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Een voorzet van . . .
De voorzitter.
Een koninkrijk voor een voorzitter! Begin jaren
negentig was dit een wel zeer nadrukkelijk
gehoorde kreet bij zwemvereniging  “De Water-
trappers”. En dan te weten dat men het in die
periode al druk genoeg had om de verhuizing naar een nieuw onder-
komen in Schalkwijk in goede banen te leiden. Op 17 maart 1993
tijdens de 62e algemene ledenvergadering was het dan zover dat Hans
Kleinhout mij onder applaus van  zo’n 18 leden, die de gang naar de
algemene ledenvergadering hadden gemaakt, een als voorzittersha-
mer uitziende kleinood overhandigde. Aan een jarenlang durende
zoektocht naar een nieuwe voorzitter was een happy end gekomen en
Guus kon dus gelijk aan de bak. Inmiddels zijn we reeds elf jaar
verder. Terwijl we in de afgelopen jaren vanuit ons onderkomen aan
het Boerhaavepad duidelijk de toekomst voor ogen hebben gehouden
kan met recht gesteld worden dat ons verblijf in het Sportfondsenbad
aan het Frederikspark nu toch wel heel definitief tot geschiedenis
verworden is. Daar kan zelfs een als reünie te bestempelen gezellige
avond met DWTers die minstens 25 jaar hun hart aan deze zwemve-
reniging verpand hebben, niets aan veranderen.

En toch lijkt er veel hetzelfde te zijn gebleven. Want zo’n kleine 100
leden (waaronder de reeds genoemde reünie gangers) vormen reeds
de nodige jaren een stevig fundament, waar bestuur, werkgroepen en
het overig kader de inspiratie uit putten om DWT op de sportland-
kaart te houden. Met gepaste trots kun je dit toch wel de erfenis van
het Frederikspark noemen. Maar ook de zoektocht naar nieuwe be-
stuursleden is net als toen geen sinecure gebleken. Edoch, op het
juiste moment geeft een aantal betrokken leden met hun kandidaat-
stelling aan dat de vertrekkende bestuursleden hun portefeuille kun-
nen overdragen aan een stel goed gemotiveerde opvolgers. Heel
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DWT kan zich hiermee gelukkig prijzen. De toekomst is gegaran-
deerd en de op te stappen bestuursleden krijgen hun plek in het ge-
schiedenisboekje van DWT. Een zekere opluchting maakt zich van
mij meester, maar er is toch ook een gevoel van trots; want in mijn
11-jarige regeerperiode hebben we met z’n allen op sportgebied hier
in Schalkwijk en in de dependance in het noorden van de stad toch
iets fantastisch neergezet en onderhouden.

Regeren is echter vooruitzien! En dat blijkt ook uit de gesprekken
met de troonopvolgers, die wat dat betreft reeds hun visitekaartje
hebben afgegeven. Rest mij om de overdracht tijdens de jaarvergade-
ring probleemloos te laten verlopen, waarna ik aan de kantlijn de
verrichtingen van DWT nadrukkelijk zal blijven volgen. Ik heb mij
met genoegen en veel plezier ingezet voor een sportvereniging die de
ware betekenis van het woord “sportvereniging” alleen al door de
onderlinge binding en betrokkenheid, de juiste glans heeft meegege-
ven.
En dan komen de herinneringen; zoals waar het voor mij aan de
zijlijn begon met de talent-volle zwemploeg beginnend met een pro-
motie. En wat te denken van; Osnabrück en het paastoernooi en al die
andere hoogtepunten met een gedreven ploeg wedstrijdzwemmers en
hun begeleiders. Nee we noemen geen namen (dat komt nog de vol-
gende maand in mijn laatste Voorzet). Samen met de J & REZ, want
dat was toch echt voor mij de allereerste kennismaking met DWT,
zonder wie menig kind in dit waterrijke land zich zorgen moest ma-
ken om het hoofd boven water te houden. Aan hun inzet en hun ma-
nier van lesgeven heeft menig ouder dierbare herinneringen overge-
houden. Het synchroonzwemmen dat pieken en dalen heeft gekend,
maar die desondanks zich altijd in de top van de kring Noord Holland
heeft weten te handhaven. Dromen, mooie dromen houd ik nog altijd
over aan het sprookje dat waterpolo heet. Zo’n 5 jaar geleden begon
de opmars naar een plaats die te kwalificeren valt als ‘net onder de
subtop. Mijn belangstelling voor deze tak van de zwemsport nam in
gelijke  tred toe met die zelfde opmars. Ik kan dit clubblad wel hele-
maal volschrijven met anekdotes die mijn enthousiasme voor DWT
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kracht bijzetten, maar ik kan dat beter verbaal ondersteunen met een
pilsje aan de bar en de clubhuiswerkgroep als toehoorder. En denk
erom dat ik die barfreaken dan ook nog de welgemeende pluimen
meegeef.
Ik stop met dit betoog. Alvast bedankt aan al die DWT-kanjers voor
de fijne tijd en de welgemeende inzet!

Met sportieve groeten,
Guus Niehot.

Uitnodiging algemene ledenver-
gadering
Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de
73e Algemene Leden Vergadering. 
Deze zal gehouden worden op donderdag 15 april 2004 om 20.00 uur
in het clubhuis. Het clubhuis is open om 19.45 uur.

Namens het bestuur, Anneke Veen, secretaris

AGENDA:

1. Opening door de voorzitter, G. Niehot
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen 72e algemene ledenvergadering d.d. 24 april 2003
4. Bespreking jaarverslagen

a. Bestuur
b. Werkgroep waterpolo
c. Werkgroep wedstrijdzwemmen
d. Werkgroep synchroonzwemmen
e. Werkgroep JREZ
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f. Clubhuiswerkgroep
5. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Uitreiking Sendenbeker
PAUZE
8. Begroting 2004
9. Benoeming bestuursleden:

Door het bestuur worden de volgende kandidaten voorgedragen:
Walja Karten – kandidaat voorzitter
Yolanda Bouman
Nic den Braven
Teun Weustink

10. Rondvraag *
11. Sluiting

*Vragen voor de rondvraag kunnen tot één kwartier voor aanvang
van de vergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend worden.

Ledenstand:
Aantal leden per 01-01- 2003: 467
Nieuwe leden: 142
Opzeggingen: 173 
Aantal leden per 01-01-2004: 436

Jaarverslag - bestuur.
Het bestuur heeft een roerig jaar achter de rug. Er is in 2003 9x regulier
vergaderd. Ook zijn zoveel mogelijk de BHZ vergaderingen bezocht en
hebben we ook het afgelopen jaar, zoals inmiddels gebruikelijk, een aantal
keren overleg met de directie van het Boerhaavebad gevoerd.

De samenstelling van het bestuur in 2003 met daarachter het jaar van aftre-
den:
Guus Niehot voorzitter 2004  (niet herkiesbaar)
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Paula Lommerse penningmeester 2005
Anneke Veen secretaris 2004  (niet herkiesbaar)
Kitty Ungureanu voorzitter TO 2005
Ebelien Brander representatie (PR) 2004 (niet herkiesbaar)
Marianne Schillemans PR. + diverse taken 2004

Daarnaast zijn er, wanneer dit nodig was, een aantal ingelaste vergadering-
en gehouden. 
Bij het wedstrijdzwemmen was daar de problematiek van het trainers te kort
en de moeilijkheden bij het op vullen van die vacature. Gelukkig is in de
persoon van Hans Joosten een enthousiaste gedreven zwemtrainer gevon-
den. 

Ook binnen de afdeling JREZ liep niet alles op rolletjes dit jaar, ook daar is
het nodige over gepraat en moesten soms moeilijke beslissingen genomen
worden.

Verder is in het begin van het vorig jaar besloten om op vrijdagavond tot
2100 uur het clubhuis rookvrij te maken en heeft het bestuur in de loop van
dat jaar besloten tot een algeheel rookverbod per 1 januari 2004. 

Wat ons ook behoorlijk heeft bezig gehouden is het feit dat 3 bestuursleden
hebben aangegeven per 1april 2004 definitief hun functie neer te leggen.
Eens te meer is maar weer gebleken dat mensen niet meer staan te trappelen
om vrijwilligerswerk te doen, hoewel anonieme stemmingen anders doen
vermoeden.  Eén persoon heeft reeds in november te kennen gegeven zich
kandidaat te stellen. 
Overigens is er het afgelopen jaar ook regelmatig gesproken over het al of
niet handhaven van de huidige bestuursvorm, met het Technisch Overleg,
zoals vorig jaar op de ALV ter sprake is gekomen. Door het grote verschil
van meningen heeft het bestuur gemeend om de afhandeling van deze kwes-
tie over te dragen aan het nieuwe bestuur, dat toch als het goed is qua sa-
menstelling een wezenlijke verandering ondergaat. 

Positieve dingen zijn er ook absoluut te melden: we kunnen dit jaar met
opgeheven hoofd voor de kastenwand plaats nemen, de inning van het
badgeld bij de leszwemmers en zwemmers van het late uur via een accept-
giro is een goede verandering gebleken.
Verder hebben wij het initiatief genomen om met ingang van het nieuwe
jaar trouwe leden eens in het zonnetje te zetten.
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Rest nog te vermelden dat wij hopen en verwachten dat het besluit om te
participeren in een reclameoffensief van het Boerhaavebad zal leiden tot
instroom van nieuwe leden in de sportsector. Wij hopen dat een en ander
nog voor de ALV zal zijn geregeld.

Haarlem, maart 2004
Anneke Veen, secretaris

Jaarverslag Clubhuiscommissie
De afgelopen tijd is er één en ander veranderd in de samenstelling van onze
werkgroep:
Mieke Goedkoop heeft de voorzittershamer van Bart Wever overgenomen.
Bart is in plaats daarvan vice-voorzitter geworden. Ronnie Westerhoven
heeft de werkgroep verlaten en Randy Mieremet is ons team komen verster-
ken. Verder zijn er geen wijzigingen.

Sinds juli is er een nieuwe kastenwand te bewonderen in de bestuurskamer
van het clubhuis. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar wij denken
dat iedereen nu tevreden kan zijn met deze ruime en mooie kast. 
Verder is er ook afgelopen zomer een airco in ons clubhuis gekomen. Deze
is ons aangeboden door Jeroen Loerakker. Hij heeft de airco tevens geïnstal-
leerd en zorgt voor het onderhoud.  Hierdoor is het nu een stuk aangenamer
in het clubhuis. Vooral op feesten en op drukke avonden merk je het ver-
schil. 

Natuurlijk zijn er dit jaar weer een aantal activiteiten georganiseerd door de
clubhuiscommissie. De BINGO was een groot succes en de eerste aanvra-
gen voor een nieuwe BINGO zijn al binnengekomen. Wie weet…. In no-
vember hebben we een darttoernooi gehad. Iedereen heeft de kans gekregen
om te laten zien of ze een pijltje konden gooien. Ook hier is positief op
gereageerd. Bij deze kunnen we dan ook officieel doorgeven dat Randy
Mieremet de winnaar is geworden van het toernooi en dat hij nu in bezit is
van de wisselbeker. Wordt vervolgt dus.

Tot onze grote vreugde hebben we toestemming gekregen om fietsenrekken
te plaatsen aan de raamkant van ons clubhuis. Het is al jaren een ergernis
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dat er zoveel fietsen worden gestolen bij DWT. 

In december is er een borrel georganiseerd voor iedereen die regelmatig
achter de bar staat. Ondanks dat we op meer mensen hadden gehoopt, is het
er niet minder gezellig om geworden. Sterker nog: HET WAS HEEL ERG
GEZELLIG !! We hopen dat er volgend jaar meer mensen aanwezig zullen
zijn. 
Het project dat nu (onder andere) loopt is de aanschaf van de Digitenne. Als
deze geïnstalleerd is door onze “klussers” dan beschikken wij eindelijk over
een niet storende radio en kunnen we tv kijken in het clubhuis. De video die
aan de wand is bevestigd kan ook gebruikt worden. Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat de tv altijd aan staat. Dit kan thuis ook. De bedoeling is om
bijvoorbeeld bij belangrijke sportwedstrijden de tv aan te zetten.

Natuurlijk is het niemand ontgaan dat er vanaf september 2003 niet meer
gerookt mocht worden in het clubhuis tot 21.00 uur. 

Wij als clubhuiscommissie hebben het een geslaagd jaar gevonden en wij
hopen dat jullie deze mening met ons delen. We hopen jullie allemaal regel-
matig te mogen begroeten in het clubhuis in 2004!!

De clubhuiscommissie,
Toos, Paula, Rob, Fokkelina, Ingrid, Bart, Mieke en Randy

Jaarverslag J-REZ
Dit jaar zijn wij geëindigd met 6 J-REZ-leden. Helaas hebben wij als J-
REZ, in samenwerking met het bestuur, moeten besluiten dat Johan Selles
zijn activiteiten binnen de J-REZ moest beëindigen.
Dit jaar zijn er bij de Planeet en Boerhaavebad lesgevers bijgekomen maar
ook weggegaan.
Lesgevers die er in het Boerhaavebad bijgekomen zijn: Linda Visser en
Peter Leenders.
Er zijn er ook 2 weggegaan: Jolanda Bode, Frank Muylaert (komt in maart
weer terug).

Lesgevers die er in de Planeet bijgekomen zijn: Hanneke Bonfrere, Jose van
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Giezen, Jan Matthies, Jan Paul Slik. Johan Selles is op advies van J-REZ,
Bestuur en Uurleider gestopt met het lesgeven in de Planeet.
Harry van Geldorp en Patrick de Haan zijn geslaagd voor hun zwemleider
B en Sanja van Dijk heeft een herexamen.
Theo van Giezen heeft zijn uurleiderschap overgegeven aan Harry van
Geldorp. Sanja is vervangend uurleider.

Het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten gedaan als:
Najaarsactiviteit: spelletjesdag; we deden spelletjes als twister, spiegel
schilderen, lattenloop, sjoelen enz.
Sintfeest: In de stal van Ameriko was het groot feest en de sint en zijn
pieten waren weer van de partij.
Popduiken: dit is nu een half jaar terugkerend begrip in het kader van cala-
miteiten en het rampenplan.
Kaderavond: weer heel informatief en terugkerend feit.
Afzwemfeest: weer een succes en ook dat is een terugkerend feit

De aantallen van de afzemmers van het afgelopen jaar zijn:
Voor diploma A zijn het afgelopen jaar 30 kinderen geslaagd.
Voor diploma B zijn het afgelopen jaar 40 kinderen geslaagd.
Voor diploma C zijn het afgelopen jaar 38 kinderen geslaagd.
Voor zwemvaardigheid 1 zijn het afgelopen jaar 11 kinderen geslaagd.
Voor zwemvaardigheid 2 zijn het afgelopen jaar 8 kinderen geslaagd.
Voor zwemvaardigheid 3 zijn het afgelopen jaar 6 kinderen geslaagd.
Voor reddend zwemmen en nostalgische zwemslagen zijn het afgelopen
jaar 4 kinderen geslaagd.

Namens de J-REZ: Sanja van Dijk, Petri van Dijk, Edith Piers, Pascalle
Hoenderdos, Harry van Geldorp, Nic den Brave.

Jaarverslag wedstrijdzwemmen
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Erik Kokkelkoren voorzitter/penningmeester.
Ton Rossel wedstrijdsecretariaat, juryleden.
Aloys Wijckmans ploegleider en algemene zaken.
Hans Joosten hoofdtrainer.
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Het afgelopen seizoen is een turbulent jaar geweest met veel negatieve
zaken. Er waren problemen met de invulling van de trainer, er waren pro-
blemen met het hoof bestuur, en er waren problemen met de werkgroep. Er
dreigde zelfs een situatie te ontstaan waardoor er geen volwaardige zwem-
ploeg meer aan het nieuwe zwemseizoen zou kunnen beginnen. Gelukkig
blijkt dat er na donkere tijden ook weer een betere periode kan aanbreken.
En dat is wat er met de huidige zwemploeg nu gebeurd, er is in middels een
nieuwe hoofdtrainer Hans Joosten genaamd, waar wij en de zwemmers erg
tevreden en blij mee zijn.  Ook is er  Aloys Wijckmans die met zijn grote
inzet de gehele ploeg  opsleeptouw heeft genomen, en er zijn ook weer
enthousiaste ouders de zich willen inzetten voor de vereniging. Dit alles
maakt dat de situatie in de zwemgroep in vergelijking met een jaar geleden
180 graden ten positieve is gedraaid, zodat iedereen met vertrouwen weer
naar de toekomst kijkt.

De trainers bezetting bestaat nu uit, Hans Joosten (hoofdtrainer), Aloys
Wijckmans en Martin Lommerse. In de werkgroep heeft inmiddels (met
veel inzet )Ton Rossel de taken van Bart de Graaf overgenomen, Hetty v
Eis is helaas gestopt met haar activiteiten voor DWT. Het aantal tijd waar-
nemers is de laatste jaren per seizoen gedaald , maar er dient zich een grote
groep ouders aan welke gaan deelnemen aan de eestvolgende cursus.

Het aantal zwemmers en zwemsters is het afgelopen seizoen mede door de
problemen gedaald naar cà 35 stuks, maar ook hier is een herstel zichtbaar.

Ook sportief ging het niet naar wens, degradatie is nooit leuk, maar wij
hopen dat als deze groep met hier en daar wat aanvulling, bij elkaar blijft,
dat wij binnen een afzienbare tijd weer omhoog kunnen kijken.

Ons tradionele Paastoernooi was wederom een groot succes, tevens hebben
wij voor de 21 maal met een grote groep deelgenomen aan het internationa-
le toernooi in Osnabrück.

Het afgelopen jaar zijn wij voor de vierde maal in opeenvolging wezen
bowlen, wat weer erg geslaagd was. 

Erik Kokkelkoren

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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Jaarverslag
Synchroonzwemmen
In 2003 hebben er wat verandering plaatsgevonden wat betreft de werk-
groep. Paula Lommerse stopte met haar werkzaamheden binnen de werk-
groep. Na wat rondvragen werden er nieuwe leden gevonden om de werk-
groep te versterken. Aan het eind van 2003 bestond de werkgroep uit de
volgende personen: Sandra Kol, Susan van Meurs, Anke Nulkes en Arda
Hendriks.
De trainersgroep bestond in 2003 uit Ingrid Lommerse, Linda Visser, Bian-
ca ten Hoeve, Kitty Ungureanu, Ruud Kol, Mariska ter Horst, Marcel Zwart
en Wouter Kol.
Ook dit jaar was DWT weer vertegenwoordigd op de Nederlandse Jeugd
Kampioenschappen. Er gingen twee zwemsters naar deze wedstrijd. Helaas
zwommen zij net te weinig punten om de finale voor de uitvoeringen te
mogen zwemmen.
Voor het seizoen 2003/2004 hebben we als doelstelling afgesproken om
weer met zoveel mogelijk zwemsters aan de Nederlandse Kampioenschap-
pen mee te doen. Direct na de NJK werd er dus weer hard getraind om de
nieuwe limieten binnen te halen. 
Sinds twee jaar is er ook een kampioenschap voor de zwemsters onder de
14 en 12 jaar. Ook met deze zwemsters zijn we al weer hard bezig om de
doelstelling te behalen.
Het seizoen 2002/2003 hebben we afgesloten met een vierde plaats in de
verenigingscompetitie van Noord-Holland. Ook voor de verenigingscompe-
titie is er weer een nieuwe doelstelling afgesproken: weer (net zoals vroe-
ger) eindigen bij de top 3!
Tijdens het sponsorzwemmen in april hebben een paar zwemsters goed hun
best gedaan om geld bij elkaar te zwemmen. Dankzij hun inzet hiervoor
hebben we een nieuwe cassettespeler kunnen aanschaffen om mee te droog-
trainen.
Tijdens de laatste zaterdagtraining voor de zomervakantie (21 juni) was er
de demonstratie voor de ouders, broertjes & zusjes, opa’s & oma’s en alle
andere familieleden. Tijdens deze demonstratie laten we al onze muzie-
knummers zien. Een mogelijke oplossing om toch de uitvoeringen te zien
en niet naar een lange wedstrijd te hoeven gaan. Toch vinden de zwemsters
(en ook de trainers) het erg leuk om heel veel eigen publiek op de tribune te
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hebben zitten. We zien jullie dus ook heel graag tijdens de uitvoeringen-
wedstrijden.
Na de zomer zijn we ook weer hard bezig geweest met het bedenken en
trainen van een Nieuwjaarsshow. Deze show moest in januari 2004 af zijn.
Het thema van deze show was Kinderen voor Kinderen. Om dit te realiseren
zijn we met z’n allen begin oktober op trainingskamp geweest in Zeist.
Twee dagen lang alleen maar nieuwjaarsshow en een zwembad. Aan het
eind konden we geen kinderen voor kinderen meer horen, maar de show
was op tijd af! 
De werkgroep is het gehele jaar door hard bezig geweest met het inschrij-
ven voor wedstrijden, het regelen van nieuwe badpakken voor de uitvoe-
ringen, het rijrooster voor de show en het weekend in Zeist en natuurlijk de
voedsel- en vochtverzorging tijdens dit weekend. Samengevat is het een
groep vrijwilligers die druk bezig zijn achter de schermen van het syn-
chroonzwemmen. Zonder deze mensen is dit alles niet realiseerbaar.

Jaarverslag waterpolo
De polocommissie heeft het afgelopen jaar weer van alles georganiseerd en
geregeld. We begonnen het jaar met ongewijzigde functies: Marjolijn voor-
zitter, Eddy secretaris en materiaalman, Sandra penningmeester, Dana heeft
de portefeuille PR onder haar hoede, Sabine richt zich op het minipolo en
de coördinatie daarvan en Thijs vult clubblad en website met kopij. Maar de
vraag die vorig jaar groeide in de commissie naar meer mankracht, is in de
loop van 2003 beantwoord. We verwelkomden in maart Robbert Henrichs -
jeugd- en heren-1-speler. Hij houdt zich vooral bezig met minipolo en
pupillen, en is verder 'algemeen ondersteunend'. We hopen op een lange
carrière!

De polocommissie is een enthousiast team dat ook in 2003 goed de weg
wist binnen en buiten de club. De korte communicatielijnen onderling
hebben we optimaal benut. Vergaderen op het fietspad, per e-mail en in het
clubhuis blijven een succesformule waardoor de frequentie en duur van de
'echte' vergaderingen omlaag kon. Wel zo efficiënt.

Er was een gestage aanwas van nieuwe leden, leuk om te zien dat die vaak
via de website 'binnenkwamen' en ook blijven. Het enthousiasme van de
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trainer-coaches heeft daar zeker tot bijgedragen. Ook positief was het grote
aantal minipoloërs en de zowel door ouders als spelers goedbezochte toer-
nooien. Wat voor ons als commissie nieuw was, is dat we een lang weekend
met z'n allen naar Landal Greenparks zijn geweest. Inclusief midgetgolfen.
Voor herhaling vatbaar.

TRAINERS
Koos Ruiter ging zijn derde jaar als trainer van de herenselectie in. Eddy
trainde heren jeugd en Ronnie Westerhoven de adspiranten, in de loop van
het jaar ondersteund door Frank Muylaert. Ben Willemze ging zijn vijfde
trainingsjaar in bij dames 1. Mieke en Toos Goedkoop leerden in 2003 de
minipoloërs de fijne kneepjes van het waterpolo. Bart Wever trainde dames
2.

DE TEAMS
Het minipolo zette de stijgende lijn voort, veel ervaring werd opgedaan
tijdens de toernooien. Er kwamen nieuwe leden bij en de verschillende
toernooien in o.a. Zaandam, Wormerveer en Alkmaar werden goed bezocht.
Nu het minipoloproject al een flink aantal jaren loopt, merken we dat de
pupillenteams ervaren de competitie ingaan. In 2003 hadden we vijf vaste
pupillen in de leeftijdscategorie pupillen 1, iedere week aangevuld met een
paar spelers uit pupillen 2. Ze hebben een hoop wedstrijdervaring opge-
daan, en best vaak gewonnen.

Het derde jaar in de bond leverde dames 1 een vierde plaats op. Dames 2
ging na de promotie van vorig jaar stug door. Dames 3 was weer het team
dat de jarenlange ervaring inzette en ook dat is helemaal gelukt.

Heren 1 promoveerde noch degradeerde en bleef dus weer in de  bondscom-
pe t i t i e  vo o r  de  e c h t - n i e m a nd- w e e t - m e e r - h o e v e e l s t e - e n -
zo-ja-dan-horen-we-het-graagste keer. Er weer een prima trainingsopkomst,
prestatie en motivatie. Aangevuld met enthousiaste jongelingen uit onder
andere heren jeugd wist het eerste een zesde plaats te behalen, een ietwat
geflatteerd beeld. Het gevestigde talent van heren 2 heeft hier en daar wat
laten liggen maar gezien de trainingsopkomst is het resultaat van dit derde
jaar in de bond OK. Heren 3 kwam bij de competitiestart begin september
weer bij heren 4 in de poule. Beide teams kunnen heel aardig ballen en de
jaarlijkse thuistopper is een ware publiekstrekker. Een aparte vermelding
voor heren 5, de rots in de branding, die ambitie heeft om het hogerop te
gaan zoeken.
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SCHEIDSRECHTERS
In 2003 hebben we veel profijt gehad van de verenigingsscheidsrechter
(VSR). Het was een bekend probleem dat er vaak voor kring- en districts-
wedstrijden geen scheidsrechter beschikbaar was. Daarom hebben enkele
dames en heren een cursus gevolgd om VSR te worden. Bij thuiswedstrij-
den fluiten zij per toerbeurt. We zijn heel zuinig op onze scheidsrechters!

EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN
2003 is zeker niet ongemerkt voorbijgegaan. Een bloemlezing in vogel-
vlucht van ons jaarlijks activiteitenlijstje. Het opende eind januari met een
feest dat we organiseerden met de clubhuiscommissie. Het thema was
'1992', dit in het kader van het zoveel-jarig-bestaan van het clubhuis - tien?
elf? Hoe dan ook zeer geslaagd. Een maand later was het weer tijd voor het
sponsorzwemmen, waar kinderen van de hele club aan meededen. Het
begint erop te lijken dat dit een tweejaarlijks terugkerend evenement gaat
worden. Er deden 28 kinderen mee en er werd � 910,20 opgehaald. Van
ons deel hebben we een ballenpomp en minipoloballen gekocht.

Begin april was er ons eigen minipolotoernooi in De Planeet. De bekende
seizoensafsluitingsavond op 26 april was ook deze keer een gezellige afslui-
ting van een mooie competitietijd. Teams uit allerlei windstreken, bekende
en minder bekende vonden 8 en 9 juni de weg naar het Pinkstertoernooi.
Het Boerhaavebad was twee dagen lang het toneel van sportief gepolo. Er
was ook voorafgaand aan het toernooi voor de gasten 'van ver' een barbecue
georganiseerd. Het clubhuis stond vol als vanouds op de avond van het
feest. Dit jaar waren er geen wanklanken! En wat is het altijd mooi om te
zien hoe slagvaardig en bereid om te helpen mensen zijn op dagen als deze.

Het jaarlijkse zomerkamp hebben we in 2003 ingeruild voor een pupillen-
en aspirantentoernooi in Wieringerwaard, waar zo'n 15 kinderen aan deel-
namen. De minipoloërs zijn in juni naar een pretpark geweest en hebben
daarna bij het clubhuis gebarbecued.

In de zomer was het natuurlijk weer tijd voor toernooien. Het waren er veel
dit jaar. De dames gingen naar Borculo en niet veel later namen we voor de
vijfde keer deel aan het toernooi van Noordkop in Den Helder, compleet
met vis, Hawaii-taferelen en redelijke wedstrijdresultaten. De vriendschaps-
banden met Monson uit Royal Tunbridge Wells in Engeland begin juli
werden weer onderhouden door een zorgvuldig geselecteerd gezelschap dat
al tunnelvarend . We gingen ook weer naar Ter Apel en Odense. Nieuw dit
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jaar was het toernooi in Eijsden bij Maastricht, waar zowel heren als dames
in de prijzen - kersenvlaaien en poloballen - vielen. Voor herhaling vatbaar.
Dan reisde er nog een illuster gezelschap af naar het Belgische Hasselt waar
de bekende gezelligheid, altijd in het midden, uiteraard weer hoogtij vierde.

Geen zomertrainingen helaas in de Houtvaart, en dat in een zomer als 2003,
maar wel gelegenheid om binnen alvast op conditie te komen. Een dames-
delegatie reisde nog af naar het toernooi bij DAW in Alkmaar. En zo kwam
uit het plezier het presteren weer op gang en niet lang daarna begon de
competitie. Poloroosterboekje nummer 20 (januari) en 21 (september)
rolden van de DWT-drukpers. Afsluiter was het kerstgala op 21 december:
een drukbezocht - meer dan dertig deelnemers! - en goedgekleed festijn,
waarbij jonge DWT-ers elkaar óók op het droge beter hebben leren kennen.

Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, waarin een goede basis
voor de toekomst is gelegd; een resultaat van enthousiasme, wilskracht,
samenwerking en natuurlijk de hulp van clubgenoten, ouders en iedereen
die DWT een warm hart toedraagt. Hierbij bedanken we dan ook een ieder
die meegeholpen heeft om 2003 tot zo'n succesvol jaar te maken, in het
bijzonder de scheidsrechters, supporters, de ouders van minipolo en aspi-
ranten die telkens weer bereid waren te rijden naar uitwedstrijden, de ent-
housiaste trainers en degenen die een bijdrage aan het pinkstertoernooi van
welke aard dan ook hebben geleverd.

Als we naar de nabije toekomst kijken hopen we op een gezellig en sportief
74e DWT-jaar met weer volop winst, promotie en gezelligheid!

Marjolijn Verbruggen, Dana Ungureanu, Eddy Roosen, Sabine Roozen,
Sandra Roosen en Thijs Weustink
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Met bronvermelding.
Het stimuleren van individueel fair play-gedrag
(Het derde artikel in de serie ‘Ouders en sportieve opvoeding’)

Er zijn twee dimensies van Fair Play te onderscheiden, namelijk de
individuele en structurele. Bij de individuele dimensie gaat het vooral
om persoonlijke verantwoordelijkheid van de sporter zelf.
De structurele dimensie heeft betrekking op de verantwoordelijkheid
van de sportorganisaties en de sportbestuurders. Hierbij gaat het er
bijvoorbeeld om dat sportbonden hun regels zo aanpassen dat de
sport voor elke deelnemer eerlijk en aantrekkelijk wordt. De sport-
bond zou de regels dus duidelijk aan moeten passen aan de ontwikke-
ling van de leeftijd van de deelnemers.
Gelukkig doen veel sportbonden dit al of zijn hiermee bezig. Bij
sommige teamsporten zie je bijvoorbeeld dat naarmate de deelnemers
ouder worden, in de reglementen ook het volgende toeneemt: het
gewicht van de bal, de grootte van het speelveld, het aantal spelers,
de speelduur per wedstrijd en de moeilijkheidsgraad van de spelre-
gels.
Zo is vrijwel elke sport, ook de technisch moeilijkere sporten, door
de aangepaste regelgeving, uitermate geschikt voor alle leeftijden.
Niet alleen wordt er zo veilig gesport van jongs af aan, maar ook is
het spelplezier optimaal omdat met weinig spelers op een klein veld
met aangepaste spelregels nou eenmaal veel leuker spel en meer
balcontact gestimuleerd wordt.
Ook bij individuele sporten zijn aanpassingen voor de jeugd die de
sport veiliger en leuker maken voor alle leeftijden.

Fair Play is een breed begrip. Bij de vijf categorieën behorend bij de
rol van ouders is het stimuleren van Fair Play dan ook voortdurend
verweven. In de eerste categorie (voorwaarden scheppen), wordt dat
bijvoorbeeld bereikt door het kopen van goed materiaal zodat onno-
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dige blessures worden voorkomen. Bij de tweede categorie (interesse
tonen en stimuleren), kan dat bijvoorbeeld door te waarderen dat het
kind hard heeft gewerkt, ook al is de wedstrijd niet gewonnen. Bij de
rol van ouders wordt echter een derde categorie 'Expliciet individueel
Fair Play-gedrag stimuleren' apart genoemd. Ouders zullen zich be-
wust moeten zijn dat zij ook hun kind kunnen helpen om 'fair' te
sporten. Kinderen zullen namelijk door de media, maar ook op en
rond het sportveld zelf met unfair sportgedrag geconfronteerd wor-
den. Het kind moet daarom al vroeg leren wat Fair Play inhoudt.
Fair Play is sportief sporten. Bij Fair Play in de individuele dimensie
gaat het er om dat de sporters eerlijk sporten volgens de spelregels en
zich ook eerlijk gedragen wanneer het gaat om aspecten die niet in
spelregels beschreven staan. Het gaat hier bijvoorbeeld om zaken als:
'tegen je verlies kunnen', maar ook 'tegen je winst kunnen' samen
willen spelen, ook met de wat minder 'getalenteerde', en de beslis-
singen van de scheidsrechter en leiders accepteren.

Bij jeugdsport komt gelukkig onsportief gedrag niet overdreven voor.
Het zijn vaak de kleine onsportieve dingen waar ouders bij hun kin-
deren op kunnen letten. Bijvoorbeeld als kinderen nooit toegeven dat
een wedstrijd verdiend verloren is, maar altijd onwerkelijke redenen
daarvoor bedenken. Als kinderen mopperen op medespelers en/of
scheidsrechter of als ze de tegenstanders ‘uitjoelen’. Of als ze laten
merken dat er onterecht gewisseld wordt, omdat degene die in het
veld komt veel slechter is. Dit zijn vormen van onsportief gedrag die
helaas bij (jeugd)sport nog wel eens voorkomen. Gelukkig zijn er bij
het sporten ook heel veel sportieve gebaren te ontdekken.
Als ouder kunt u Fair Play bij uw kind op verschillende manieren
stimuleren. Dit kan onder andere door:

1. Leer kinderen om respect te hebben voor alle betrokkenen bij het
sporten, zoals de scheidsrechter, de begeleiders, de teamgenoten
en de tegenstanders. Maak duidelijk dat al deze mensen nodig
zijn, om te kunnen sporten. Zonder hen is een wedstrijd niet mo-
gelijk. Iedereen wil plezier beleven aan sport, maak dat dan ook
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voor iedereen mogelijk. Op anderen mopperen, schelden of ande-
ren uitlachen is daarbij natuurlijk niet aan de orde.

2. Probeer kinderen van jongs af aan te leren dat ook scheidsrechters
hun best doen. Probeer ze ervan te overtuigen dat als een speler de
bal bijvoorbeeld in ziet vallen en de scheidsrechter de bal toch uit
geeft, dat het dan net zo goed kan zijn dat de speler het fout heeft
gezien. Bij twijfelgevallen zal de scheidsrechter zeggen “ik zag de
bal uit”. Er is dan geen discussie mogelijk, de beslissing valt zoals
de scheidsrechter het zag. Elke sporter hoort dit te accepteren, ook
al zag hij het anders. Denk eraan dat ook jonge, onervaren
scheidsrechters hun best doen en het scheidsrechteren willen leren.
Voorkom dat zij overladen worden met kritiek. Dit is erg onple-
zierig voor de scheidsrechter, het beïnvloedt het resultaat meestal
niet en de spelvreugde wordt hiermee zeker niet groter. Bij wed-
strijden die zonder scheidsrechter gespeeld worden, is het natuur-
lijk helemaal belangrijk om eerlijk te zijn.

3. Indien u, als ouder, naar sport kijkt en zeker indien u zelf ook
actief sport, dient u zelf het voorbeeld voor Fair Play te zijn. Kin-
deren imiteren vaak (bewust of onbewust) ouderlijk gedrag en
denken dat dit het juiste is. Bovendien geeft correct gedrag van uw
zijde, u het recht van spreken om unfair gedrag van anderen af te
keuren.

4. Topsport, waarmee kinderen door de media geconfronteerd wor-
den, kan een negatief effect hebben op het Fair Play-gedrag van de
jonge sporters. Leer hen dat sommigen dingen die bij topsport
voorkomen niet goed zijn. Leg hen ook uit dat onsportief gedrag
nooit goed te praten is, maar dat bij topsport hele andere (bijvoor-
beeld financiële) belangen spelen.

5. Benadruk/beloon sportief gedrag van uw kind. Bijvoorbeeld als hij
de winnaar heel spontaan feliciteert, als hij zegt dat de ander verd-
iend gewonnen heeft, als hij minder goede spelers helpt of als hij
toegeeft dat hij een fout maakte. Een team/sporter die verloren
heeft, maar zijn best heeft gedaan en sportief gespeeld heeft, verd-
ient een groot compliment.

6. Grijp snel in bij onsportief gedrag van uw kind. Leg uit waarom
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het onsportief is en hoe het beter had gekund. Argumenten hierbij
kunnen zijn dat een overwinning eigenlijk alleen maar waarde
heeft als die eerlijk behaald is en dat je bij alles wat je doet reke-
ning moet houden met de gevoelens van mede- en tegenspelers en
de leiding.

7. Leer het kind zich in te zetten voor het team/de vereniging. De
vereniging steekt veel tijd in de jonge sporters. De vereniging
verwacht daar iets van terug en moet op de leden kunnen rekenen.
Je kunt je team/ vereniging niet laten zitten door, zonder goede
reden, niet op te komen dagen op trainingen of wedstrijden.

Tot slot weer een test die bewust maakt wat individuele Fair Play is
en hoe dat door de ouders kan worden gestimuleerd.
Vragen
1. Kunt u een paar voorvallen van onsportief gedrag van uw kind of

zijn/haar sportgenoten noemen?
2. Kunt u een paar voorvallen van sportief gedrag van uw kind of

zijn/haar sportgenoten noemen?
3. Wordt er, naar uw mening, binnen de vereniging voldoende aan-

dacht besteed aan Fair Play?
4. Praat u ooit met uw kind over sportief sporten/Fair Play?
5. Laat u uw kind duidelijk merken dat 'spelplezier' belangrijker is

dan 'winnen'?
6. Vindt u van uzelf dat u het goede voorbeeld van Fair Play geeft?

Als voorbeeld: Reageert u bijvoorbeeld wel eens in het openbaar
op twijfelachtige beslissingen van de leiding?

N.B.: In de vierde en tevens laatste bijdrage in deze reeks staat de
kwaliteitscontrole en taakinvulling bij de sportvereniging centraal.
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DWT 2e in Meerkamp
Door: Aloys Wijckmans

Op 29 februari werd de 2e ronde van de meerkamp gezwommen. Met
z’n 20 zwemmers en zwemsters reisde DWT af naar Amsterdam.
Helaas bleek ZPCH voor ons onbereikbaar, maar wisten we toch
beslag te leggen op de 2e plaats. De meeste zwemmers wisten op één
of meer afstanden hun tijd te verbeteren.
Bij de heren zwommen Peter en Wouter 5e keer in de prijzen. Wouter
werd 2 keer 2e en Peter wist de bovenste tree te bereiken op de 100m
rugslag (pr. 1.13.20) Michael legde op die afstand beslag op de 2e

plaats.
Bij de jongere zwemmers werd Yunus 2 keer 1ste en één keer 2e. Roy
zwom ook een paar pr.’s en werd 2 keer 3e. Op 100m vrijeslag verbe-
terde hij zijn tijd met maar liefst 4 sec. en eindigde in 1.13.24. Op de
afstand werd Ghassan 4e en haalde ook 4 sec. van zijn tijd af en tikte
in 1.23.91 aan.

Bij de dames bleef Tessa steeds net boven haar tijd, maar werd wel 2
keer 1ste en één keer 2e. Annette en Nicolette Knapen zwommen 5
keer in de prijzen. Op de 50m rugslag werd Anette 1ste in 39.44 en
tikte vlak voor haar zus aan. Op de 100m wisselslag werd Nicolette
2e vlak voor haar zus, die 3e werd.
Jody werd één keer 1ste en een keer 2e. Ceyda werd 2 keer derde en
verbeterde 2 keer haar tijd: op de 50m schoolslag tikte ze als 3e aan in
44.89 en op de 100m vrijeslag eindigde ze in 1.22. 22. Ebru wist één
keer het hoogste podium te bereiken; op de 100m vlinderslag zwom
ze in een pr. van 1.41.75 naar de bovenste tree. Fien werd werd 1ste

op 50m rugslag en 3e op de 100m wisselslag. Mara werd 2 keer 2e; op
de 50m rugslag en de 50m schoolslag. Susanne van Kleef zwom op
de 100m rug naar de 3e tijd, maar werd onterecht gediskwalificeerd.
Anouk Nulkes werd 3e op de 50m vrijeslag en 4e op de 100m school-
slag.
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Limietwedstrijden te Bodegrave
Door Aloys Wijckmans

Een select groepje zwemmers en zwemsters ging op weg naar de
limietwedstrijden te Bodegrave in een poging om alsnog een limiet te
behalen of om een pr. te zwemmen.
Wouter kwam aan de start op de 100m schoolslag en zwom een pr.
en haalde de limiet in 1.25.01. Peter verbeterde zijn tijd op 50m rug-
slag en tikte aan in 32.50. Fien zwom een pr op de 50m schoolslag.
Tessa haalde de limiet op de 200m schoolslag en eindigde in 3.14.23.
Tot slot zwommen Peter en Dennis een pr. op de 100m vrijeslag.
Dennis tikte aan in 1.02.14 en Peter in 1.04.13.

Schwimm – Gala Osnabrück
Door: Aloys Wijckmans

Vol goede moed trok de kleine maar dappere afvaardiging van DWT
naar Osnabrück. Helaas gingen er maar 5 zwemmers en 2 zwemsters
mee, daar andere gegadigden hun heil op de lange laten zochten.
Vrijdag avond 5 maart kwamen we om 18.00 in Osnabrück aan.
De heren en dames zwemmers werden bij verschillende gastgezinnen
ondergebracht.
Als eerste mochten 4 heren aantreden voor de 4 keer 100m school-
slag estafette en meteen werd de eerste bronzen medaille veiligge-
steld. Iedere zwemmer kwam minstens 6 keer aan de start. 4 keer op
zaterdag en 2 keer op zondagochtend.
In totaal deden er 14 verenigingen mee en met deze kleine groep
werd toch nog de 8ste plaats behaald.
Eerste plaatsen waren er niet, wel één 2e plaats voor Michael op de
100m schoolslag, 4 derde plaatsen voor Peter en een 3e plaats voor de
Tessa op de 200m vrij. Daarnaast waren er nog 4e plaatsen voor Roy,
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Jody, Michael, Wouter en Tessa. Robbert wist een keer de serie prijs
te winnen en veroverde een pastapakket! De heren estafette ploeg
werd 2 in totaal 2 keer 3e.

De uitslagen:
50m rugslag heren 50m vlinderslag
Wouter : 39.54 Tessa : 39.07 Robbert : 40.63
Peter : 33.39 Roy : 40.83 Mickael : 33.93

100m vrijeslag 100m rugslag 50m vrijeslag
Tessa :1.10.93 Jody : 1.29.37 Peter : 28.50
Jody :1.17.70 Wouter: 1.25.88 Robbert : 35.91
Roy :1.14.75 Peter : 1.15.06
Wouter :1.15.47 Michael: 1.18.81
Robbert :1.17.92
Peter :1.05.74 100m vlinderslag
Michael :1.12.83 Roy : 1.34.13

50m schoolslag 200m vrijeslag
Robbert : 40.81 Tessa : 2.36.51 Peter : 2.26.19
Roy : 45.14 Jody : 2.47.55 Michael : 2.35.68
Wouter : 40.74 Roy : 2.38.93 Robbert : 3.02.05

100m schoolslag 200m wisselslag
Wouter : 1.25.64 Wouter : 2.55.24 Michael : 2.44.71
Michael : 1.23.43 Tessa : 3.02.58 Robbert : 3.25.73
Tessa : 1.29.22 Roy : 3.06.19
Jody : 1.38.96 Peter : 2.41.50

Sprintkampioenschappen
Door: Aloys Wijckmans

Met 3 zwemmers en één zwemster nam DWT deel aan de sprintkam-
pioenschappen van Noord-Holland. Allemaal 50m nummers en je
mocht alleen meedoen als je op een of meerdere nummers een limiet
had gehaald.
Als eerste kwam Sjoerd in actie op de 50m vlinderslag. Hij wist zijn
serie te winnen en eindigde uiteindelijk in zijn leeftijdscategorie op
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de 5e plaats in een pr. van 39.16. Op de 50m rug eindigde net boven
zijn pr.
Vervolgens kwam Tessa in actie op de 50m schoolslag. Nog niet
helemaal fit na een week ziek te zijn geweest eindigde ze als 8ste in
41.62.
Vervolgens meldde Wouter zich bij de start voor de 50m schoolslag.
Ook hij wist zijn serie te winnen en verbeterde zijn pr met meer dan 1
sec. en eindigde op een 6e plek in 39.51. Het zal me niet verbazen als
Wouter het volgend jaar een NK-limiet zwemt!
Als laatste kwam Dennis aan de start. Ook hij moest de 50m school-
slag zwemmen en eindigde onder zijn inschrijftijd in 34.10. Deze
prestatie was goed voor een bronzen medaille. Nu Dennis na een
hardnekkige blessure weer volop kan trainen zullen er zeker nog
meer goede prestaties volgen.

Wedstrijdzwemmen competitie
4e ronde
Door: Aloys Wijckmans

Vol goede moed trokken we zondag 14 maart naar Breezand om daar
de 4e ronde te zwemmen.
In het kleine maar knusse zwembad werd er redelijk gepresteerd. Er
werden maar liefst 17 pr’s gezwommen en zelfs één clubrecord.
De estafetteploeg van de junioren op de 4x50m vrijeslag zwom club-
record.
Ook waren er tegenslagen: de estafette ploeg van de meisjes junioren
werd geteisterd door ziek en zeer en kwam één zwemster te kort.
Wouter vergiste zich bij het keerpunt en werd gediskwalificeerd.
De jury vergiste zich en diskwalificeerde Peter op de 100m vlinder-
slag, maar die blunder kon gelukkig nog ongedaan gemaakt worden.
De kleinste zwemstertjes zwommen de vetste pr.’s. Mara en Susanne
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haalden maar liefst zo’n 6 sec af van hun tijd op 100m vrijeslag.
Verder zwommen Annette en Nicolette een paar pr.’s en zwom Tessa
een pr. op 200m vrijeslag en bleef 0,5 sec. steken boven de limiet.

Op de 4 x 100m wisselslag dames. Werden we bijgestaan door 2
waterpolosters: Sabine en Marjolijn. Zij zwommen samen met Anet-
ten en Nicolette naar de 2e plaats.
Bij jongens waren er pr.’s voor: Ghassan, Yunus, Sjoerd, Dennis en
Robbert.
Op zondag 4 april is de laatste wedstrijd. Hieronder de uitslagen.

Afstand: Naam: Afstand: Naam:
4x50 VRIJ JO14 0.36.11* 2.18.69CR
Yunus  Karaca, Sjoerd de Vries, Ghassan
Ibrahimi, Wouter van de Bor.
4x100 WISSEL DAMES 1.17.48* 5.26.20
Marjolijn  Verbruggen, Sabine  Roozen,
Annette  Knape, Nicolette  Knape.
50 RUG Peter van de Bor 0.33.54
50 RUG Michael de Feber 0.37.37
50 RUG Nicolette  Knape 0.38.35*
50 RUG Annette  Knape 0.39.21*
50 RUG Fien de Vries 0.40.56
50 RUG Sjoerd de Vries 0.40.66
50 RUG Robbert  Zeulevoet 0.45.10*
50 RUG Yesim  Koycu 0.47.92
50 RUG Ghassan  Ibrahimi 0.51.98
50 SCHOOL Wouter van de Bor 0.39.80
50 SCHOOL Ceyda  Karaca 0.45.77
50 SCHOOL Fien de Vries 0.46.84
50 SCHOOL Ghassan  Ibrahimi 0.49.22*
100 SCHOOL Dennis de Graaf 1.17.47
100 SCHOOL Tessa  Wijckmans 1.30.34
100 SCHOOL Ceyda  Karaca 1.40.92
100 SCHOOL Yunus  Karaca 1.47.51
100 SCHOOL Sjoerd de Vries 1.49.01
100 SCHOOL Susanne van Kleef 1.49.48*
100 SCHOOL Amanda  Klinkenberg

1.50.99*

100 SCHOOL Mara  Burden 1.51.18*
100 VLINDERPeter van de Bor 1.17.07*
100 VLINDERMichael de Feber 1.18.75
100 VLINDERNicolette  Knape 1.23.01*
100 VLINDERAnnette  Knape 1.24.32
100 VLINDERRobbert  Zeulevoet 1.37.83

* VC
100 VRIJ Sjoerd de Vries 1.18.13*
100 VRIJ Yunus  Karaca 1.24.95
100 VRIJ Susanne van Kleef 1.25.17*
100 VRIJ Ebru  Kalay 1.25.94
100 VRIJ Amanda  Klinkenberg

1.28.89
100 VRIJ Mara  Burden 1.30.21*
100 WISSEL Dennis de Graaf 1.10.82*
100 WISSEL Wouter van de Bor 1.22.03

RC
100 WISSEL Tessa  Wijckmans 1.22.34
100 WISSEL Fien de Vries 1.30.45
100 WISSEL Yunus  Karaca 1.35.75
100 WISSEL Ebru  Kalay 1.37.74
100 WISSEL Anouk  Rossel 1.38.71
100 WISSEL Yesim  Koycu 1.44.67
200 VRIJ Tessa  Wijckmans 2.33.02*
200 VRIJ Wouter van de Bor 2.40.06*
200 VRIJ Ghassan  Ibrahimi 3.15.51*
200 VRIJ Anouk  Rossel 3.17.32

* : Verbetering eigen tijd.
CR: Clubrecord.
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Van de polocommissie
Deze maand: lekker veel lezen!

Thijs

Uit het haarlems dagblad

8 maart 16 maart

15 maart
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Dwt’s minipolotoernooi op 18 april
We organiseren op 18 april een minipolotoernooi in De Planeet.
Aanvang: 14.30 uur. Komt allen kijken! Je mag ook helpen in het
zwembad: bel Sabine op 06 - 15 46 81 21 of mail naar sabineroo-
zen@hotmail.com.

Training welles nietes
Er is WEL training op Goede Vrijdag 9 april. Er is GEEN training op
Pasen (zondag 11 april en maandag 12 april), vrijdag 30 april, dins-
dag 4 en woensdag 5 mei.

! Op zondag 18 april is er vanwege het minipolotoernooi geen trai-
ning in het Boerhaavebad. Aspiranten kunnen in De Planeet trainen
van 12.00 tot 13.30 uur.

Laatste tafelaars en vsr’s van de competitie
Zaterdag 3 april Randy

Aanv. Tafelbezetting VSR
DWT D - ZWV-Nereus F 18.30 Stefan W. en Bart Remon
DWT A - DJK-ZAR A 19.00 Carry en Anje Remon
DWT 5 - De Ham 7 19.45 Stefan V. en Marcel -
DWT 3 - NVA/HHC 2 20.30 Stefan W., Wilfred en Niels -
DWT 4 - ZWV-Nereus 5 21.15 Stefan W., Wilfred en Niels -

Zaterdag 17 april Dana
Aanv. Tafelbezetting VSR

DWT A - KZC A 18.30 Hayo, Raymond en Thijs -
DWT 1 - DAW Finenzo 1 19.15 Michael, Frank en Ted -
DWT 1 - Noordkop 1 20.00 Fokkelina, Marjolijn en Sabine -
DWT 2 - DAW Finenzo 2 20.45 Ronnie, Teun en Raymond -
DWT 2 - De Haaien 1 21.30 Paul S., Robin en Lodewijk -

Zaterdag 24 april Jeroen L.
Aanv. Tafelbezetting VSR

DWT B - WZ&PC A 18.30 Stefan W. en Niels Remon
DWT 2 - KZC 1 19.15 Jasper, Richard en Jan -
DWT 5 - De Ham 8 20.00 Linda en Joke Remon
DWT 4 - VZV 3 20.45 Linda, Joke en Karina -
DWT 3 - Rapido'82 5 21.30 Karina, Patricia t. H. en Randy -
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Seizoensafsluitavond 24 april
Op 24 april is de seizoensafsluitavond. Ondanks dat veel teams uit-
wedstrijden spelen, nodigen wij iedereen na afloop daarvan uit in het
clubhuis om gezamenlijk het glas te heffen op weer een geslaagd
seizoen (en wellicht op het kampioenschap van heren 1…). Uiteraard
is er gezorgd voor lekkere hapjes. Komt allen!

Inspraakavond: laat je horen op 28 april
Vorig jaar een succes, dus doen we het dit jaar weer. De inspraak-
avond! Klinkt misschien wat streng maar het gaat erom dat je als
speler je aanvoerder op de hoogte brengt van je speelwensen het
komende seizoen.
Dus dit is je kans! Zeg tegen  je aanvoerder wat je wilt en in welk
team je wilt spelen volgend jaar. Met hem of haar bespreken wij de
wensen van iedereen. De teamindeling van komend seizoen is voor
een groot deel gebaseerd op deze avond. Laat dus horen wat je wilt!

We bespreken de teamindeling en overige zaken voor komend sei-
zoen op 28 april in de bestuursruimte het clubhuis.
• Om 19.00 uur voor (ouders van) minipolo, pupillen, aspiranten
en heren jeugd. Ouders: u bent natuurlijk van harte welkom!
• Om 20.00 uur voor alle aanvoerders van seniorenteams en ande-
re belangstellenden.
Natuurlijk kun je ook, als je hoe dan ook verhinderd bent, een e-mail
sturen naar marjolijnverbruggen@hotmail.com of even bellen:
 023 –531 41 20. 
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Zomerrooster
Van 1 mei tot 9 juli geldt het zomerrooster. Dat
betekent dat er alleen nog training is op dinsdag
van 19.00 tot 20.00 uur voor jeugd en van 20.00 tot
21.00 uur voor alle dames en heren. Op vrijdag is
het van 19.30 tot 20.15 uur voor de jeugd en van
20.15 tot 21.00 uur voor dames en heren. Dus alle andere trainingen
vervallen vanaf die datum.

! Voor de jeugd – pupillen, aspiranten en heren-jeugd – is er op dins-
dag van 19.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 19.30 tot 20.15 uur
gewoon training.
! Vanaf zondag 18 april is de zondagtraining in De Planeet van 12.00
tot 13.30 uur in plaats van 13.30 tot 15.00 uur.

Pinkstertoernooi 2004: 30 en 31 mei
We kunnen met Pinksteren vaak een beroep doen op een aantal trou-
we vrijwilligers. Wie nog meer wil er helpen om het toernooi weer zo
geslaagd te maken als vorig jaar? Alle hulp is welkom!

***Het nummer van de Pinkstertoernooi-hotline is: (023) 531 41 20
of e-mail naar waterpolo@dwt-haarlem.nl***

Toernooien: keus genoeg…
We worden overspoeld met uitnodigingen voor toernooien komende
zomer. Naast de gebruikelijke adressen is er zat keus uit nieuwe. Op
www.dwt-haarlem.nl staat onder het kopje ‘Nieuws’ alvast een over-
zicht, dat ik volgende maand hier ook publiceer.

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink
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De Pen
Door: Ronnie Westerhoven

Zo Raymond, “vriend”, hartelijk dank
voor “De Pen”, als ik ooit nog eens
wat voor jou kan doen……
Maar goed, hier dan mijn pen. Ik ben
Ronnie Westerhoven, 24 lentes jong en speelzaam
in Heren 1©®™ van DWT. Wonen doe ik tegenwoordig in het-
vooral-in-de-zomer fantastisch bereikbare Zandvoort met mijn blon-
de schone Susan. Ik werk bij Fluor, een ingenieursbureau voor o.a.
petrochemie, als piping engineer.
Bij DWT zit ik nu zo’n 4 jaar en heb het nog steeds prima naar m’n
zin. Dit jaar doen wij van Heren 1©®™ een gooi naar het kampioen-
schap en dat zou ook nog wel eens kunnen gaan lukken ook. Als dit
zou gebeuren, sta ik in ieder geval niet voor de gevolgen in. Twee
doelstellingen zijn in ieder geval al behaald:
We hebben meer punten dan Heren 2 ( dit jaar wel heel veel meer . . )
We staan boven NVA
Onder leiding van speler(Heren 5)/coach Koos gaat het dit jaar dus
weer uitstekend, mede door de inbreng van onze jeugdhelden Rob-
bert, Marcel en sinds kort ook Sherry, die bij z’n debuut tegen de
Veel Zure Vis (VZV) direct scoorde. De toekomst ziet er dus goed
uit!
Daarnaast ben ik natuurlijk van het meest geweldige (en puberende)
jeugdteam van DWT, de adspiranten onder de 14 jaar. Ook zij heb-
ben de stijgende lijn gevonden, we hebben dit seizoen meer gewon-
nen dan verloren.

Nou, dit was het weer. De volgende die “De Pen” krijgt is:

Patrick Velthuis
Pat, alsjeblieft!
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- waterpolo -
PINKSTERTOERNOOI ! ! !

 op
zondag 30 mei van 10.00 uur tot 21.00 uur

maandag 31 mei van 10.00 uur tot 15.00 uur

met sowieso
een taart voor ieder 25e doelpunt

en uiteraard

een wervelend feest!

met als thema

��������������	

. . . dat wordt dus minstens . . .
. . . weer zo leuk als vorig jaar . . .

 . . . komen dus ! . . .
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DWT - 5 naar de derde klas ?
Door: Gé Luttikhuizen

Zaterdagmiddag 13 februari 2004. Het vijfde herenzevental staat op
de tweede plaats van boven in de vierde klas van de Kring Noord--
Holland. Bovenaan staat Edvo 1 uit Volendam. Deze middag moeten
we om 16.30 uur de wedstrijd van ons leven spelen om te winnen.
Doen we dat, dan nemen we de kop positie van Edvo over. Daarna
moeten we, met een beetje meer trainingsijver, nog een paar keer
winnen. Het resultaat is dan promotie van de vierde naar de derde
klas Kring. En dat willen we heel graag! Onze aanvoerder Ton Ver-
meer, is indeler van het scheidsrechter-gebeuren in onze Kring
Noord-Holland. Hij wil geen problemen en gezeur of wat dan ook bij
deze "risicovolle " wedstrijd. Niet dat we ooit moeilijkheden met
deze Volendamse ploeg gehad hebben, maar je kunt nooit weten....
Per slot van rekening is de samenstelling van heren 5 de laatste jaren
een weinig veranderd. Enkele poloërs zijn ermee gestopt of minder
actief geworden. In plaats daarvan zijn een aantal snelle en op doel-
punten beluste poloërs in de ploeg gekomen. Normaal worden we
door een verenigings-scheidsrechter gefloten, maar Ton heeft nu ook
een gediplomeerde scheids opgeroepen. Twee sr's betekent: we be-
vinden ons op gelijke hoogte met heren 1 en 2 in de bondscompetitie.
Dat zien we het derde en vierde nog niet doen!!!!! We groeien in
belangrijkheid; nu nog even winnen.

Het zwembad heet "De Waterdam". Het bassin heeft dezelfde afme-
tingen als ons bad in Boerhaave; lengte 25 meter, breedte 5 zwem-
wedstrijd-banen. De diepte is anders: aan de duikplankzijde is 2
meter water, maar aan de andere zijde staat slechts 80 centimeter. Dit
ondiepe gedeelte begint al op de helft van het bad. Aan deze zijde
bevindt zich een tweemaal zo hoog doel, zodat de doelverdediger
naar de bal kan springen zonder zijn hoofd tegen de doellat te stoten.
De Wedstrijd We winnen de toss en kiezen het diepe. Gevolg van
deze keuze: doelpunten maken in het hoge doel. Meestal is dat een
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onhaalbare klus, maar tot onze verrassing vandaag niet. Om een of
andere gekke reden schiet Niels heel gemakkelijk de bal het hoge
doel in. Zodra de bal op zijn hand komt, verandert de richting van dit
kunststof "leder" en krijgt vervolgens een versnelling, die de Ed-
vo-doelman niet kan volgen. We krijgen wel een tegendoelpunt, maar
dat vinden we vanzelfsprekend. Tussenstand na twee partjes: 1 - 3.
Heel mooi; dat zijn we hier niet gewend. Pauze We verdedigen nu
het ondiepe. Het scoren in het diepe wil vanmiddag niet lukken. De
Edvo-ers zijn geroutineerd in het spelen in het ondiepe, dus die sco-
ren daar wel. We zijn met dertien man en er wordt regelmatig gewis-
seld. Marcel is er nog niet in geweest. Lex vraagt in het derde part:
"moet je er niet in?" Het antwoord: nee, dat komt nog wel. Het derde
part eindigt met de stand 2 - 3. Tijdens het vierde en laatste part blijft
het lang op dezelfde stand hangen. Het wordt aardig spannend voor
de toeschouwers. Op de helft van het part wil Marcel nu -wel het
water in, waarop onze aanvoerder : "nu even niet" Marcel kwaad en
loopt weg. Jammer, maar er wordt natuurlijk wel een ietsje eigen
initiatief verwacht van de individuele sporter! Helemaal met zowel
het erin als eruit gaan- Met nog twee minuten te spelen scoort Edvo:
3 -3. Dit vinden we héél pijnlijk. Vlak voor tijd, 10 seconden nog
maar, wordt de hoop op promotie voorgoed bij ons de bodem ingesla-
gen. Eindstand: 4 - 3.

DWT-HANDDOEKEN TE KOOP!

Wil je een leuke, kleurige handdoek van DWT kopen?

Voor slechts 8 euro per stuk zijn de handdoeken
verkrijgbaar in het clubhuis van DWT op elke

vrijdagavond rondom 18u30 en 19u30.

Opgepast... beperkte oplage, dus wees er snel bij!
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Heren 2
Door: Michael

Het rekenen is in alle hevigheid losgebarsten. Want we hebben dan
wel de inhaal pot tegen LZ overtuigend gewonnen, dit ondanks het
wegblijven van onze schare kort gerokte fans, maar erg veilig zijn we
nog altijd niet. Wel hebben we weer laten zien dat we het echt wel
kunnen. Ook tegen GZC Donk ( nummer twee in de competitie ) met
slechts 6 heren 2 spelers en toppertje Stefan uit het vijfde toch maar
met 9-6 de boot in gaan is niet al te slecht.
Maar ja, goed kunnen rekenen of niet al te slecht spelen daar hebben
we eigenlijk geen balletje aan, punten, die hebben we nodig.

Spelers update.
Het grote spelers ruil, wie heeft wie gevraagd, wie word genoemd of
is al benoemd spel is dit jaar al voor de komst van de lente begonnen.
Zo blijkt Ton v. G., mentor van het derde al diverse spelers benaderd
te hebben voor een verdere carrière in zijn team. In reactie hierop is
Robin, officiële capjes drager van het tweede, meteen er toe overge-
gaan alle huidige heren 2 spelers contractueel vast te leggen en mo-
gelijke heren 2 kandidaten uit te nodigen voor transfer besprekingen.
De lijst met namen is heel, heel erg geheim en dus niet voor publica-
tie vrij gegeven want niemand weet wie er nu eigenlijk allemaal mee
zit te lezen met dit verhaal en Robin zou niet willen dat er potentiele
spelers vlak voor zijn neus worden weg gekaapt.
Ton V. Captain van het vijfde schijnt ook al diverse contacten gelegd
te hebben en hij is zelfs al een paar keer in de spelers bar gespot.
Zelfs Koos, supervisor van het eerste, is al druk doende de bank
plaatsen voor het volgend seizoen bezet te krijgen. Hij schijnt het
zelfs al bijna rond te hebben en stiekem circuleren er al diverse mo-
gelijke opstellingen op internet.
Ergens in mei moet alles toch wel rond zijn en dan hoort u meer.



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


