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Een laatste voorzet.

Kortgeleden liet sportgoeroe Joop Alberda aan een
select gezelschap weten dat hij aan het eind  van
dit jaar opstapt als directeur bij de sportkoepel
NOC*NSF. Acht jaar lang heeft hij zich daar sterk
gemaakt om in Nederland een volwaardige top-
sportcultuur van de grond te krijgen. Het moet
volgens Alberda immers toch mogelijk zijn om de sportieve succes-
sen behaald door Nederlandse topsporters op mondiaal en olympisch
niveau om te zetten in een meerjarenbeleid waarin de topsportcultuur
een blijvende vaste waarde zal vertegenwoordigen in de Nederlandse
samenleving? Wensen te over, ook bij de diverse aangesloten sport-
bonden in deze richting. De praktijk is evenwel weerbarstiger, want
de bedrijfscultuur binnen deze organisaties staat blijkbaar een ge-
meenschappelijk te voeren topsportbeleid in de weg. Joop Alberda
lijkt mij er zeker de man niet naar om de handdoek definitief in de
ring te gooien. Hij zal ongetwijfeld vanuit een andere positie zijn als
stokpaardje te betitelen topsportbeleid nog menigmaal op de agenda
zetten.
Het leek wel of het er niet meer van zou komen, maar zwemvereni-
ging Rapido heeft na ruim 25 jaar weer eens een voorzitterswissel
meegemaakt. In die periode was Theo Edam hèt gezicht van deze
succesvolle vereniging. Buiten zijn inzet voor Rapido heeft Theo zich
ook binnen de BHZ (stichting Belangen Haarlemse Zwemvereniging-
en) en naar de plaatselijke overheid sterk gemaakt voor een krachtige
positie van de Haarlemse zwemverenigingen binnen de gemeente-
grenzen. Zijn wens om van Rapido op sportief terrein een topclub te
maken, heeft in ieder geval geleid tot vele mooie sportieve successen
in de afgelopen decennia. Theo Edam valt wat mij betreft onder
dezelfde noemer te plaatsen als Cor van der Geest. Sportminnend
Haarlem vaart er wel bij. De sport heeft duidelijk mannen als Joop
Alberda en Theo Edam nodig om sportbeleid op welk niveau ook
sterke impulsen te geven.
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Zonder clubs als het NOC*NSF en zwemvereniging Rapido wordt de
levensvatbaarheid van ons eigen DWT danig ingeperkt. Een nogal
boute bewering, maar waar toch een kern van waarheid inzit. De
georganiseerde sport bestaat immers per definitie uit de noodzaak tot
samenwerking. Men bepaalt immers gezamenlijk de voorwaarden om
de sportcultuur te realiseren zoals we dat heden ten dage kennen. We
moeten echter ook gezamenlijk de toekomst van de georganiseerde
sport bewaken en verstevigen. En dan moet er inderdaad een geza-
menlijk krachtdadig beleid komen richting de topsport. Echter geen
topsport zonder de basis. De basis die gevormd wordt door tal van
sportverenigingen die de consument uit de buurt van dienst willen
zijn. Waar sport bedrijven meer is dan alleen de organisatie van trai-
ningen en wedstrijden, waar sport onlosmakelijk verbonden is met de
ongeschreven wetten van de samenleving en waar sport de aanjager
is tot een als algemeen te aanvaarden normen en waarden patroon. 

Deze boodschap  hebben we bij DWT altijd al ter harte genomen. We
doen het nog niet zo slecht, getuige die honderden leszwemmertjes
die ik het afgelopen decennia het felbegeerde diploma mocht over-
handigen. We doen het nog niet zo slecht, getuige de inzet van die
vele vrijwilligers bij de diverse werkgroepen die in goede en minder
goede tijden altijd klaar hebben gestaan om de randvoorwaarden voor
de sportbeoefening en andere activiteiten te kunnen waarborgen. Ik
ben er trots op om elf jaar lang met een dergelijk gemotiveerd kader
te hebben mogen samenwerken. Ik ben er van overtuigd dat aan een
nieuw bestuur een goede erfenis wordt nagelaten. Ik ben er tevens
zeker van dat dit nieuwe bestuur er alles aan gelegen zal zijn om voor
DWT tot in lengte van dagen een stevige positie binnen de Haarlem-
se sportgelederen te realiseren. DWT en zwemminnend Haarlem; het
blijft een onafscheidelijke twee-eenheid. En ik mag er voortaan aan
de zijlijn getuige van zijn.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot
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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

‘Niet gelijk nee zeggen! Wil je eens nadenken of je voorzitter van
DWT wilt worden?’ Ik stond in de hal van het clubhuis op het punt
om na de training naar huis te gaan en ik was dan ook nogal overrom-
peld door deze vraag. Tja, waarom zou je eigenlijk voorzitter willen
worden? Nou eigenlijk om de zelfde reden als al die andere  vrijwilli-
gers binnen DWT: met een groep leuke en enthousiaste mensen zor-
gen dat we onze sport kunnen beoefenen. En zo denkend ben je dus
voor je het weet een kersverse voorzitter van een kersvers bestuur.
Bij dat voorzitterschap hoort ook dat ik op deze plek de leden op de
hoogte houd van de dingen waar het bestuur zoal mee bezig is. Dat
zal ik dan ook zeker doen na onze eerste bestuursvergadering begin
mei. Maar als (vrij) nieuw gezicht binnen DWT wil ik mij eerst maar
eens kort voorstellen.

Op zevenjarige leeftijd ben ik mijn zwem/waterpolo-carriere begon-
nen bij zwemvereniging De Ham uit Krommenie. In het begin deed
ik zowel aan wedstrijdzwemmen als waterpolo maar na een aantal
jaar werd toch wel duidelijk dat ik waterpolo het leukste vond. Via de
pupillen, aspiranten en heren jeugd ben ik in Heren 1 gekomen dat
toen 3e klasse Bond speelde. Na een forse verjonging en een nieuwe
trainer werden onze trainingsinspanningen opgevoerd. Met als resul-
taat dat we elke twee jaar promoveerden tot we in de Hoofdklasse
speelden. Daarnaast ben ik binnen De Ham trainer van aspiranten en
voorzitter van de waterpolocommissie/bestuurslid geweest.

Door werk en verhuizingen ben ik zo’n 6 jaar terug gestopt met wa-
terpolo maar het ging al snel weer kriebelen. Na een keer kijken en
meetrainen leek DWT me een gezellige club. Eenmaal lid geworden
vond ik bijzonder dat het een hechte maar ook open vereniging is
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waar je snel in wordt opgenomen. Inmiddels ben ik alweer bijna vier
jaar lid van DWT en speler in het Heren 2 team. Ondertussen werk ik
overdag bij Rijkswaterstaat Noord Holland als hoofd begrotingsza-
ken en heb ik met mijn vrouw Christine Algera (speelster van Dames
3) een dochter van 10 maanden die luistert (nou ja…) naar de naam
Floor. 

De bestuurswisseling tijdens de afgelopen algemene ledenvergade-
ring van DWT was een historisch moment. Want na meer dan 10 jaar
voorzitterschap is Guus Nieholt afgetreden samen met Ebelien Bran-
der en Anneke Veen. Ik wil hen namens het nieuwe bestuur bedanken
voor hun grote inzet voor DWT. Tijdens hun lange staat van dienst
hebben ze het (naar eigen zeggen) niet altijd even gemakkelijk gehad.
Het is daarom een prestatie van formaat dat zij de vereniging finan-
cieel gezond en met een stabiel ledenbestand overdragen aan een
nieuw bestuur. Een bestuur dat met enerzijds Marianne Schillemans,
Kitty Ungureanu en Paula Lommerse en anderzijds Nic den Braven,
Teun Weustink en ondergetekende een goede mix in zich heeft van
“oud en nieuw” . En dat in staat moet zijn om de balans te vinden
tussen vernieuwing en continuiteit die nodig is in een tijd waarin veel
verenigingen het moeilijk hebben. Samenwerking binnen (en buiten)
DWT is daarbij de belangrijkste voorwaarde voor een gezonde vere-
niging en sportief succes. Het nieuwe bestuur zal zich inzetten om
daar een belangrijke bijdrage aan te geven.

Walja Karten
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Met bronvermelding.
Bron: sport.nl

Kwaliteitscontrole en taakinvulling bij de sportvereniging
(Het vierde artikel uit de serie ‘Ouders en  sportieve opvoeding') 

Fair Play en kindvriendelijk sporten zijn van groot belang voor jeug-
dige sporters. Probeer daarom bij uw vereniging kindvriendelijk
sporten en Fair Play te bevorderen. Hierdoor wordt de 'kwaliteit' van
het sporten vergroot. Overleg met de vereniging indien u ideeën,
wensen of klachten heeft.
Dit laatste artikel in de reeks 'Ouders en hun sportieve opvoeding'
geeft tevens een beknopte opsomming van een aantal belangrijke
taken binnen de sportvereniging, waarbij u wordt 'uitgedaagd' om een
(beperkt) deel van deze taken voor uw rekening te nemen. Bij een
goede vereniging voor jeugdigen moeten de trainingen en (oefen-)
wedstrijden kindvriendelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld door een speel-
se aanpak, werken in kleine groepjes, aangepaste spelregels, veel
bewegen in weinig tijd, geen vroegtijdige specialisatie en niet teveel
nadruk op het winst en verlies. Ook belangrijk is dat bij de jongste
jeugd  alle jeugdleden ongeveer evenveel kans krijgen bij wedstrijden
en op de trainingen evenveel aandacht krijgen.
N.B.: Sommige verenigingen kiezen ervoor om met ‘selectiegroepen'
te werken. Jonge getalenteerde sporters mogen hieraan dan deelne-
men, bij deze teams wordt wel prestatiever gesport en gewisseld.

Enkele richtlijnen die kunnen helpen bij de kwaliteitscontrole zijn:

1 Om de kwaliteit te kunnen controleren dient u wel interesse te
tonen voor het wel en wee van de vereniging. Kom daarom kijken
bij trainingen en andere activiteiten voor de kinderen. Kom ook op
vergaderingen en andere gelegenheden om geïnformeerd te wor-
den.
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2. Bedenk dat het voor de vereniging en trainer/begeleider vaak
moeilijk is om de belangen van alle leden te behartigen. Het (vrij-
willige) verenigingskader steekt vaak heel veel tijd in de vereni-
ging, wat moet worden gewaardeerd. Toon daarom respect en
probeer in alle redelijkheid over de eventuele problemen te praten.
Een verwijtende toon maakt de problemen vaak alleen maar gro-
ter.

3. Ga nooit in discussie in het bijzijn van de kinderen. Voor alle
partijen is dit namelijk een vervelende situatie. Vrijwel alle trai-
ners/begeleiders zijn bereid om op redelijke vragen een antwoord
te geven. Een goed gesprek kan voor iedereen verhelderend wer-
ken.

4. Indien u van mening bent dat bepaalde activiteiten slecht zijn
georganiseerd, kunt u wellicht zelf met een concreet voorstel ko-
men tot verbetering. Dit wordt meer gewaardeerd en serieuzer
opgepakt dan alleen maar losse kritiek.

Taken
Binnen de sportvereniging zijn er talloze taken die ingevuld zouden
kunnen worden door ouders van jeugdleden. Het kan  hierbij gaan om
een permanente taak (bestuur -of commissielid), een meermalige taak
(bijv. feestcom-missie) of een eenmalige taak (bijv. begeleiding bij
een kamp). Er zijn binnen de vereniging taken die relatief weinig tijd
kosten en waar ouders de vereniging behoorlijk mee zouden kunnen
helpen. Door zelf te assisteren bij bepaalde activiteiten hebben de
ouders een prima mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een
optimaal sportklimaat voor hun kinderen. Wat deze taken betreft kan
een indeling worden gemaakt naar niet sport specifieke taken, die in
principe door iedereen kunnen worden ingevuld en sport specifieke
taken, waarvoor over het algemeen personen gevraagd worden die de
betreffende sport enigszins snappen en aanleg en/of een opleiding
hebben voor deze taken. De vereniging kan daarvoor mogelijk een
korte scholing verzorgen. Hieronder een opsomming van mogelijke
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taken binnen de sportvereniging:

Sport specifieke taken
* Trainer of assistent bij trainingen.
* Begeleider/ Coach.
* Scheidsrechter/ Teller.

Niet sport specifieke taken
* Bestuurslid.
* Commissielid (bijv. redactie clubblad jeugd, wedstrijd of activitei-

tencommissie).
* Vervoer naar verschillende activiteiten.
* Contactpersoon binnen de vereniging voor de ouders van jeugdle-

den.
* Zitting nemen in een ouder comité (vergelijkbaar met een ouder-

raad op school). Er zijn helaas nog maar weinig verenigingen die
een ouder comité hebben, maar wellicht kunt u zelf de aanzet
geven om er een op te starten.

* Als sponsor (uw eigen bedrijf of het bedrijf waar u werkzaam
bent).

* Het assisteren bij de organisatie van nevenactiviteiten, zoals toer-
nooien en kampen.

 
Vragen: (Beantwoord, voor uzelf, eens onderstaande vragen, die gaan
over uw mening over de vereniging) 
 1. Op welke wijze toont u betrokkenheid bij de vereniging?
 2. Zijn er in uw ogen zaken die beter anders zouden kunnen bij de

vereniging?
 3. Bespreekt u die zaken wel eens met het verenigingskader?
 4. Heeft u er begrip voor dat niet alles binnen een sportvereniging

gladjes verloopt?
 5. Vindt u dat de sport voldoet aan de wensen van kinderen?
 6. Komt elk kind voldoende aan bod tijdens wedstrijden en training-

en?
 7. Heeft de leiding respect voor alle kinderen ongeacht hun niveau?

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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Competitie Wedstrijdzwemmen
DWT handhaaft zich!
Door: Aloys Wijckmans

Op zondag 4 april verzamelden we ons om af te reizen naar Groot-
ebroek voor de laatste ronde van de competitie.
Helaas waren er iets te weinig auto's! Drie chauffeurs waren nieten
komen opdagen! En hadden niet afgemeld. Gelukkig waren er ook 2
zieken en door overal een extra zwemmer bij te stoppen konden we
alsnog vertrekken.
Meteen op het eerste onderdeel werd er gescoord. De heren estafette-
ploeg zwom naar een 2e plek. Als gast deed Wouter Kol het goed.
Hij zwom als slotzwemmer 31.6 op de 50m vrijeslag.
Mara en Amanda zwommen ieder een vet pr. op 50m vlinderslag.
Mara werd 3e in 43.69. Op die zelfde afstand zwom Yunus naar de
2e tijd bij jongens in een pr. van 41.89. Helaas werd Sjoerd gedis-
kwalificeerd. Op 50m vrij maakte hij het goed door als 2e  te eindi-
gen. Myrthe verbeterde haar tijd op de 100m vrijeslag met 4 sec. en
finishte in 1.28,00. Op die afstand zwom ook Roy een pr. en werd 2e
in 1.12.20. Bij de meisjes werd Tessa op 100m vrij ook 2e. Op de
100m wissel zwom Wouter een pr. en tikte aan na 1.18.98. Op de
50m schoolslag verbeterde hij ook zijn tijd maar werd gekwalifi-
ceerd. Wouter oefenen op de keerpunten!
Dennis werd 1ste op de 50m rug in een pr. van 34.32. Op 200m wis-
sel werd hij derde in 2.36.09 (pr). en op de 100m vrij verbeterde hij
ook zijn tijd en werd 1ste in 1.01.56.
De estafetteploeg van de junioren ( Yunus, Sjoerd, Wouter, Roy)
werd eerste in 2.16.63.
Fien verbeterde weer haar tijd op de 50m schoolslag en eindigde in
43.96. Op die afstand verbeterde Ghassan ook zijn tijd met 1 sec.
Op de 200m wissel dames deden Annette en Nicolette het goed. De
jeugd wist het te winnen in 2.55.54 en daarmee werd ze tweede.
Iedereen heeft zich erg goed ingezet  deze competitie. Onderleiding
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van Hans zijn we sprongen vooruit gegaan en is plezier in het zwem-
men weer toegenomen. En dat alles heeft er toe geleid, dat we ons
met deze kleine en jonge ploeg gehandhaafd hebben en ook weer aan
het groeien zijn.

Zeer geslaagd Paastoernooi
Door Aloys Wijckmans

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd Paastoernooi.
Niet alleen in sportief opzicht werd er goed gepresteerd, ook de sfeer
was erg goed. En bijzonder geslaagd was weer de multiculturele
maaltijd. Van typisch Hollands via Italiaans naar Oosters. Met dank
aan alle ouders en andere vrijwilligers. De zwemmers hebben niet
alleen sportief gescoord, ook is er goed geholpen bij het opbouwen
en opruimen. Zwemtechnisch werd er goed gepresteerd. Maar liefst
25 pr’s werden er gezwommen.
Bij de heren waren er vette pr’s voor:
Wouiter: hij haalde maar liefst 17 sec. van zijn tijd op de 100m
vlinderslag af en eindigde in 1.24.10. Op de 100m school tikte hij aan
1,22 11 en op de 100m rugslag werd hij derde.
Dennis besteeg 3 keer het podium: 1ste op 100m schoolslag, 2e op de
100m rugslag en 3e op de 100m vrij.
Robbert haalde maar liefs 9 sec. van zijn tijd af op de 100m vlinder-
slag en tikte aan in 1.28.53
Roy verbeterde weer zijn tijd op de 100m vrij en finishte in 1.11.44
Sjoerd scherpte zijn tijd aan op de 50m vrij.
Bij de dames waren er pr’s voor:
Susanne: zij werd knap 2e op de 50m rugslag en liet de klok stilstaan
op 43.22
Myrthe: verbeterde haar tijd op de 100m schoolslag met maar liefst 4
sec.
Amanda: verbeterde haar tijd op de 50m vrij en op de 50m school-
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slag.
Fien: haalde maar liefst 4 sec af van haar tijd op de 100m vlinder en
wist ook op de schoolslag net iets sneller te zwemmen.
Tessa haalde de limiet op de 100m vrijeslag in 1.08.86
Mara: zij was o.a. sneller op de 50m vrijeslag.

Dit toernooi kwamen er Amber, Natalja en Halise voor het eerst aan
de start en ook zij hebben het voortreffelijk gedaan.
Op naar het volgend jaar.

Heel blij waren we met onze sponsors!

Glaszetters bedrijf M. Bossen

Elektrotechnisch installatiebedrijf

A.Knijnenburg.

Uitslagen Wedstrijdzwemmen

competitie
04-04-2004 te Grootebroek

4x50 Vrij JO14 0.33.41 2.16.63CR
Roy Kokkelkoren, Wouter van de Bor, Sjoerd de Vries, Yunus Karaca.
4x50 Vrij MO16 0.31.48* 2.18.80
Tessa Wijckmans, Anouk Rossel, Jody Kokkelkoren, Fien de Vries.
4x50 Wissel JO18 0.42.80 2.22.54
Roy Kokkelkoren, Dennis de Graaf, Wouter van de Bor, Wouter Kol.
8x50 Vrij MIX 0.33.08* 4.23.18
Wouter van de Bor, Fien de Vries, Roy Kokkelkoren, Jody Kokkelkoren, Dennis de
Graaf,Tessa Wijckmans, Peter van de Bor, Nicolette Knape.

50 Rug Dennis de Graaf 0.34.32*
50 Rug Wouter Kol 0.39.31*
50 Rug Roy Kokkelkoren 0.41.17*

50 Rug Jody Kokkelkoren 0.43.64
50 Rug Anouk Rossel 0.46.26
50 School Wouter van de Bor 0.38.88* SK
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50 School Fien de Vries 0.43.96*
50 School Ghassan Ibrahimi 0.48.31*
50 School Myrthe Rossel 0.50.96*
50 School Yesim Koycu 0.52.71
50 VlinderSjoerd de Vries0.40.49VC
50 VlinderYunus Karaca 0.41.89*
50 VlinderMara Burden 0.43.69*
50 VlinderAmanda Klinkenberg 0.45.05*
50 Vrij Peter van de Bor 0.30.73
50 Vrij Michael de Feber 0.31.54
50 Vrij Annette Knape 0.33.67*
50 Vrij Nicolette Knape 0.33.91
50 Vrij Robbert Zeulevoet 0.35.08*
50 Vrij Sjoerd de Vries0.36.33*
50 Vrij Yunus Karaca 0.36.92
50 Vrij Amanda Klinkenberg 0.37.36*
50 Vrij Corinne Kalbfleisch 0.37.42*
50 Vrij Mara Burden 0.39.00*
100 Rug Wouter van de Bor 1.23.09*
100 Rug Wouter Kol 1.28.00*
100 Rug Fien de Vries 1.31.33
100 Rug Jody Kokkelkoren 1.31.61

100 Rug Anouk Rossel 1.45.35RD
100 Rug Ghassan Ibrahimi 1.56.76
100 Vrij Dennis de Graaf 1.01.56*
100 Vrij Tessa Wijckmans 1.11.21
100 Vrij Roy Kokkelkoren 1.12.20*
100 Vrij Roy Kokkelkoren 1.17.17
100 Vrij Fien de Vries 1.18.04
100 Vrij Sjoerd de Vries1.19.90
100 Vrij Ghassan Ibrahimi 1.24.05
100 Vrij Yesim Koycu 1.27.49*
100 Vrij Myrthe Rossel 1.28.00*
100 Wissel Wouter van de Bor 1.18.98*
100 Wissel Tessa Wijckmans 1.23.63
100 Wissel Jody Kokkelkoren 1.32.61
100 Wissel Yunus Karaca 1.33.53*
200 Wissel Corinne Kalbfleisch * VD
200 Wissel Dennis de Graaf 2.36.09*
200 Wissel Michael de Feber 2.48.03
200 Wissel Nicolette Knape 2.55.54*
200 Wissel Annette Knape 2.58.32*
200 Wissel Peter van de Bor 3.04.36
200 Wissel Robbert Zeulevoet 3.16.59*

Paastoernooi 2004 dag 1
11-04-2004 te Haarlem

Prognr: 1 4x50m Wisselslag estafette j. jun 4
1 0.38.82*CR 2.28.69
Sjoerd de Vries, Wouter van de Bor, Roy
 Kokkelkoren, Wouter Kol.

Prognr: 2 100m Vrijeslag D
1 Tessa Wijckmans 1.09.51 1.08.86*
2 Nicolette Knape 1.11.85 1.11.78*
3 Annette Knape 1.12.69 1.11.78*
4 Fien de Vries 1.16.09 1.16.58
5 Anouk Rossel 1.19.14 1.18.72*

Prognr: 3 100m Vrijeslag H
1 Dennis de Graaf 1.01.56 1.01.37*
2 Peter van de Bor 1.04.13 1.05.44
3 Michael de Feber 1.09.25 1.09.28
4 Roy Kokkelkoren 1.13.24 1.14.68

5 Robbert Zeulevoet 1.15.80 1.16.76

Prognr: 4 50m Vrijeslag minioren 4 e.l.
1 Mara Burden 0.40.44 0.39.84
2 Natalja Klinkenberg 0.54.34*
3 Halise Gultekin 1.03.46*

Prognr: 5 50m Schoolslag m. minioren 5 / 6
1 Susanne van Kleef 0.50.15 0.49.28*
2 Amanda Klinkenberg 0.51.23 0.50.30*

Prognr: 6 50m Schoolslag j. minioren 5 / 6
1 Sjoerd de Vries 0.48.44 0.49.20

Prognr: 7 100m Schoolslag m. junioren 1 / 2
1 Fien de Vries 1.37.04 1.36.99*
2 Myrthe Rossel 1.53.60 1.49.88*
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3 Amber Burgraeve 2.05.46*

Prognr: 8 100m Schoolslag j. junioren 1 / 2
1 Wouter van de Bor 1.25.01 1.22.11*
2 Roy Kokkelkoren 1.34.50 1.34.08*

Prognr: 9 100m Vlinderslag m. jeugd 1 / 2
1 Jody Kokkelkoren 1.40.09 1.42.68
2 Anouk Rossel 1.44.18 1.43.01*

Prognr: 12 100m Rugslag j. jeugd 1 / 2
1 Dennis de Graaf 1.15.22 1.13.15*

Prognr: 13 8x25m Vlinderslag estafette Mix
1 2.07.72
Michael de Feber, Annette Knape, Peter van
de Bor, Nicolette Knape, Dennis  de Graaf,
Tessa Wijckmans, Wouter van de Bor, Jody
Kokkelkoren.

Prognr: 14 100m Vlinderslag D
1 Nicolette Knape 1.23.01 1.23.43
2 Annette Knape 1.23.72 1.25.06

Prognr: 15 100m Vlinderslag H
1 Michael de Feber 1.15.82 1.18.11
2 Robbert Zeulevoet 1.37.83 1.28.53*

Prognr: 16 50m Vlinderslag minioren 4 e.l.
1 Mara Burden 0.46.40 0.50.61

Prognr: 17 50m Vrijeslag m. minioren 5 / 6

1 Susanne van Kleef 0.39.16 0.37.31*
2 Amanda Klinkenberg 0.40.10 0.39.25

Prognr: 18 50m Vrijeslag j. minioren 5 / 6
1 Sjoerd de Vries 0.37.13 0.36.82

Prognr: 19 100m Vrijeslag m. junioren 1 / 2
1 Fien de Vries 1.16.09 1.19.37
2 Myrthe Rossel 1.32.25 1.28.38
3 Amber Burgraeve 2.08.35*

Prognr: 20 100m Vrijeslag j. junioren 1 / 2
1 Wouter van de Bor 1.13.96 1.11.32*
2 Roy Kokkelkoren 1.13.24 1.11.44*

Prognr: 21 100m Rugslag m. jeugd 1 / 2
1 Tessa Wijckmans 1.30.13*
2 Jody Kokkelkoren 1.29.26 1.35.86
3 Anouk Rossel 1.34.29 1.42.86

Prognr: 24 100m Schoolslag jeugd 1 / 2
1 Dennis de Graaf 1.15.79 1.14.84*

Prognr: 25 4x50m Schoolslag estafette D
1 0.40.78 2.52.57
Tessa Wijckmans, Annette Knape, Fien de
Vries, Nicolette Knape.

Prognr: 26 4x50m Schoolslag estafette H
1 0.34.10 2.31.83
Dennis de Graaf, Michael de Feber, Wouter
van de Bor, Peter van de Bor.

Paastoernooi 2004 dag 2
12-04-2004 te Haarlem

Prognr: 27 4x50m Wisselslag est  m. jeugd 2
1 0.41.70 2.42.47
Fien de Vries, Tessa Wijckmans, Anouk Ros-
sel, Myrthe Rossel.

Prognr: 28 100m Rugslag D
1 Nicolette Knape 1.20.63 1.21.68

2 Annette Knape 1.22.68 1.23.05
3 Jody Kokkelkoren 1.29.26 1.39.23

Prognr: 29 100m Rugslag H
1 Peter van de Bor 1.13.29 1.13.35
2 Robbert Zeulevoet 1.34.74* RD
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Prognr: 30 50m Schoolslag minioren 4 e.l.
1 Mara Burden 0.49.81 0.49.02*

Prognr: 31 50m Vlinderslag m. minioren 5 / 6
1 Susanne van Kleef 0.46.50 AA

Prognr: 33 100m Vlinderslag m. junioren 1 / 2
1 Fien de Vries 1.45.94 1.41.80*

Prognr: 34 100m Vlinderslag j. junioren 1 / 2
1 Wouter van de Bor 1.41.35 1.24.10*
2 Roy Kokkelkoren 1.34.13 1.40.91

Prognr: 35 100m Vrijeslag m. jeugd 1 / 2
1 Tessa Wijckmans 1.09.51 1.13.69
2 Jody Kokkelkoren 1.15.42 1.20.74
3 Anouk Rossel 1.19.14 1.21.79

Prognr: 38 100m Vlinderslag j. jeugd 1 / 2
1 Dennis de Graaf 1.20.58 1.15.49*

Prognr: 39 8x25m Vrijeslag estafette Mix
1 2.02.07
Michael de Feber, Annette Knape, Peter van
de Bor, Nicolette Knape, Robbert Zeulevoet,
Jody Kokkelkoren, Dennis de Graaf, Tessa
Wijckmans.

Prognr: 40 100m Schoolslag D
1 Nicolette Knape 1.30.94 1.32.58
2 Annette Knape 1.37.40 1.37.80

Prognr: 41 100m Schoolslag H
1 Peter van de Bor 1.20.98 1.22.64
2 Robbert Zeulevoet 1.37.77 1.38.51 SD

Prognr: 42 50m Rugslag minioren 4 e.l.
1 Mara Burden 0.48.76 0.46.75*RH

Prognr: 43 50m Rugslag m. minioren 5 / 6
1 Susanne van Kleef 0.44.69 0.43.22*

Prognr: 45 100m Rugslag m. junioren 1 / 2
1 Fien de Vries 1.29.04 1.29.45

Prognr: 46 100m Rugslag j. junioren 1 / 2
1 Wouter van de Bor 1.25.44 1.19.43*
2 Roy Kokkelkoren 1.32.28 1.33.05

Prognr: 47 100m Schoolslag m. jeugd 1 / 2
1 Tessa Wijckmans 1.27.90 1.33.80
2 Jody Kokkelkoren 1.38.96 1.42.31
3 Anouk Rossel 1.40.23 1.44.12

Prognr: 50 100m Vrijeslag j. jeugd 1 / 2
1 Dennis de Graaf 1.02.14 1.01.63

Prognr: 51 8x50m Vrijeslag estafette D
1 0.32.05 4.46.38CR
Tessa Wijckmans, Nicolette Knape, Anouk
Rossel, Jody Kokkelkoren, Amber Burgraeve
,Myrthe Rossel, Fien de Vries, Annette Kna-
pe.

* : Verbetering eigen tijd.
CR: Clubrecord.
RD: Op de borst gedraaid en stuwbewegingen met armen en/of benen

gemaakt zonder met de keerhandeling bezig te zijn.
SK : Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt.
VC: Armen niet over het water naar voren gebracht.
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De Watertrappers

Sjoeltoernooi 2004

Op zaterdag 15 mei 2004 o r g a n i s e e r t  d e
clubhuiswerkgroep het eer- ste DWT sjoeltoernooi. Op
deze avond vergeten we de tv, vcr, dvd, pc en alle andere
hypermoderne apparaten en gaan we een ouderwets
avondje vermaak tegemoet. De sjoelbakken staan er klaar
voor!
Alle leden van DWT ouder dan 12 jaar zijn van harte uit-
genodigd.
Het clubhuis zal vanaf 19.30 uur open zijn en we
beginnen rond 20.00 uur met sjoelen. De bar is natuur-
lijk de hele avond open.
Heb je zin om te komen geef je dan even op d.m.v. onderstaand ant-
woordstrookje. Deze kan je afgeven bij de bar in het clubhuis. 
Opgeven kan tot en met vrijdag 7 mei 2004.

...............................................................................................................

Ja, natuurlijk kom ik ook sjoelen!
Mijn naam is: ………………………………………………
Ik kom met ……. Personen.
Namen: ………………………………………………

………………………………………………

Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u

van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.thoolen.nl
tel.: 023-5100525

U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-

kwartier aan het Marcelisvaartpad.

Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Openwater zwemmen
Door:  Aloys Wijckmans

Hoewel het binnen zwemmen nog niet is afgelopen kijken we toch al
een beetje vooruit naar de zomer. Vanaf half juni begint het
openwater-zwemmen. Tijdens de zomer zijn er in het hele land wed-
strijden in buitenwater. Om wedstrijden in buitenwater te mogen
organiseren wordt er streng toegezien op de kwaliteit van het water.
Tijdens die wedstrijden wordt er gezwommen in leeftijdscategorieën.
En per leeftijdscategorie zijn er een aantal afstanden waarop je kunt
inschrijven. De minioren zwemmen maximaal 500m schoolslag en
500m vrijeslag. De ouderen zwemmen 500m schoolslag en 1000m of
2000m vrijeslag. De eerste wedstrijd waar we aan meekunnen doen is
half juni in Spaarnwoude. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door
Rapido. Het afgelopen jaar hebben de volgende zwemmers/sters aan
diverse wedstrijden meegedaan:
Tessa, Jody, Ceyda, Yunus, Peter, Michael en Wouter.
Tijdens zo’n wedstrijd is het altijd gezellig druk en er heerst een
goede sfeer.
Ook het komend jaar zullen een paar zwemmers meedoen aan enkele
wedstrijden. De kosten voor zo’n wedstrijd bedragen ca.  3,00 per
afstand en daarvoor krijg ook nog vaak een leuke herinnering.
De inschrijving loopt via Aloys Wijckmans. En met de
zwemmers/sters die geïnteresseerd zijn. Gaan we ook regelmatig
trainen in de kanobaan te Spaarnwoude (bij het Buitenhuis).
Hieronder enkele data.

20 juni Openwater Spaarnwoude Aanmelden bij Aloys voor 1 juni

27 juni Openwater Breukelen Aanmelden bij Aloys voor 8 juni

3 juli Openwater Sluis Aanmelden bij Aloys 

4 juli Openwater Bodegrave Aanmelden bij Aloys

17 juli Openwater Tilburg Aanmelden bij Aloys

18 juli Openwater E3 stand Eersel Aanmelden bij Aloys

31 juli Openwater Anna paulowna Aanmelden bij Aloys
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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

WILD, WILD WEST

. . . dat wordt dus minstens . . .

. . . weer zo leuk als vorig jaar . . .

 . . . komen dus ! . . .
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Minipolotoernooi WZPC 
Door: Marcel Velthuis & Mieke Goedkoop

Zondag 21 maart organiseerde WZPC een minipolotoernooi.
Natuurlijk was DWT ook weer van de partij. Dit keer gingen we met
twee teams. Het was een mooie zonnige dag dus dat was al een goed
begin van de dag.

Daar aangekomen moesten we eerst nog even wachten. Het zwembad
was nog niet helemaal klaar. Na ongeveer een kwartiertje mochten
we ons omkleden en daarna was het rennen voor een mooie plaats in
het zwembad…..

Zo, dat was gebeurd. Nu nog even kijken hoeveel er gespeeld moest
worden. Ieder team moest 3 wedstrijden spelen. Bij gebrek aan een
pen werden de wedstrijden gemarkeerd met lipgloss. Misschien een
beetje vreemd, maar gelukkig net zo effectief. 

Er waren een aantal ouders mee om ons aan te moedigen en het heeft
geholpen. Er is goed gespeeld! Tussen de wedstrijden door hebben de
kinderen (en dus niet de begeleiders !! ;) een hotdog gekregen. Wij
(Marcel & Mieke) wisten niet dat er zoveel verschillende variaties
waren op het nuttigen hiervan.

Na afloop kreeg iedereen een echte medaille! Dat vonden de kinderen
wel erg stoer. Daarna snel omkleden en naar huis, want het avond-
eten stond al bijna klaar. Wij vonden het een leuke dag en wij denken
de kinderen ook.
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Van de polocommissie
 

Uit het Haarlems dagblad

29 maar heren1

29 maart dames1

19 april heren1

5 april heren1
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Uit het noord-Hollands dagblad
29 maart – van onze verslaggever – 

KZC verliest topper tegen sterker DWT
DWT-KZC 7-5

BEVERWIJK - De mannenploeg van KZC heeft zaterdagavond de
topper tegen medekoploper DWT met 7-5 verloren. Alleen als de
Haarlemse formatie nog punten gaat morsen in het restant van de
competitie kan KZC de titel in de derde klasse nog pakken. De vrou-
wen van KZC hadden meer succes. Hun 5-5 tegen DAW 2 was vol-
doende voor promotie naar de eerste klasse van de districtscompeti-
tie.
De vele persoonlijke uitsluitingen deden KZC de das om in de topper
tegen DWT. De scheidsrechters floten zeer scherp en deelden menig
uitsluiting uit. Bobby Bakker, Bart Rumping en Mark Joosten werden
zelfs driemaal voor twintig seconden het water uitgezonden en kon-
den in de slotfase van het duel dan ook niet meer meedoen.
DWT en KZC maakten er lange tijd een aantrekkelijke wedstrijd van.
De thuisploeg opende in de eerste periode de score en bracht in de
tweede periode de stand op 2-0 voordat Michael Adrichem in een
man meer situatie wist te scoren. In de derde periode bracht Christi-
aan van Vianen KZC op gelijke hoogte. DWT sloeg weer een gaatje
door tweemaal te scoren maar Adrichem verkleinde de achterstand
weer. De thuisploeg bracht vervolgens in een man meer situatie de
stand op 5-3. In de laatste seconden van de periode was Van Vianen,
eveneens in een man meer situatie, de laatste schakel in een Bever-
wijkse aanval.

Het was ook Van Vianen die vroeg in de laatste periode de stand op
5-5 wist te brengen. Maar in de slotfase toonde DWT zich de betere
ploeg. Tegenover de twee Haarlemse treffers wist KZC niets meer te
zetten zodat de nederlaag voor de ploeg van de vertrekkende coach
Thijs Bakker een feit was.
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Dwt's minipolotoernooi op 18 april
– door onze verslaggever ter plaatse –

Op zondag 18 april was het weer tijd voor het jaarlijkse minipolo-
toernooi van DWT. In De Planeet werd gespeeld in drie verschillende
categorieën: pupillen 1 van 10 tot 11 jaar, pupillen 2 van 8 tot 9 jaar
en pupillen 3 van 6 tot 7 jaar. Liefst 36 teams hadden zich ingeschre-
ven voor dit toernooi, waardoor er meer dan 50 wedstrijden werden
gespeeld!
DWT had in elke categorie een team. Pupillen 3 onder leiding van
Toos met Emiel, Lloyd, Nelis en Paul. De pupillen 2 onder leiding
van Mieke met Daan en Sean. De pupillen 1 onder leiding van San-
dra met Naomi, Maarten, Nathalie en Milou.

Alle teams speelden drie wedstrijden, alleen de pupillen 1 van DWT
speelden 4 wedstrijden. De pupillen 3 speelden in het ondiepe water
waar de meeste kinderen konden staan (90 cm diep). De pupillen 1 en
2 speelden in het diepe water en de pupillen 1 speelden ook nog op
een groter doel.
Er werden geen scores bijgehouden van de wedstrijden. Dit wordt
niet gedaan, omdat het de kinderen niet uitmaakt of ze winnen of
verliezen. En wij willen liever dat ze gewoon een leuke wedstrijd
spelen en met elkaar lachen dan dat ze gaan ‘knokken om te winnen'. 

Alle kinderen konden tussen de wedstrijden in bij het clubhuis van
Rapido'82 een overheerlijk cakeje halen met slagroom en hagelslag
met een glaasje limonade. Aan het einde van het toernooi kregen alle
kinderen een vaantje mee. Verder wil ik graag de ouders, de kinde-
ren, het publiek, de scheidsrechters, de klokbedieners, de camera-
mensen, de omroepers, de coaches, de organisatoren, de schoonma-
kers, de koks, de kinderoppassers en alle andere vrijwilligers bedank-
en voor deze sportieve dag!

Op www.dwt-haarlem.nl staat een foto-impressie van het toernooi.
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Training welles nietes
Er is GEEN training op dinsdag 4 en woensdag 5 mei.
  

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 da-
tum.
! 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.
Hieronder een overzicht van toernooien waarvoor we – tot nu toe –
een uitnodiging hebben ontvangen, of waar we er nog een van ver-
wachten omdat we er al jaren te gast zijn. Voor sommige hebben we
al ingeschreven. De lijst geeft een impressie, binnenkort zal ‘animo
geïnventariseerd worden' voor de overige.
Er staat bij of er meestal heren of dames meegaan, of, in geval van
een nieuw toernooi, voor wie het is. Wil je meer info, neem dan even

 25  

contact op met de polocommissie. Het Treffertoernooi in Eijsden
staat er niet bij omdat dat dit jaar niet doorgaat.
 
30 en 31 mei, Haarlem - DWT
Ons eigen Pinkstertoernooi!
 
12 en 13 juni, Borculo - BZC Schuurman
In het verfrissende water van het natuurbad. Inclusief dopjes en een
bustocht naar het Polobal. Reeds voor de derde maal. Doorgaans voor
dames.
 
26 en 27 juni, Den Helder - Noordkop
Altijd gezellig, een royale kampeerplek in de schaduw van windmo-
len, vuurtoren en meeuwen. Zon, vis, Odeklonje en je kan de hele
dag en nacht wat te drinken halen. Spelen gebeurt in het binnenbad.
Voor dames en heren.
 
17 en 18 juli, Dongen - ZV De Vennen
NIEUW! Normaal was juli toernooivrij, maar nu niet meer. Voor
party-animals en polofreaks, dit Brabantse toernooi. Het wordt voor
het eerst georganiseerd. Voor dames en heren.
 
21 en 22 augustus, Ter Apel - ZEPTA
Behoeft voor de meesten geen nadere uitleg. We zijn al
ingeschreven! Voor dames en heren.
 
28 en 29 augustus, Nijeveen - MZ&PC de Reest
NIEUW! De wedstrijden worden
gehouden in Nijeveense open
lucht. Op zaterdag is er een
barbecue en een
lustrumfeestavond. Vanaf vrijdag-
avond 19.00 uur kan je je tent
planten. Voor dames en heren.
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28 en 29 augustus, Rheden - PFC RHEDEN
NIEUW! Het Posbank-toernooi in buitenzwembad De Hangmat in
Rheden. Op vrijdagavond is er ook feest. Verwarmd water en gratis
overnachting op de ligweide van het zwembad. Voor dames en heren.
 
28 en 29 augustus, Hasselt (B) - Spartacus
Wie kent het niet, het kamperen in het stadspark? Al jaren trouw
bezocht door een steeds vaster gezelschap. Immer goed voor een
mosselpannetje, een straffe pint en een verrassend wedstrijdschema.
Doorgaans voor heren.
 
3, 4 en 5 september, Vlaardingen - ZV Vlaardingen
NIEUW! Driedaags toernooi, met feest op zaterdag. Voor dames en
heren.
 
4 en 5 september, Sittard - Hellas Glana
NIEUW! Verwelkoming met Limburgse vlaai. Gezellig, ontspan-
nend, prestatief, barbecue, feest, aldus de uitnodiging. Op vrijdag is
er al een voorbereidend toernooi en triatlon. Voor dames en heren.
 
4 en 5 september, Culemborg - ZV De Meer
NIEUW! Citaat uit de uitnodiging: Op het terrein staat een grote tent,
waarin van 's ochtends vroeg tot diep in de nacht gegeten, gedronken
en gefeest kan worden. En op vrijdagavond cocktailparty! Voor da-
mes en heren.
 
Daarna is het uit met de pret en wordt er natuurlijk weer serieus ge-
polood. Maar dat zien we dan wel weer… 

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink
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Paasactiviteit
Door: Pascalle Hoenderdos, J-REZ

Op zaterdag 3 april jl. was het eindelijk zover.
Onze jaarlijkse Paas-activiteit. 

Zestien kinderen kwamen enthousiast binnen met een eierdoos.
Het was de bedoeling dat we een marktkraam vol met beschilderde
eieren gingen maken. 
Het voorbeeld dat  meester Harry had gemaakt zag er wel moeilijk
uit, maar met de hulp van een aantal  juffen en meesters moest het
wel gaan  lukken. Iedereen ging  vol enthousiasme aan de gang met
kwast en verf. Sommige kinderen namen iets te veel water dan verf
en bleven de eieren kleurloos, maar na enige hulp volgden er toch
hele mooie gekleurde eieren. Nadat alle 80 !! eieren een complete
metamorfose ondergaan hadden was het tijd om de marktkraam te
gaan versieren. Uit karton werd een dak geknipt en die werd druk
beplakt of beschilderd. Het dak werd boven de eieren met satéstokjes
en rietjes vastgemaakt.
De marktkraam had natuurlijk ook nog enkele wielen nodig om te
kunnen rijden.
Het bleef deze middag niet bij een marktkraam. Nee, er is ook nog
een palmpasenstok gemaakt. De kinderen hebben veel snoepjes aan
de stok geregen , soms moest er ook een snoepje getest worden voor-
dat hij opgehangen kon worden. De stok werd
met enkele gele linten  op z'n paasbest
gemaakt. De middag was helaas zo voorbij en
de kinderen kregen bij het weggaan nog een
paashaas van brood om op de palmpasenstok
te bevestigen.
Het was weer een gezellig middag met veel
(paas)beste ideeën.

Tot volgend jaar allemaal!
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Oefenwedstrijd pupillen
28 maart 
Door: Robbert Henrichs

Het liep niet zoals gepland. We verzamelden om 14.00 uur bij De
Planeet, met het idee om een oefenwedstrijd te spelen tegen Rapido
‘82. Een aantal kinderen vertelde dat er ook een pupillentoernooi
was, alleen dit zou pas om 15.00 uur beginnen.
Na het binnengaan werden we door iemand van Rapido teruggeroe-
pen. We mochten pas om 15:00 het zwembad in en tot die tijd moe-
ten wachten in het clubhuis. In het clubhuis kregen we het rooster
voor het toernooi. DWT was ingedeeld in poule B en onze eerste
wedstrijd zou om 15:45 zijn. Door een latere start van het toernooi,
wegens het opbouwen van de speelvelden, was er al een kwartier
vertragen tot voordat onze wedstrijd begon. Dus na 2 uur te hebben
gewacht mochten de pupillen van DWT eindelijk het water in. Het
team bestond uit Berend, Daphne, Layla, Naomi, Maarten, Milou en
Nathalie. De pupillen spelen 5 tegen 5, waardoor we dus 2 wissels
hadden.
De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen NVA/HHC. Dit team was
een tandje te groot voor de pupillen van DWT en er werd dus verlo-
ren. De tweede wedstrijd van DWT was tegen ZWV/Nereus. Deze
wedstrijd was alles behalve sportief. Waar de pupillen van DWT het
afleren om over hun tegenstander heen te zwemmen, liet de scheids-
rechtster dit gewoon toe. De wedstrijd werd dan ook verloren. De
laatste wedstrijd was tegen Rapido '82. Dit was in tegenstelling tot de
vorige wedstrijd een hele sportieve wedstrijd. Met goed overspel van
DWT werd er gewonnen van Rapido '82. Hierdoor werd het oefen-
toernooi leuk afgesloten. Zonder vaantje ging iedereen weer naar
huis.
Ik wil graag alle kinderen bedanken die aanwezig waren voor de
inzet tijdens dit toernooi. Ik wil ook de ouders bedanken voor hun
inzet!!
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De tegenprestatie: 
"Na kanker het IJsselmeer overzwem-
men"

Hallo! Mijn naam is Maarten van der
Weijden, topzwemmer én kankerpatiënt.

Met de actie "De Tegenprestatie" wil ik
laten zien wat mogelijk is ná kanker en
geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding.

In 2000 werd ik tijdens de Wereld Kampioenschappen zwemmen 9e
op de 10 kilometer. Maar juist na deze periode waarin ik op het hoog-
tepunt stond van mijn topsportcarrière kreeg ik op 12 maart 2001 te
horen dat er kanker bij mij was vastgesteld. Acute lymfatische leuke-
mie.
Direct na deze vaststelling begon een zware periode waarin ik een
half jaar in het ziekenhuis heb gelegen en daar vier chemokuren en
een stamceltransplantatie heb ondergaan. In de jaren die volgden ben
ik hersteld en ook weer fanatiek gaan sporten. Na deelname aan de
Wereld Kampioen zwemmen in 2000 plaatste ik mij in 2003 alweer
opnieuw voor dit mondiale toernooi!
De actie
Omdat KWF Kankerbestrijding mij de kans heeft gegeven te genezen
wil ik wat terug doen. Daarom wil ik het IJsselmeer overzwemmen
en het liefst in recordtijd. Daarmee wil ik geldinzamelen voor KWF
Kankerbestrijding, zodat nog meer mensen een kans kunnen krijgen,
en KWF Kankerbestrijding nog meer mensen een kans kan geven. 

Stort daarom nu op de rekening van KWF Kankerbestrijding Giro
12817 onder vermelding van: "De Tegenprestatie Maarten v/d Weij-
den". 
Voor meer informatie kijk op : www.detegenprestatie.nl
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De koninklijke heren 2
Door: Michael

Niet alleen stijgen wij in de competitie maar ook in de hogere heren
sferen wordt aardig aan de weg gewerkt. Wij hadden natuurlijk al
aardig wat deeltijd macht in ons team vergaard maar nu is ook het
DWT voorzitterschap ingelijfd. En wel in het lijf van Walja.
Hij is in de altijdgemeneledenvergadering tot voorzitter verkozen.
(lees, voor de diepgang, de laatste en de eerste voorzet van de oude
en nieuwe voorzitter op de pagina’s 2 t/m 5.)
Nu waren wij natuurlijk al niet voor de poes maar nu we een voorzit-
ter in ons midden hebben zijn we helemaal niet meer stuk te krijgen.
Want: voorzitter = baas = voor het zeggen = invloed = wandelgangen
= lobbyisten = pro actieve corruptie = gratis bier en bij behorende
borrelhapjes.

Lastig is wel dat we hem nu voortaan met ‘meneer de voorzitter’
moeten aanspreken. Zo klinkt er nu dus regelmatig: “Meneer de
voorzitter kunt u mij de bal doen toekomen?” en “Meneer de voorzit-
ter werp die bal er nu eens in.” of “Meneer de voorzitter is het moge-
lijk dat u misschien een beetje door kunt zwemmen?” of heel soms
“Knap gescoord meneer de voorzitter!” en “Goed zo meneer de voor-
zitter.”.
Maar ja, meer invloed vergt gewoon enige aanpassing en gewenning.

Competitie update
We zijn eindelijk zo goed als safe.
DAW 2 is het laatste team dat tegen ons het onderspit moest delven.
Dit alles in een zinderende wedstrijd (eindstand 9-7) gespeeld in ons
vertrouwde Boerhaavebad, je had er bij moeten wezen om het alle-
maal te geloven.
Een ander team dat ons recentelijk de punten gunde is VZC Veenen-
daal 3, die degraderen nu dan ook definitief.
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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!

De tweede degradatie kandidaat is nog niet zeker maar dat gaat tus-
sen LZ, Rapido en Flevo. Mijn voorkeur gaat uit naar Flevo want die
komen uit Nijkerk en dat is het verst weg en die zijn ook helemaal
niet aardig in het water en ze spelen ook nog vaak op zondag, de dag
des heren en dat zouden ze juist daar niet moeten doen want zij kun-
nen geen aflaten kopen en wij als katholieken wel.

Spelers update
Er wordt in het geheim en geniep nog steeds veel onderhandelt dus
de definitieve indeling en de daar bij behorende bezetting van heren 2
is nog niet helemaal rond.
Positief is dat wij in ieder geval versterking krijgen van enige top
jeugd spelers. De enige bekende overplaatsing, tot nu toe,  is die van
Frank en wel van heren 2 naar heren 3. 



Verenigings informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur

Voorzitter: G. N iehot

Poelgeest 113

2036 H S  Haarlem

tel: 023 - 5 36 38 66

Secretaris: A. Veen

Zonnebloemstr 45

2014 VV  HAARLEM

tel. 023 – 5 31 39 65

Penningm .: P. Lomm erse

Zwanebloembocht 88

1991 GL V elserbroek

tel. 023 - 5 49 21 12

Leden admin istra tie

I. Rohling

Dilles traat 3

2034 M N  H aarlem

tel. 023 – 5 33 89 93

Clubh uiswerkgroep

Clubhuis : 023 - 5 400 777

Voorzitter: M ieke Goedkoop

Steve Bikostraat 186

2033 D W H aarlem

tel: 06-52055039

Agenda: Ingrid Lomm erse

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

W aterpolo-werkgroep

Voorzitter M. V erbruggen

Diaconessenplein 89

2012 JX  H aarlem

tel. 023 – 5 31 41 20

Zw emw erkgroep

Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14

2033 CV  Haarlem

tel. 023 - 5 35 20 11

Synch roonzw emmen

Sec retaris  S. M eurs

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 d ip loma

W. B akker tel.023-5625656

18.30 -19 .30 uur: over ige d iplom a's

P. Hoenderdos tel.:023-5840567

In de Planeet 2  op zaterdag

08.00 -09.00 uur A dip loma

09.00 -10.00 uur B  & C d ip loma, zwemv.heid  1t/m  3

Harry Geldorp & Sanja van Dijk tel 023-5272989

Zw emm en voo r volw assenen  (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 Clubhu is

zwemm en:    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:

M inipolo

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

He rens electie

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


