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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Van uitstel komt afstel; althans dat beweert Koos
Ruiter in de column van de maand van “De vijfde
periode”. We hebben volgens deze illustere trainer
van de polo herenselectie bij DWT legio steekhoudende smoezen om
bijvoorbeeld een sportieve activiteit als de training van een zwemve-
reniging over te slaan, dus uit te stellen. Ik beweer dat uitstel knaagt
aan de poten van het beoogde resultaat en dat deze het algemeen
belang ondermijnt. Een nogal boude uitspraak die vraagt om enige
toelichting. Het sociale verkeer kent een aantal (stilzwijgende) af-
spraken waar wij ons min of meer aan conformeren. Zo hebben we
de mond vol over de verloedering van de samenleving en volgen we
belangstellend de inmiddels tot een nationaal item uitgegroeide dis-
cussie over normen en waarden. De wetgever moet een halt toeroe-
pen aan het scala van ondermijnende activiteiten die ons veilig leven-
tje stilaan de nodige schade berokkent. En dit gedoogt geen enkel
uitstel meer; want van uitstel, enz! We kunnen wanneer we onszelf
een spiegel voorhouden ook gewoon metterdaad een positieve invul-
ling geven aan de onderling gewenste normen en waarden verhou-
dingen. Geen woorden maar daden dus!

Het getuigt ook in de sportwereld van respect, verantwoordelijkheid
en zeker van sportiviteit wanneer elementaire afspraken in het sociale
verkeer als vanzelfsprekend, ook in het sportieve strijdperk, tot de
normale omgangsvormen behoort. De schrik slaat mij echter om het
hart wanneer ik als sportbestuurder moet lezen dat na afloop van een
indoor-voetbaltoernooi met name de ouders van de jonge voetballer-
tjes om een futiliteit vrolijk met elkaar op de vuist gaan. Over voor-
beeldfunctie gesproken. En wat te denken van het incident binnen
ons eigen Haarlemse waterpolowereldje, waarin een poloscheidsrech-

 3  

ter besluit om voorgoed de fluit aan de wilgen te hangen omdat de
gedragingen van poloërs en begeleiders rondom een simpel spelletje
waterpolo voor hem de bekende druppel vormt. En ook al zijn er de
nodige belangen in het geding, ik mag toch aannemen dat dergelijke
gedragingen niet tot de trainingsstof bij het waterpolo behoren. Ik
zou als sportbestuurder onmiddellijk de handdoek in de ring gooien
als dergelijke schendingen van de omgangsvormen gemeengoed
binnen de sportvereniging worden. Stop het hanteren van goede om-
gangsvormen in je sociale -en sportieve bagage. Doe het, want van
uitstel, enz. Bovendien vaart DWT er wel bij.

Ik kan dus met een gerust hart in april de voorzittershamer aan mijn
opvolger overdragen. De gewenste verhoudingen in het spel van
normen en waarden is immers bij DWT gewaarborgd. Er hebben zich
bovendien voldoende kandidaten aangemeld om de gewenste
bestuurssamen-stelling te continueren. Of is nu mijn wens de vader
van de gedachte? Het blijkt altijd weer een crime om mensen te ent-
housiastmeren voor een bestuursfunctie, of voor welke andere nood-
zakelijke kaderfunctie om een sportvereniging draaiende te houden
dan ook. Als u vindt dat de sportvereniging een wezenlijk aandeel
kan leveren in de totstandkoming van de gewen-ste verhoudingen bij
normen en waarden, meldt u zich dan aan als kaderlid bij DWT of als
kandidaat voor een bestuursfunctie binnen deze fantastische zwemve-
reniging. Wacht niet tot morgen, want van uitstel komt afstel! Ik heb
dit nu alweer elf jaar geleden zelf niet zover laten komen. Bedenktijd;
dat wel. Maar afstel, geen denken aan! En terugblikkend in wat ik in
deze vereniging aan tijd en energie heb geïnvesteerd en wat ik daar-
voor in de loop der jaren heb mogen terugkrijgen, heb ik daar geen
moment spijt van gehad.

Met sportieve groeten
Guus Niehot
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Informatief..
Algemene ledenvergadering.
Maak vast ruimte in uw agenda voor de komende
algemene ledenvergadering, kortweg jaarvergade-
ring geheten. Deze vindt plaats op donderdag 15
april aanstaande in ons eigen DWT clubhuis. Aan-
vang 20.00 uur.

Bestuurskandidaten.
De komende jaarvergadering treden drie bestuursleden af. Voor een
evenredige verdeling van de bestuurstaken acht het bestuur een sa-
menstelling van zeven bestuursleden gewenst. Er zijn derhalve vier
plaatsen vacant, waaronder de functies van voorzitter en secretaris.
Er is het bestuur veel aan gelegen om in april aan de algemene leden-
vergadering een nieuwe voorzitter en dito overige nieuwe bestuursle-
den te kunnen voordragen. Het bestuur roept belangstellende leden
dan ook met klem op om zich te melden als kandidaat bestuurslid, of
zich conform artikel 12, lid 6 van de statuten te laten voordragen als
kandidaat bestuurslid.
Artikel 12, lid 6.
Tot een week voor aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen door het bestuur, of tenminste 10
seniorleden per kandidaat, kandidaat bestuursleden worden voorgedragen. De algemene ledenvergade-
ring kan zelf ook kandidaten voordragen. Men kan kandidaat worden gesteld bij een besluit genomen
met meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

Jaarverslag.
Het jaarverslag van de diverse werkgroepen dient uiterlijk 15 maart
bij de redactie van het clubblad (Michael Woolthuis), met daarvan
gelijktijdig een afschrift naar het bestuursse-cretariaat (Anneke Veen
), te zijn ingeleverd.

Rookverbod.
De wetgeving met betrekking tot het roken in openbare ruimtes, is
vanaf 1 januari 2004 aangescherpt. Het bestuur van DWT heeft er-
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voor gekozen om al in 2003 over te gaan tot een geleidelijke invoe-
ring van het rookverbod. De meeste bezoekers van het clubhuis heb-
ben hieraan op een sportieve wijze gehoor gegeven. Thans geldt ook
in het clubhuis van DWT een algemeen rookverbod. Bezoekers van
het clubhuis worden geacht zich aan deze wettelijke maatregel te
houden, hoe moeilijk dit ook voor de notoire roker is. Overtreding
van de wet kan, variërend van boetes tot (tijdelijke) sluiting van het
clubhuis, duur uitvallen voor de vereniging.
Het bestuur zal derhalve in het belang van de vereniging niet schro-
men om over te gaan tot sancties aan hen die (ook na herhaalde waar-
schuwingen) het rookverbod negeren.

Met bronvermelding.
Bron: Sport.nl

De invloed van ouders op het gedrag van kinderen
(Het eerste artikel uit de serie ‘ouders en sportieve opvoeding’)

Zoals u ongetwijfeld weet, is sportbeoefening in velerlei opzichten
belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Daarbij is de rol van u
als ouder erg groot. Maar wat houdt die rol nu precies in? In de arti-
kelenreeks 'Ouders en sportieve opvoeding' wordt hierop uitvoerig
ingegaan.
1. De invloed van ouders op het gedrag van kinderen.
2. Voorwaarden scheppen voor de sportbeoefening &

interesse tonen en stimuleren.
3. Het stimuleren van individueel sportief gedrag (Fair Play).
4. Kwaliteitscontrole en taakinvulling bij de sportvereniging

Ouders hebben een grote invloed op het gedrag van hun kinderen.
Zeker als het nog om jonge kinderen gaat. In de belevingswereld van
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kinderen zijn ouders namelijk de ideale voorbeelden. Wie kent niet
de uitspraken van jonge kinderen als: 'mijn moeder is de slimste en
mijn vader de sterkste...'. Bij het ouder worden van het kind neemt
die invloed echter af. Dan komt het kind met andere personen in
contact, die mede bepalend worden bij het opvoedings- en ontwikke-
lingsproces, zoals leeftijdgenoten, school, kerk, media en sportvere-
niging. Over het algemeen kan worden gezegd dat hoe ouder het kind
wordt, des te kleiner de invloed wordt die ouders direct kunnen uitoe-
fenen op het gedrag van hun kinderen. Ongeacht hoe oud het kind is,
kunnen de ouders een belangrijke rol spelen door een goed voorbeeld
te zijn en te praten over dingen die de kinderen bezig houdt, zoals
sport. De ouder-kind-relatie zal sterk veranderen als de puberteit
aanbreekt. Dit is een typische periode waarin ouders over het alge-
meen minder grip hebben op hun kind. De jongere 'ontdekt zichzelf'
en bekijkt de omliggende wereld op een andere manier. De jongere
bekijkt het gedrag van de ouders nu veel meer vanaf een afstand. De
puber leert selecteren wat volgens hem de goede en de minder goede
eigenschappen van zijn ouders zijn. De ouders zullen hiermee reke-
ning moeten houden en de jongere wat meer vrij moeten laten in zijn
beslissingen. Zeker in de puberteitsfase van het kind blijft ‘conse-
quent het goede voorbeeld geven’ erg belangrijk.

Actieve levensstijl
Voldoende beweging kan een positieve invloed hebben op allerlei
gebieden. Daarom is het belangrijk dat jonge kinderen al vroeg met
verantwoord bewegen beginnen. Vanaf jonge leeftijd moet een actie-
ve levensstijl eigen worden gemaakt. Dit geeft namelijk een grotere
kans dat op latere leeftijd ook een actieve levensstijl behouden wordt
en dat geeft weer meer kans op een goede gezondheid. Bovendien is
het voor mensen die op jonge leeftijd nooit of weinig hebben gesport
veelal lastig om op latere leeftijd alsnog te gaan sporten. Voor hen is
de drempel om te gaan sporten dan vaak te hoog. Naast het gezond-
heidsaspect kan sporten, mits het verantwoord gebeurt, veel andere
positieve gevolgen hebben. Sportende kinderen ontwikkelen motori-
sche vaardigheden waardoor ze zich gemakkelijker bewegen en beter
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zijn in andere sportieve vaardigheden. Dit kan hun gevoel van eigen-
waarde vergroten. Daarnaast is het sporten bij een vereniging een
uitstekende gelegenheid om een vriendenkring op te bouwen, wat
weer belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling.

Samen sporten
De woonomgeving en de instelling van de mensen is steeds minder
gericht op bewegen en sport in de woonomgeving. Er zijn ook zijn
meer concurrerende zaken zoals: TV, video, computer, ‘passief’
speelgoed. Ouders kunnen er zelf voor zorgen dat hun kind op jeug-
dige leeftijd voldoende beweegt. Dat kan al op zéér jonge leeftijd.
Bijvoorbeeld door met het kind zelf veel aan beweging te doen. Ook
het samen spelletjes doen met veel beweging zorgt voor het gewenste
leereffect om te bewegen. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook instan-
ties die activiteiten organiseren waarbij ouder en kind samen bewe-
gen. Denk in dit kader bijvoorbeeld aan het baby- en peuterzwemmen
en ouder- en kindgymnastiek. Bij kinderen vanaf ± 4 jaar neemt de
school een deel van de bewegingsopvoeding over. Daarnaast kunnen
sportverenigingen een belangrijk deel van de bewegingsopvoeding
overnemen. Tegenwoordig zijn er veel verenigingen die activiteiten
aanbieden voor steeds jongere kinderen. Bekende voorbeelden hier-
van zijn gymnastiek, zwemmen, voetbal, tennis, handbal en volley-
bal. Veelal gaat het hier dan om het inleiden op een bepaalde sport
waarbij speels en heel gevarieerd een groot scala aan sportieve vaar-
digheden aan bod komt.

De sportvereniging is een ideale plaats voor kinderen om te gaan
sporten. Ouders zullen hun kinderen moeten (blijven) stimuleren om
in georganiseerd verband te sporten. Uiteraard moet het kind zich wel
thuis voelen bij de sportvereniging en plezier beleven aan de sport
die hij of zij doet. Als kinderen eenmaal lid zijn van een sportvereni-
ging houdt daarmee zeker de bemoeienis van ouders niet op. De rol
van ouders is dan op te splitsen in 5 categorieën, te weten:
1. Voorwaarden scheppen
Het gaat hier om gedrag van ouders waardoor het voor de kinderen
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mogelijk wordt om goed te sporten. Hieronder valt onder andere het
zorgen voor het vervoer, de kleding en de kosten.
2. Interesse tonen en stimuleren
Voor een sportend kind is het belangrijk dat ouders interesse tonen.
Bovendien wil ieder kind gestimuleerd worden. Het ene kind heeft
het echt nodig om 'de moed niet op te geven' en lid te blijven, het
andere kind ervaart het gewoon als positief en dat geeft hem nog
meer plezier in de sportbeoefening. Leg daarbij niet teveel druk op
het kind. Laat merken dat je achter hem staat en dat je geïnteresseerd
bent, maar voorkom dat het kind het gevoel heeft dat hij lid moet
blijven van de ouders, of dat hij goede prestaties moet halen van zijn
ouders. Ouders zijn meestal oprecht geïnteresseerd in de sport van
hun kinderen. Voor ouders is het leuk als het kind goed presteert en
de kinderen en jongeren voelen dat ook zo. Uit verschillende
onderzoe-ken is gebleken dat dit gevoel een bepaalde druk op de
kinderen en jongeren legt; ze willen graag goed presteren, en niet in
de laatste plaats voor hun ouders. De ouders hebben vaak de beste
bedoelingen en absoluut niet in de gaten dat hun kind hun interesse
als ‘druk’ ervaart.
3. Fair Play stimuleren
Kinderen zullen op het sportveld, maar ook door de media met on-
sportief gedrag worden geconfronteerd. Het is daarom belangrijk dat
kinderen al vroeg leren wat Fair Play inhoudt en hoe zij zich volgens
Fair Play-normen dienen te gedragen. Ouders kunnen hierbij helpen
door erover te praten en zelf het goede voorbeeld te geven.
4. Kwaliteitscontrole bij de vereniging
Ondanks de goede bedoelingen van de sportvereniging, zouden som-
mige zaken in uw ogen wellicht (nog) beter kunnen. Probeer daarom
de vereniging te helpen bij het 'kindvriendelijk sporten' en de bevor-
dering van Fair Play.
5. Taakinvulling bij de sportvereniging
Binnen een sportvereniging zijn er talloze taken die ingevuld kunnen
worden door ouders. Er zijn permanente taken (bestuurs- of commis-
sielid), meermalige taken (feestcomité) of een eenmalige taken (be-
geleiding van een kamp). Vraag uw vereniging naar de mogelijkhe-
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den. Er zijn bij elke vereniging veel taken die relatief weinig tijd
kosten en waarmee u de vereniging erg helpt. Bovendien is het voor
ouders een goede mogelijkheid om zelf mee te bouwen aan een opti-
maal klimaat voor de sportbeoefening van hun kinderen. En het be-
langrijkste daarvan is dat het vaak leuk werk is, waarbij je als ouders
zelf ook de nodige contacten opdoet.

Hoera Geslaagd
Door: Sanja van Dijk

14 en 15 november heb-
ben er weer kinderen
afgezwommen. En ie-
dereen is geslaagd, dus
op naar het volgende
diploma!! Voor de
zwemvaardigheden heb-
ben de volgende kinde-
ren hun diploma gehaald:

Zwemvaardigheid 1.
1. Guido van der Kroft
2. Koen Bakuwel
3. Rosan Cnossen
4. Pinar Kara
5. Manal Oulhadj
6. Bram Hartman

Zwemvaardigheid 2.
1.Lucas Szabados
2.Stephan den Ridder
3.Pim Verburgh
4.Patrick Teeuwen
5.Romy Nulkes
6. Juliette Chen

Zwemvaardigheid 3.
1. Stephanie Kriege
2. Ramon Mengerink
3. Etienne Piers
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Voor het ABC-plan hebben de volgende kinderen hun diploma ge-
haald:

Diploma A
1. Juliette Nielen
2. Jente Boots
3. Vannity Fernandez
4. Emma Visser
5. Rens de Haan
6. Jesse Blom

7. Aron Apetz
8. Meike van der Veldt
9. Joerie Gillissen
10. Elif Ozer
11. Esme Habraken

Diploma B
1. Michelle Versteeg
2. Romy Pronk
3. Noortje Otten
4. Lindsey Boode
5. Michael Rasch
6. Tevhide Dogan
7. Ryanne van der Meer

8. Ellen Zonneveld
9. Eline Hofland
10. Rik Hofland
11. Colijn Welling
12. Kean Hagens
13. Sidney de Vries
14. Carlijn Bakker

Diploma C
1. Salar Habibi
2. Ivo Chen
3. Sjona Breedijk
4. Nelis Meyer
5. Hakan Ozturk
6. Channah Juffermans
7. Natalja Klinkenberg
8. Chaima Ramdani
9. Sean Muylaert
10. Lloyd Muylaert
11. Mees Eland

12. Roy van der velden
13. Kelly van den Ban
14. Eric van den Berg
15. Daniel v.d. Berg
16. Tessa Hurkmans
17. Noah Hommes
18. Tim Groeneveld
19. Lilian van eeden
20. Nelleke Bouman
21. Joris Welling

De volgende keer zal het uitzoeken op 6 en 7 februari zijn.
Het afzwemmen op 20 en 21 februari.
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Van de polocommissie
Rij-rooster aspiranten onder 16

Hieronder staat het rij-rooster voor de
aspiranten onder 16, zoals aangekon-
digd in het poloboekje. Als je geen
vervoer kan regelen, ruil dan onderling
even.

aanw. aanv. zwembad plaats Wie zorgen voor vervoer
24 januari 17.45 18.15 De Planeet Haarlem Verzamelen bij de Planeet
31 januari 16.45 18.15 De Schots Den Helder Frank, Daniel, Johannes
6 maart 17.15 18.30 Wilgenhoek ZO Beemster Wouter, Richard, Daan
13 maart 13.15 14.45 De Waterhoorn Hoorn Harm, Maarten, Skip
3 april 14.30 15.30 De Slag 2 Zaandam Daan, Frank, Johannes
17 april 17.15 18.45 De Horst HHWaard Wouter, Maarten, Skip

Wedstrijdwijziging dames 1

De wedstrijd van dames 1 op zondag 21 maart is verplaatst naar
zaterdag 20 maart. Is dat even goed nieuws! Dus:

20-03-04 LZ 1886 2 - DWT 1 aanvang 17.15 uur

Baddienst en jurytafel

Zaterdag 7 februari Randy
niveau aanv tafelbezetting VSR
NH.P1Z DWT D - Noordkop C 18.30 Carry en Anita Remon
D3.JB3 DWT A - DAW Finenzo A 19.00 Jan, Cor en Randy Remon
NH.D1 DWT 3 - Alliance 5 19.45 Stefan V.,Tim en Marcel -
NH.H1 DWT 4 - AZVD 1 20.30 Carola, Antonette en Martine -
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Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Voor meer informatie bel of schrijf met:
Ebelien Brander
Van Kinsbergenstraat 23
2014 DG Haarlem

Zaterdag 14 februari Marjolijn
niveau aanv tafelbezetting VSR
NH.A2M DWT C - De Ham C 18.30 Eddy en Thijs Janique
NH.A1B DWT B - Hoorn B 19.15 Sandra en Dana Janique
B.H3C DWT 1 - Koudekerk 1 20.00 Michael, Frank en Paul T. -
B.D2A DWT 1 - Watervlo 1 20.45 Teun, Raymond en Hayo -
B.HR2B DWT 2 - UZSC 4 21.30 Fokkelina, Roselijn,Marjolijn -

Zaterdag 21 februari Dana
niveau aanv tafelbezetting VSR
NHP1Z DWT D - NVA/HHC D 18.30 Dana en Randy Janique
NH.A2M DWT C - De Bron B 19.00 Dana en Randy Remon
NH.A1B DWT B - Rapido'82 A 19.45 Jan en Cor Remon
NH.D1 DWT 3 - Aquafit 1 20.30 Dana, Sabine en Ronnie -
NH.H1 DWT 4 - Alliance 4 21.15 Carry, Anita en Anje -

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink

Autorijschool Goes & Boonstra

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

Haal je rijbewijs bij

Autorijschool Goes & Boonstra

Onder begeleiding van je
persoonlijke instructeur.

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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Kring Winterkampioenschap-
pen
Door: Aloys Wijckmans

Drie zwemsters vertegenwoordigde DWT tijdens de winterkampioen-
schappen. In Z.O. Beemster mocht je aan de start verschijnen als je 2
limieten had: op de 100m vrij en op de 100m wissel.
De beste prestatie was er voor Ebru, zij werd 7e op de 100m vrijeslag
in een pr. van 1.20.35. Ook Mara verbeterde haar tijd op 100m vrij
iets en werd 10e.  Tessa werd 10e en 11e zonder haar tijden te verbete-
ren.

Competitie derde ronde
18 januari te Amsterdam
Door: Aloys Wijckmans

Na wat omzwervingen kwamen we toch nog op tijd bij het zwembad.
Helaas moesten we nog even wachten, daar het zwembad niet zo
goed gepland en er nog 2 wedstrijden aan de gang waren. Ruim een
half uur later konden de eerste zwemmers op het startblok plaats
nemen. Helaas waren er geen 1ste plaatsen te begroeten, maar is er
toch redelijk gezwommen. Zo lijkt Dennis na wat blessure leed weer
helemaal terug. Hij werd maar liefst 3 keer 2e en zwom een mooi pr
op de 100m school en eindigde in 1.15.79 en zwom meteen de A-lim
ie t. Peter van de Bor verbeterde zijn tijd op die afstand met maar
liefst 7 sec. en eindigde op 1.20.72, twee sec. boven de limiet in zijn
leeftijdscategorie. Susanne van Kleef verbeterde haar tijd op de 100m
rugslag met 7 sec. en eindigde in 1.31.6 op een 3e plaats. Sjoerd werd
2 keer 2e en zwom een pr op de 50m schoolslag. Op die afstand werd
Yunus 3e. Ondanks zijn verkoudheid zwom oRoy ook nog 2 pr's. Op
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de 50m vrije slag werd hij 3e in 32.89. Tessa werd 2 keer 3e en twee-
de op de 100m schoolslag in een pr. van 1,27.90. Yesim verbeterde
haar tijd op de 50m vrijeslag met bijna een sec. tot 39.51.  Bij de
dames was Nicolette de sterkste, op de 100m vrijeslag bleef ze net
boven haar pr. steken en eindigde in 1.12.75.  Bij de heren maakte
Robbert een zeer verdienstelijk  debuut t en noteerde 1.18.35 als
eerste tijd op de 100m vrijeslag. Nu op de keerpunten trainen. Wat al
deze prestaties waard zijn is nog niet duidelijk, dan moeten eerst de
gegevens van de andere verenigingen bekend zijn.

Uitslagen Wedstrijdzwemmen
Competitie deel 3
18-01-2004 te Amsterdam

Prognr: 1 4x100m Wisselslag estafette H
1 1.17.07 4.56.69
Peter van de Bor, Dennis de Graaf, Michael
de Feber, Richard van Eis.

Prognr: 2 4x100m Vrijeslag est. m. sen 2
1 1.15.42 5.09.83CR
Jody Kokkelkoren, Fien de Vries, Tessa
Wijckmans, Anouk Rossel.

Prognr: 4 50m Schoolslag m. minioren 6 e.l.
1 Sonia de Graaf 0.47.40 0.47.55
2 Ebru Kalay 0.47.26 0.48.03
3 Mara Burden 0.51.03 0.49.81*
4 Susanne van Kleef 0.50.18 0.50.15*
5 Amanda Klinkenberg 0.52.84 0.51.23*

Prognr: 5 50m Schoolslag j. minioren 6 e.l.
1 Sjoerd de Vries 0.49.65 0.48.44*
2 Yunus Karaca 0.47.63 0.49.43

Prognr: 6 50m Vlinderslag m. junioren 2 e.l.

1 Fien de Vries 0.43.68 0.44.07
2 Myrthe Rossel 0.49.29 0.49.15*
3 Yesim Koycu 0.50.06 0.50.05*

Prognr: 7 50m Vlinderslag j. junioren 2 e.l.
1 Sjoerd de Vries 0.41.22 0.42.74
2 Yunus Karaca 0.42.04 0.43.86

Prognr: 8.1 50m Rugslag m. jeugd 2 e.l.
1 Jody Kokkelkoren 0.37.05 0.41.47
2 Fien de Vries 0.39.91 0.41.90
3 Ceyda Karaca 0.46.98 0.45.26*

Prognr: 9.1 50m Rugslag j. junioren 4 e.l.
1 Roy Kokkelkoren 0.44.46 0.41.74*

Prognr: 10 50m Vrijeslag m. senioren 2 e.l.
1 Tessa Wijckmans 0.32.05 0.32.28
2 Hanife Gurkan 0.34.53 0.33.97*

AA
3 Anouk Rossel 0.35.70 0.36.10
4 Yesim Koycu 0.40.45 0.39.51*
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Prognr: 11 50m Vrijeslag j. jeugd 2 e.l.
1 Dennis de Graaf 0.28.34 0.27.98
2 Wouter van de Bor 0.33.75 0.33.93

Prognr: 12.1 100m Schoolslag D
1 Tessa Wijckmans 1.28.44 1.27.90*
2 Nicolette Knape 1.31.13 1.30.94*
3 Ceyda Karaca 1.38.16 1.40.13

Prognr: 13.1 100m Schoolslag H
1 Dennis de Graaf 1.18.64 1.15.79*
2 Peter van de Bor 1.27.45 1.20.98*
3 Michael de Feber 1.23.94 1.24.39
4 Robbert Zeulevoet 1.37.77*

Prognr: 15 100m Rugslag m. minioren 6 e.l.
1 Susanne van Kleef 1.37.36 1.31.60*
2 Ebru Kalay 1.34.53 1.35.27
3 Amanda Klinkenberg 1.39.36*
4 Mara Burden 1.50.15 1.42.20*

RC
5 Sonia de Graaf 1.47.46 1.47.47

Prognr: 16 100m Rugslag j. minioren 6 e.l.
1 Sjoerd de Vries 1.28.36 1.32.43
2 Yunus Karaca 1.45.27 1.40.66*

RD

Prognr: 17 50m Vrijeslag m. junioren 2 e.l.
1 Fien de Vries 0.34.28 0.35.86
2 Ebru Kalay 0.37.53 0.38.30
3 Myrthe Rossel 0.39.74 0.39.84
4 Sonia de Graaf 0.41.31 0.41.42

Prognr: 18 50m Vrijeslag j. junioren 2 e.l.
1 Roy Kokkelkoren 0.33.64 0.32.89*
2 Wouter van de Bor 0.33.75 0.33.59*

Prognr: 19.1 100m Wisselslag m. jeugd 2 e.l.
1 Tessa Wijckmans 1.20.91 1.23.95
2 Jody Kokkelkoren 1.28.38 1.28.91 VG

3 Anouk Rossel 1.29.57 1.34.35
4 Yesim Koycu 1.40.38 1.42.52

Prognr: 20.1 100m Wisselslag j. junioren 4
e.l.
1 Wouter van de Bor 1.25.48 1.21.97*
2 Roy Kokkelkoren 1.25.77 1.25.45*

Prognr: 21.1 100m Rugslag m. senioren 2
e.l.
1 Jody Kokkelkoren 1.29.26 1.36.22
2 Anouk Rossel 1.34.29 1.40.90 RD
3 Myrthe Rossel 1.48.80 1.50.83
4 Hanife Gurkan RD/RE

Prognr: 22.1 100m Rugslag j. jeugd 2 e.l.
1 Dennis de Graaf 1.15.61 1.15.22*

Prognr: 23 100m Vrijeslag D
1 Nicolette Knape 1.11.85 1.12.75
2 Ceyda Karaca 1.23.03 1.24.24

Prognr: 24 100m Vrijeslag H
1 Peter van de Bor 1.04.20 1.04.45
2 Michael de Feber 1.09.25 1.09.55
3 Robbert Zeulevoet 1.18.96*

Prognr: 25 4x50m Wisselslag estafette m.
jeugd 2
1 0.37.05 2.43.48
Jody Kokkelkoren, Ceyda Karaca, Tessa
Wijckmans, Anouk Rossel.
2 0.42.52 2.59.08 RD
Hanife Gurkan, Fien de Vries, Yesim Koycu,
Ebru Kalay.

Prognr: 26 4x25m Schoolslag estafette mini-
oren 6
1 1.28.92
Yunus Karaca, Sonia de Graaf, Sjoerd de
Vries, Susanne van Kleef.

* : Verbetering eigen tijd.
CR : Clubrecord.
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Wil je iets weten over DWT???

Kijk dan op:

www.dwt-haarlem.nl

Ingezonden brief
Beste ouders en kinderen van het synchroon zwemmen,

Zoals u wel gehoord zult hebben zijn wij gestopt met training geven.

De reden dat wij niet meer aanwezig zijn is gelegen in het feit dat wij
het gevoel hebben gekregen niet meer serieus genomen te worden
qua manier van lesgeven door, op een enkele uitzondering na, het
trainerskader.

Wij danken u voor het geschonken vertrouwen wat wij van u moch-
ten ontvangen en misschien komen we elkaar nog wel eens tegen in
het zwembad.

Wij wensen de kinderen in de toekomst veel zwemplezier toe.

Met vriendelijke groet,

Ruud, Sandra en Wouter Kol
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Bedankt Sanja en Nic,
Door: J. C. Piers

Hierbij willen wij onze profkoks Sanja en Nic bedanken voor een
gezellige dag en een voortreffelijk Nieuwjaarsdiner.

Alle (overige) leden van de J-REZ en hun partners.

De stal van Americo,
Door: J. Piers

Het is alweer een tijdje geleden, maar wat hadden we het gezellig op
onze Sintmiddag. Voor Sinterklaas hadden we het clubhuis omgeto-
verd tot een echte stal voor Americo. Balen stro waren onderdeel
voor onze primitieve stal.

Terwijl we op Sinterklaas wachtte of hij ons met een bezoek kwam
vereren hielden we ons bezig met dansen op Pietenmuziek, Ameri-
co-prik, inkleuren van coole kleurplaten, trekpietjes maken,
taai-taai-hap-hap-happen en het in elkaar metselen van je eigen koek-
huis.
Het was een gezellige boel en ondertussen aten we een pannenkoek
en dronken we rode en groene limonade. We waren zo druk bezig
met onze activiteiten dat we Sinterklaas en de Pieten pas zagen en
hoorden toen ze al binnen waren.

Drie Pieten had de Sint meegenomen, maar of dit wel een goede keus
van de Sint was? In ieder geval konden deze Pieten echt niet zingen,
dus de volgende keer moeten we er echt aan denken om watjes mee
te nemen. Het tellen ging ze ook al niet te best af,  kunnen  Pieten wel
tellen? Misschien een idee voor Sinterklaas om ze een rekenmachine
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te geven!
Het waren wel supergezellige grappige Pieten, zodat we hopen dat ze
in november er toch weer bij zullen zijn.

Met z'n tweeën mochten we ieder bij Sinterklaas komen. Na het
zingen van een liedje kregen de kinderen een cadeautje die ze nog
niet open mochten maken. De gehele J-REZ: Sanja, Petri, Harrie,
Nic, Pascalle en Edith moesten ook door de knieën voor de Sint. Zij
moesten zelfs drie Sinterklaasliedjes zingen. (Zongen we echt zo
mooi). Toen we allemaal bij de Sint geweest waren mochten we
eindelijk tegelijk ons cadeautje openen. Er waren diverse cadeautjes
van auto's tot verfpotjes en van kralen tot raambeschilderingen.

Sinterklaas en zijn Pieten gingen weer naar anderen kinderen en wij
hebben onze stal nog even flink verbouwd. (Hadden we dus niet
moeten doen, want we gingen hoestend en proestend af en toe naar
buiten een verse zuurstofstoot te halen.) Maar de kinderen, en som-
mige groten ook, hadden het erg naar hun zin en hebben zich prima
vermaakt.

Na het eten van een zakje chips zijn we weer allemaal huiswaarts
gegaan en we zien al weer uit naar volgende bezoek van onze Heilig-
man dit jaar.

Bedankt Sinterklaas

P.S. Vind je het ook leuk om met ons een leuke middag te beleven,
kom dan naar onze Paasdag op 

ZATERDAG 3 APRIL 2004.

Houd deze dag vrij.

 21  

De Pen
Door: Raymond

Eindelijk hier is die dan.
Hier de pen van Raymond Velthuis.
Ja ik weet niet zo goed wat ik moet schrijven.
Dus laten we maar beginnen over hoe ik op waterpolo
ben gekomen. Ik ben dus via Chris Visser en mijn broer
Patrick op  waterpolo gekomen. Zij hadden mij alle twee een
keer mee
genomen naar een training en om dat ik waterpolo wel erg leuk vond
wou ik er wel op. En zo gezegd zo gedaan en nu zit ik er al bijna 13
jaar op geloof ik. Verder ben ik chauffeur op een hele zware auto
(mag niet zeggen waar op beroepsgeheim).
Ook ben ik trainer van de dames en herenjeugd samen met Bart we-
ver en ben willemzeis erg gezellig. Verder speel ik zelf ook nog en
wel in het 1ste van DWT. En op dit moment heb ik het ontzettend
naar mijn zin in dit team want het gaat nu heel goed. Kunnen zelf
promoveren als het mee zit.
Op dit moment ben ik bezig met een opleiding tot rij instructeur.
Als het meezit ga ik straks lesgeven bij de rijschool Goes en Boonstra
dat ons eerste ook sponsort. Ook heb ik nog een broertje spelen in
herenjeugd eigen wijs ventje is dat. Maar hij doet het wel goed (ALS
HIJ KOMT TRAINEN) Nou ik weet echt niks meer dus nu ga ik
maar eens bedenken aan wie ik de pen
Zal gaan geven. DENK DENK DENK.
Oh Randy onze vriendschap is nog steeds het zelfde ben niet boos op
je hoor. Alleen maar een beetje teleurgesteld.
Maar terug aan wie ik de pen zal geven.
En het is geworden.
Ronnie Westerhoven.

Onze vriendelijke skihut vriend.
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Heren 2
Door: Michael

Competitie downgrade
Het aloude en o zo vertrouwde, stevige en standvastige heren 2 wordt
momenteel geteisterd door overmatig en zeer pijnlijk blessureleed.
Zo kon het voorkomen dat wij vorig seizoen soms nog met elf of
twaalf spelers naar wedstrijden afreisden (Uiteraard met de nodige
wissel problematiek tot gevolg.) en dat wij dit seizoen die zelfde
tegenstanders tegemoet traden met slechts zeven of acht spelers
(Waarvan meestal ook nog enkele ingeleend bij de jeugd zodat er
weer een zekere vorm van wissel problematiek volgde alleen kwam
dat nu omdat er niet gewisseld kon worden. Dit ging haast lijken op
een conditie probleem maar dat was slechts lelijke schijn tegen.).
Volgens mij waren wij dit seizoen nog geen één wedstrijd ook maar
enigszins compleet.
Zodoende kan er eigenlijk bij de competitie update slechts het vol-
gende onaangename bericht staan: District, here we come.
We staan namenlijk onderaan in de competitie en we hebben nog wel
wat puntjes nodig om daar een eind aan te maken, of daar een eind
vandaan te komen of hoe je dat ook wilt noemen.
Toch geven we onze moed nog niet op (die is namelijk van ons en
wat van ons is blijft van ons, afblijven dus) en gaan we de tweede
helft van het seizoen proberen de benodigde punten bij elkaar te
winnen. Rapido vraagt om verlies punten en LZ zal toch ook wel
tegen zijn verlies kunnen en zo zijn er wel meer winst punten kansen
mogelijkheden.

Spelers update
Het aantal basis spelers van ons team daalt drastisch. Er moet nu echt
iets gebeuren. Dus (Nee dit is geen aankondiging van het vervroegd
uittreden of ontslaan van bestuursvoorzitters, trainers of coaches, dat
is alleen bij voetbal en wij spelen de enige echte mannensport water-
polo, wij geven gewoon de schuld aan iemand die we wel aan kun-
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nen.) :
Heren twee heeft trek in vers bloed.
Bij sommigen van ons heeft dat meer te maken met bloed transfusies
dan met nieuwe spelers geloof ik maar dat is een kleinigheidje waar
niemand al te zwaar aan mag tillen. Zwaar tillen is namenlijk niet
goed voor de heren 2 blessure top tien (er zijn bijvoorbeeld nu al
heren 2 spelers met een oude mannen kwaal en dat nog wel in de
glorieuze bloei van hun nog jonge leven, hoe we dat nu precies gaan
uitleggen aan onze grote schare trouwe fans weet ik nog niet maar we
verzinnen wel wat). Al met al zie ik hier toch een mooie kans voor
een groot aantal jeugdspelers.
Zoals in het vorige clubblad al te lezen was Chris is weer op reis en
wij wensen hem dan ook een fijne tijd in Ierland of waar hij ook nu
mag verblijven. Maar helaas is er dus weer een extra vacante spel
positie ontstaan. Wederom zo’n mooie kans voor een jeugdspeler.

Er schijnen ook nog heren 1 spelers met de ambitie rond te lopen om
volgend jaar in heren 2 te gaan spelen maar ja dan zijn ze waarschijn-
lijk al te laat. Want tegen die tijd is de medische wetenschap al zo ver
gevorderd dat al onze ziekenboegspelers volledig hersteld en fit ge-
noeg zullen zijn om samen weer een volledig geolied heren 2te vor-
men. Dus als er nog ambitieuze heren 1 spelers zijn dan mogen ze
wel op schieten want: vol is vol, de bal is geel en rond en eigen spe-
lers (inclusief inval jeugd talent uiteraard) eerst blijft wel de eerste
regel bij heren 2.

Robbert update
Na een klein drink ongelukje is het wel een beetje stil geworden rond
Robbert. Hoe het nu met Robbert gaat weet alleen zijn moeder, hij
heeft volgens mij tot zijn vijfentwintigste huisarrest dus je ziet hem
niet meer zo vaak op DWT.
Hoe dat allemaal komt en gebeurt is weet haast bijna niemand meer
maar  kan je toch nog stiekem nalezen en kijken op de volgende web
pagina: www.halloo.demon.nl/robbert.htm.



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 uur Clubhuis

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 uur Boerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Adspiranten (o 14)
dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
vrijdag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Heren jeugd
dinsdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5 
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames 1 t/m 4
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad


