoolslaggroep kan in totaal 30 km meegeteld worden met

een maximum van 8 km per persoon
S per vrije-slaggroep zijn deze getallen 50 km en 10 km
Indien een vereniging op het onderdeel vrije slag voor jongens/heren
50 km kan laten meetellen, dan spreekt men van een vol klassement.
De DWT-ers, die hiervoor hadden moeten zorgen, hebben dat in 2003
bij lange na niet gedaan.

Langebaanuitslagen 2003

progr
nr

plaats
naam zwemmer /-ster

datum groep
af-

stand
m

slag tijd plek
deel
ne-

mers

Spaarnwoude 15 juni

4 Tessa Wijckmans 15 jaar e.j. - m 500 sch. 9.39.53 8 17

4 Jody Kokkelkoren 500 sch. 10.03.25 11 17

11 Jody Kokkelkoren 1000 vr. 16.44.13 16 23

11 Tessa Wijckmans 1000 vr. 17.01.48 18 23

13 Nadia du Fossé 11 jaar e.j. - m. 500 vr. 11.12.35 13 20

16 Peter van de Bor h. 2000 vr. 33.04.87 47 51

16 Michael de Feber 2000 vr. 34.09.37 49 51

20 Gé Luttikhuizen pr.t. 1000 sch. 22.49.33 - 63

Bodegraven 5 juli

6 Tessa Wijckmans 15 jaar ej. - m 500 sch. 10.27.16 5 9

7 Wouter van de Bor 15 jaar e.j. -j. 500 sch. 9.55.02 2 3

12 Wouter van de Bor 1000 vr. 18.36.90 17 18

13 Tessa Wijckmans 15 jaar e.i. - m. 1000 vr. 18.39.39 31 35

19 Peter van de Bor h 2000 vr. 33.54.84 43 51

19 Michael de Feber 2000 vr. 37.01.51 50 51
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Eersel 13 juli

6 Tessa Wijckmans 15 jaar e.j. - m. 500 sch. 9.40.26 14 28

14 Tessa 1000 vr. 16.35.35 36 46

Middelburg 30 aug.

20 Gé Luttikhuizen pr.t. 1000 sch. 23.27.13 - 11

Wilhelminadorp 6 sept.

8 Tessa Wijckmans - 15 jaar e.j. - m. 1000 vr. 15.56.43 26 34

Vlissingen 7 sept.

4 Tessa Wijckmans 15 jaar e.j. - m. 1000 vr. 16.11.44 29 42

14 Tessa Wijckmans 500 sch. 9.26.30 15 33

Algemeenklassementen 2003

slag groep naam plaats
totale aantal
deelnemers

punten
geldt alleen voor

geboren in

vrije slag dames Viki Boviatsis 12 207 6417,96 open

heren Peter van de Bor 218 265 157,02 87, 86 of eerder

Michael de Feber 233 265 39,40 87, 86 of eerder

meisjes Tessa Wijckmans 57 175 411,88 88 t/m 91

Jody Kokkelkoren 112 175 89,12 88 t/m 91

jongens Wouter van de Bor 119 126- 0,00 88 t/m 91

schoolslg meisjes Tessa Wijckmans 25 90 259,78 88 t/m 91

Jody Kokkelkoren 65 90 49,94 18 t/ni 91

jongens Wouter van de Bor 40 55 31,83 88 t/m 91

Verenigingsklassementen 2003
slag DWT-groep plaats totale aantal punten plaats na plaats voor

plaatsen vereniging vereniging

vrije slag meisjes/dames 73 114 501,0 Onderdak Njord

jongens/heren 101 122 196,42 Appingedatn Ten Boer

schoolslag meisjes/dames 40 67 309,72 Woerden Oceanus

jongens/heren 55 69 31,83 Den Doorn De Bron



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  S. Meurs

Beveland 82
2036 GP Haarlem
tel. 023 - 5 33 40 66

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
vrijdag 18.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.15-08.45 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


