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Een voorzet van . . .
de voorzitter.
Door: Walja Karten

Een goede voorbereiding is het halve werk! De trainingen zijn weer
begonnen zodat we de basis voor een goed seizoen kunnen gelegd.
Dat geldt niet alleen voor mij als heren 2 speler maar ook als
voorzitter van DWT.

Daarom hebben we in juni nog een bijeenkomst gehad met alle
voorzitters van de werkgroepen. Naast elkaar (beter) leren kennen (je
zou denken dat dat niet nodig/mogelijk is, maar het tegendeel blijkt
waar te zijn) is er gesproken over de behoeften van de verschillende
sectoren. Een van die behoeften is uiteraard meer badwater op betere
tijden. Helaas hebben gesprekken met het Boerhaavebad hierover
voor het komende seizoen niets opgeleverd. In oktober hebben de
Haarlemse zwemverenigingen gezamenlijk een gesprek met het
stichtingsbestuur van de zwembaden. Daar zal de beschikbaarheid
van badwater ongetwijfeld een belangrijk gespreksonderwerp zijn.
Wie weet dat hier een opening gevonden kan worden voor
verbeteringen in het volgende seizoen.

Waar in ieder geval wel op korte termijn winst te behalen valt, is het
verbeteren van de interne samenwerking. Deze is goed maar kan nog
beter als het gaat om zoiets als de doorstroming en uitwisseling van
leden tussen de verschillende sectoren. Het meer gericht interesseren
van (talentvolle) kinderen bij het leszwemmen voor waterpolo,
wedstrijdzwemmen of synchroon zwemmen is een voor de hand
liggend voorbeeld. Maar het schaarse badwater zou ook beter benut
kunnen worden als waterpoloers en synschroonzwemsters voor hun
techniek en conditie eens in de week mee trainen met het
wedstrijdzwemmen. Wanneer zij vervolgens af en toe meedoen aan
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zwemwedstrijden dan kan tegelijkertijd de wedstrijdzwemploeg
versterkt worden op plaatsen waar zij een tekort aan zwemmers
hebben.

Het bestuur ziet voor het verbeteren van de interne samenwerking
een belangrijke rol weggelegd voor het technisch overleg (TO)
waarin alle sectoren en het bestuur zijn vertegenwoordigd. In plaats
van het TO op te heffen zoals tijdens de laatste algemene
ledenvergadering is voorgesteld, heeft het bestuur daarom besloten
eerst een jaar te investeren in het beter functioneren van het TO.
Allereerst zal het bestuur kijken welke onderwerpen door het TO
kunnen worden opgepakt/uitgewerkt waardoor dit overleg de impuls
krijgt die het nodig heeft. Daarnaast zal gezorgd worden voor meer
helderheid over de rolverdeling tussen bestuur, TO en de sectoren. 
 
Na afloop van het overleg waren alle deelnemers het er over eens dat
goed is om als bestuur en voorzitters van de werkgroepen en paar
keer per jaar bij elkaar te komen en samen na te denken over de
koers. In september hebben we de volgende bijeenkomst gepland en
gaan we samen werken aan een gemeenschappelijk beleid(splan).
Want ook voor de koers naar de toekomst van DWT geldt: een goede
voorbereiding is het halve werk…. 



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
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In het tempo

dat bij jou past.

Stapsgewijs en met

een duidelijke uitleg.

Praktijkles 33 euro (50 min.)

Spoedopleiding v/a 1329,50

euro

www.goesboonstra.nl
023-533 99 75

LL

Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Trompstraat 21 1971 AA IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Nieuwe zwemvaardigheids
diploma's!
Namens de J-REZ Sanja van Dijk

De jongens en meisjes die voor de vakantie hun zwemvaardigheids
diploma hebben gehaald weten het al. Er komen nieuwe
zwemvaardigheids diploma's. 
De NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma's) heeft hiertoe besloten
zodat de zwemvaardigheden beter zouden aansluiten op het ABC -
plan. Zwemvaardigheid 1 was supermakkelijk vergeleken met het c-
diploma.

Wat verandert er aan de zwemvaardigheidsdiploma's?
We krijgen 3 nieuwe diploma's. De belangrijkste veranderingen zijn
de volgende:
- er is weer een gedeelte wat in kleding wordt gezwommen
- veel ‘red jezelf en een vriendje' onderdelen
- de vlinderslag ga je al een beetje leren bij zwemvaardigheid 1
- er zijn veel stickeronderdelen zoals zwemmend redden,

balvaardigheid, synchroonzwemmen, nostalgische zwemslagen
- maar ook veel survival, leren van verschillende keerpunten, onder

water parcours zwemmen
- het aanleren van een technisch goede rug- en borstcrawl blijven

vaste onderdelen van het zwemvaardigheden-pakket

Wanneer gaan we ermee beginnen?
Vanaf vandaag starten zwemvaardigheid 1 en 2 met het nieuwe
diploma-pakket. 
Zwemvaardigheid 3 blijft tot het diploma-zwemmen in november
oefenen voor het oude diploma en gaat vanaf december ook beginnen
met het nieuwe diploma. We hebben dit gedaan om jullie de
gelegenheid te geven om jullie zwemvaardigheidsdiploma-set
compleet te krijgen.
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Vanaf januari 2005 zijn we verplicht om de nieuwe diploma
pakketten aan te bieden.

Is mijn oude zwemvaardigheidsdiploma nog wel geldig?
Helemaal geldig!
Al krijg je straks misschien een setje met verschillende
zwemvaardigheids diploma's; ze zijn allemaal geldig!!

Als jullie nog vragen hebben kunnen jullie terecht bij Pascalle
Hoenderdos, Harrie van Geldorp of Sanja van Dijk.

Hoera Geslaagd!!!

4 juli was het weer
z o v e r .  I n  t o t a a l
z w o m m e n  e r  5 6
kinderen af voor hun
diploma. Eindelijk dat
A-diploma of alles
compleet door het
zwemvaardigheid 3
diploma.
Het was weer een
gezellig feest en er waren weer heel veel fans die de zwemmertjes
kwamen aanmoedigen. Sommige juffen en meesters deden ook nog
mee met het onderdeel vlinderslag en watertrappen. Daarna waren er
een aantal synchroomzwemdemonstraties, waarin  groepen
synchroomzwemmertjes van verschillende leeftijdscategorieën hun
kunsten vertoonden. Daarna kwam eindelijk het verlossende woord
door onze nieuwe voorzitter: 
iedereen is geslaagd!!!
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En de geslaagde zwemmertjes zijn:

Afzwemmen 4 juli 2004

Zwemvaardigheid 1

1. Ryanne van der Meer
2. Rik Hofland
3. Jesse Blom
4. Charmain den Ridder
5. Sharlaine Sowdagar
6. Chantal Heijboer
7. Emre Cakmak

Zwemvaardigheid 2

1..Natalja Klinkenberg
2. Rosan Cnossen
3. Pinar Kara
4. Marvin Ubels
5. Manal Ouhadj
6. Aurora Piers
7. Danique Roozekrans
8. Joran den Haan

Zwemvaardigheid 3

1. Bart Davids
2. Reinier Oost
3. Stephan den Ridder
4. Guido van der Kroft
5.. Eva Visser
6. Romy Nulkes

Diploma A

1. Yasemin Bozkurt
2. Esmee van het Hoff
3. Sanaz Habibi
4. Bart Ebbinge
5. Janis van Mil
6. Mats Montauban
7. Denise Tiemeijer
8. Merel van de Ketterij
10. Rachelle Verhagen
11. Danny v.d. Velden
12. Bavo Oost

Diploma B

1. Onur Yildirim
2. Dana Mengerink
3. Jorrit Bakker
4. Wybran Slobbe
5. Myrea den Ridder
6. Sidney Zilver
7. Damiela Voogt
8. Ahmet Aslan
9. Bruce Geels
10. Volkan Ozguler
11. Barend Bruggemann
12. Danielle Vrijburg
13. Laurence Kroon
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Diploma C

1. Stefano Sowdagar
2. Zahra Meqor
3. Xavier Mous
4. Mitchell Lanman
5. Emma Visser
6. Joeri Gillissen
7. Dave Liemburg
8. Esme Habraken
9. Elif Ozer
10. Ellen Zonneveld
11. Rens de Haan
12. Sidney de Vries

Iedereen nog van harte gefeliciteerd!!
Hopelijk heeft iedereen een supervakantie gehad, in ieder geval weer
met enorm veel zin door te gaan naar het volgende diploma!!

Heel veel succes en wie weet zwem je af op 26 of 27 november, het
uitzoeken zal op 29 en 30 oktober zijn.

Namens de J-REZ
Sanja van Dijk

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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Kringkampioenschappen 2004
Door: aloys Wijckmans

Afgelopen weken zijn de Noord-Hollandse kampioenschappen
gehouden. Om daar aan mee te mogen doen moet je een A-Limiet
halen en dan doe je mee aan de A-kringkampioenschappen. Als je die
limieten net niet haalt mag je meedoen aan de B-kampioenschappen.

Dit jaar waren er drie zwemmers/sters die één of meerdere limieten
gehaald hebben voor de A-Kampioenschappen. Dat zijn Dennis (  3
keer), Tessa ( 5 keer) en Wouter ( 1 keer). Dat betekent dat je tot de 8
à 10 beste zwemmers behoort van Noord-Holland. Om dan nog bij de
eerste 3 te eindigen is extra moeilijk. De beste prestatie was voor
Wouter. Hij werd 4e op de 100m schoolslag. Tessa werd 6e op de
200m schoolslag en 7e op de 100m schoolslag.

Bij de B-kampioenschappen werden er wel medailles behaald.
Yunus 1 keer goud.
Susanne 1 keer goud en een pr op de 50m vlinderslag.
Wouter zilver en brons. 
Fien brons.
Peter brons.
Fatmagül zwom een pr op de 100m schoolslag en werd 5e.
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Oproep wedstrijd zwemmen
Door: Erik Kokkelkoren

Het einde van het zwem seizoen nadert, maar gelukkig kunnen wij
zeggen een jaar zonder problemen, beter nog de groei zit er weer in,
meer zwemmers, meer tijdwaarnemers 
(m.i.v. het nieuwe jaar 7 stuks) en een groeiende werkgroep.
Toch blijft er nog iets te wensen over, want wij zijn nog op zoek naar
ouders, vrienden opa' s, oma' s of andere enthousiaste vrijwilligers
die het komende seizoen de huidige trainers willen ondersteunen. Wij
denken dat veel ouders (of anderen) misschien zullen reageren met de
opmerking, ik weet niets van zwemmen, maar voor de werkgroep en
de trainers is motivatie veel belangrijker, dus heeft u tijd of interesse
geef u op. Voor diegenen die eventueel een cursus zou willen volgen,
dan is dit op kosten van DWT te allen tijde mogelijk.

Bij interesse of vragen kunt u Erik Kokkelkoren bellen of bij de
trainers informeren.

Speedo finale

De Speedo-finale is dit jaar op 5 en 6 juni.
Om deel te mogen nemen moet je bij de beste 21 zijn. Dat zijn een
paar van onze jongste zwemmers. Meestal rond de 10e plek. Helaas
hebben we voor deze wedstrijd niet kunnen inschrijven. Behalve
inschrijven heb je ook juryleden en tijdwaarnemers nodig en een
ploegleider; helaas hebben we die nog te weinig. Daar de wedstrijden
verdeeld zijn over 2 dagen moet je soms de ene dag met 2 zwemmers
en de andere dag met 3 zwemmers afreizen en dan moet je ook nog
over voldoende juryleden beschikken.
Volgend jaar beter.
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Nieuws van de Grote
Clubactie

Op 11 september is het weer zover!
Dan mogen we weer voor de vereniging loten verkopen!
Help jij ook mee?
De intekenlijsten kan je bij jouw trainer of zwemjuf/meester ophalen.
Mag je van jouw ouders niet ‘bedelen’?
Is toch geen probleem, want vragen aan je ouders of opa en oma of
zij een lot willen kopen bij jou is toch niet hetzelfde  als bedelen. Als
ieder lid dan net als jij twee loten zou kopen, zouden we met z’n
allen 1000 loten  verkopen. Zou dat eventjes mooi zijn!
Heb jij geen intekenlijst? Misschien wel jouw zwemmaatje. Dan zet
je de loten die opa en oma kopen gewoon bij je maatje op de lijst en
misschien wint hij/zij dan wel de prijs voor de meeste verkochte
loten!

Let op:
Er zijn verenigingen die voor de officiële startdatum ( 11 september)
hun leden al langs de deuren laten gaan. Nu mag dit niet, maar ja, er
mag zo veel niet. Zorg er dus voor, dat jouw familie weet, dat jij ook
loten wil verkopen, zodat zij niet bij een buurjongetje een lot kopen.

Heb je nog vragen? Je trainer weet vast wel het antwoord, of anders
bel je mij maar.

Succes en we gaan ervoor! Ok?

Contactpersoon van de lotenverkoop Kitty Ungureanu, tel 5330857.

Uw makelaar voor Haarlem en omgeving

Aan alle leden van “De Watertrappers” geven wij 10% kor-
ting op de courtage bij aan of verkoop van een woning. 

MQ Makelaardij
Erik Ran, Paul Ran
Gasthuisvest 4143
2011 EV Haarlem
023 – 531 94 40

www.mqmakelaardij.nl

Begin het nieuwe seizoen
Met een nieuwe handdoek

KOOP EEN DWT-HANDDOEK

Voor slechts 8 euro per stuk zijn de handdoeken

verkrijgbaar in het clubhuis van DWT op elke

vrijdagavond rondom 18u30 en 19u30.
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13e Dutch Open Masters
te Apeldoorn
Door: Corine Kalbfleisch

'n Heel seizoen trainde ik ervoor en op vrijdag 11 juni 2004 was het
dan zover. Met mijn collega Annelies reed ik naar Apeldoorn om aan
dit toernooi mee te doen. Wij logeer-den in hotel Abbekerk, waar ik
ook tijdens de Apeldoornse 4-daagse verblijf.
De opening was om 18.00 uur na het in-zwemmen. De organisatie
was in handen van Aquapoldro en de Stichting Zwemsport
Apeldoorn. De wedstrijden vonden plaatsin het mooie 10 banen
tellende buitenbad "Kristalbad." (50 m. baanlengte). De deelname
was iets minder groot dan vorig jaar. Dit kwam doordat er in Italië
deze week een Internationaal Masterevenement georganiseerd werd.
Ik wist nog dat Donald Uytenbogaard hier naar toe zou gaan. Hier in
Apeldoorn deden 50 verenigingen uit Nederland en 10 uit Duitsland
mee. Verder was er nog deelname uit Hongarije en Engeland.
Op vrijdagavond werd de 200 m. wisselslag en de 400 m. vrijeslag
gezwommen. Op dit laatst-genoemde nummer behaalde ik een
bronzen medaille. In mijn leeftijdsgroep D 50+ waren 9 dames
ingeschreven waaronder twee Duitsers. Na het zwemmen ben ik met
Annelies een pannenkoek gaan eten in Hoog Soeren. Niet al te laat
kwamen we in het hotel terug.
Na een goede nachtrust en een lekker ontbijt, zijn we om negen uur
naar het zwembad gegaan. Eerst 20 min. inzwemmen en daarna de
start voor de 800 m. vrijeslag. Het water was 23,5'C. Ik startte in de
tweede serie. Met mijn tijd van 14.37 min. ben ik héél tevreden.
Vorig jaar zwom ik nog 15.50 min.! Ook deze prestatie leverde een
bronzen medaille op. Het weer was redelijk, maar af en toe waren er
flinke regenbuien. Later op de dag zwom ik nog de 200m. en de
100m.schoolslag en de 50m. rugslag. Met de schoolslag behaalde ik
2 gouden medailles. Overdag vermaakte ik mij met het gezellig
omgaan met anderen en het ontmoeten van bekenden. Inde
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consumptietent was van alles te koop; van broodjes tot soep. De
wedstrijden waren om half zeven afgelopen. 's Avonds, iets vroeger
dan gepland, werd er een gezellige barbecue georganiseerd. Gelukkig
bleef het droog. Om een uur of acht ging ik met Annelies terug naar
het hotel. Nog even gezellig thee drinken in de lounge en toen maar
niet te laat naar boven.
De volgende morgen, wederom na een heerlijk ontbijt, voor-zien van
een warm broodje en een gekookt eitje, met Anneliesnaar het
zwembad om weer in te zwemmen. Meteen om 10 uur moest ik
starten voor de 50m. schoolslag. In 49 sec. leverde dit mijn derde
gouden schoolslagmedaille op. Daarna weer vlug een droog badpak
aangetrokken en nog geen kwartier later van start op de 1.500m.
vrijeslag. Ik zwom heel regelmatig en uit-eindelijk tikte ik aan in
28.54 min., iets sneller dan vorig jaar. Na Gonny Bak en twee
Duitsers werd ik tevreden vierde. Het was droog weer en zo'n 19C.

Later op de dag zwom ik nog de 50m. vlinderslag. Ondanks dat dit
mijn minst goede slag is, behaalde ik een zilveren medaille, met een
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matige tijd. (Ik had graag onder de min. willen zwemmen).
Eerder dan gepland, kwam om half drie een einde aan dit
Internationale zwemweekend. De uitslagen werden nog bijgewerkt.
Drie Duitse verenigingen werden 1, 2 en 3. Heerenveen werd als
vereniging me de meeste deelnemers 4een de thuis-club Acuapoldro
werd 5 . Tot slot werd ik bij de Duitsers die 2ewerden op de foto
gezet. Heel leuk.
Om vier uur reed ik met Annelies richting Stroe. In rest. "de
Rotterdammer" hebben we heerlijk en uitgebreid gegeten. Om acht
uur zette Annelies mij thuis af.
We kunnen op een geweldig weekend terugzien.
Annelies bedankt voor je gezelligheid.

Zuyderzee Masterscircuit
Grootebroek.
Door: Corine Kalbfleisch

Op 16 mei jl. werd ik door Ok met de auto afgehaald en even later
haalden wij Donald Uytenbogaart af om naar Grootebroek te gaan.
Voor de laatste wedstrijd van het bovenvermelde circuit. Deze
wedstrijd werd gehouden in het knusse 25m.-bad "De Kloet".
Voordat wij gingen in-zwemmen hebben we wel 'n half uur buiten
gezeten in de zon, omdat wij zo lekker vroeg waren. Het inzwemmen
begon om 13.00 uur en de wedstrijd ving aan om 13.30 uur. De
organisatie was in handen van z.v. De Bron. De sfeer tijdens deze
middag was erg gezellig en het was weer fijn om veel bekenden te
ontmoeten. Natuurlijk werd er ook flink gezwommen. Donald werd
zoals gewoonlijk eerste in zijn groep H 55+. Ik ging op drie nummers
van start in de categorie D 50+.
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Mijn resultaten waren:
100 m. schoolslag in 1.43,7min. 1eplaats + P.R.
100 m. rugslag in 1.43,1min. 2eplaats
400 m. vrijeslag in 6.50,7min. 2eplaats

Na de 400 m. vrijeslag en de estafettes waren de wedstrijden
afgelopen. Na afloop vond er in de kantine een lopend Indisch buffet
plaats. Na dit gezellig samen zijn gingen we om half acht naar huis
en na een uur rijden werd ik thuis afgezet.
Het was een geslaagde dag.

Verslag sjoeltoernooi 2004

Zaterdag 15 mei was het
zover….. het eerste officiële
DWT sjoeltoernooi

Het was ten eerste spannend
of er wel mensen waren die
het leuk vonden om een
avondje ouderwets te
sjoelen. Uiteindelijk hadden
we een brede selectie van
ongeveer 25 personen.
Het was vooral leuk om ook
eens anderen in het clubhuis
te zien buiten de “vaste”
bezoekers.
De groep van 25 personen
was een mooi aantal om een
aantal leuke partijen te
spelen.
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Na een aantal partijen werden we opgesplitst in een verliezers- en in
een winnaarspoule.
Sommige mensen werden behoorlijk fanatiek en bij sommige partijen
was de spanning te snijden. 
Aan het eind van de avond was de winnares van de verliezerpoule
bekend: Ilona Zeilmakers. Ter afsluiting was er de finale van de
winnaarspoule. In deze finale namen Patrick Velthuis en Robbert
Hendriks het tegen elkaar op.

Uiteindelijk was de conclusie dat Patrick Velthuis de winnaar van de
avond was.
Ilona haar prestatie werd beloond met een bierpakket en Patrick
kreeg een aantal flessen heerlijke wijn. 

Al met al was het een gezellige avond met niet te vergeten een lekker
drankje en bittergarnituur (dat is altijd goed J).
 

Van de polocommissie

8 Jaar polocommissie, 

een mooie tijd.

Zo ongeveer 8 jaar geleden deed
i k  m i j n  i n t r ed e n  i n  d e
polocommissie. Na een poosje
algemeen lid te zijn geweest nam ik de taak
op me om het minipolo binnen DWT te
organiseren. In die tijd (klinkt als vroeger) werd er vanuit de Kring
Noord Holland sporadisch iets voor kinderen onder de 12 jaar
georganiseerd op waterpologebied. Wij van DWT gingen dan eens
kijken met 1 of 2 kinderen. 
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Gelukkig bleek er veel belangstelling, en groeide zowel DWT als
andere verenigingen in Noord Holland qua ledenaantal.
Verder heb ik me altijd bezig gehouden met alle andere activiteiten
met betrekking tot de jeugd binnen het waterpolo van DWT.
Per oktober leg ik mijn polocommissie-taken neer. Ik wil me weer
eens op iets anders richten. 

Ik vond het een mooie tijd. Ik ben trots op wat wij binnen DWT met
de jeugd bereikt hebben: 
een groeiende groep minipoloers, die eens per maand op
zondagmiddag een toernooi spelen, ons eigen minipolotoernooi, een
pupillenteam in de competitie, doorstroom van de jeugdteams naar de
heren- en damesselectie, ieder jaar allerlei leuke activiteiten, bv. het
kamp in Vogelenzang en de eerste toernooien voor pupillen en
adspiranten.
Ik heb het altijd met erg veel plezier gedaan, vond het contact met de
kinderen, ouders en trainers erg leuk. Iedereen bedankt voor de
fantastische samenwerking!

Dat ik stop wil niet zeggen dat u mij niet meer ziet, ik blijf zelf
waterpoloën.
Robbert Henrichs zal mijn taken overnemen. Ik wens hem veel
succes en net zoveel plezier toe!

Groetjes en tot ziens in het zwembad,
Sabine Roozen

Nieuwe poloboekje
Wij hopen op vrijdag 3 september het poloboekje weer klaar te
hebben, met daarin alle roosters, adressen en andere dingen die een
poloër van DWT moet weten. Het ligt voor je klaar in het clubhuis,
dus kom ‘m snel halen!
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Start waterpolotrainingen
De dames- en herenselectie is alweer begonnen met trainen. Op 3, 6,
10, 13, 17 en 18 augustus worden de nodige kilometers gemaakt om
het seizoen met een goede basisconditie te kunnen beginnen. 
Vanaf maandag 23 augustus kunnen alle waterpoloërs van DWT
weer op hun eigen tijd trainen. De tijden zijn ongewijzigd, alleen op
de vrijdagavond gaat er wellicht iets veranderen voor de dames, maar
daarover later meer nieuws! 

Bijeenkomst minipolo, pupillen en adspiranten
Voor minipolo, pupillen en adspiranten is er op dinsdag 24 augustus
om 18:00 uur (voor de training dus) een bijeenkomst in het clubhuis.
Hierbij wordt verteld hoe het komende seizoen zal worden
georganiseerd en krijg je alle info over wedstrijden, rij roosters,
coaches en trainers. Neem (één van je) ouders mee! Het poloboekje
ligt naar verwachting op vrijdag 3 september voor je klaar in het
clubhuis.

namens de polocommissie,
Thijs Weustink

Capjes Zoek

Wie o wie heeft de zak met oude capjes van de minipoloers gezien?

Sinds april zijn we de zak met ingezamelde oude capjes voor de
jeugd kwijt. Ze zaten in een grote zwarte vuilniszak en stonden tot
voor kort in het clubhuis. Wie weet waar de zak gebleven is?

Graag reactie naar Robbert Henrichs (023) 536 42 20.
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Capjes oproep

Heb je thuis nog oude caps liggen die je niet meer gebruikt? De
minipoloers willen ze graag hebben. Ook als ze niet meer helemaal
heel zijn, willen we ze graag hebben. We maken ze dan weer polo-
klaar.
Lever ze in bij Robbert Henrichs (023) 536 42 20 of iemand anders
van de polocommissie.

Redactie zoekt hulp

De redactie zoekt per 1 januari 2005
een aantal helpers voor het in elkaar
vouwen, nieten en verzend klaar
maken van het clubblad.
Dit gebeurt 10 keer per jaar ( alleen
juli en augustus niet ) zo rond de 25ste

van iedere maand in het clubhuis. Je
bent dan, afhankelijk van het aantal
mede helpers ongeveer 1 uur bezig.
We proberen het altijd op een vrijdag
avond te laten uitkomen maar in
overleg is natuurlijk veel mogelijk.

Wil je ook wel wat voor je vereniging doen of wil je er meer over
weten dan kan je bellen  met:
Michael Woolthuis 023-5357555 (redacteur)
Robert Heinrichs 023-5364220 (stencelaar)

Mailen kan ook en wel met michael@halloo.demon.nl
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Heren Vijf naar een
Zomertoernooi
Door: Gé Luttikhuizen

In het april/mei-nummer van "de Waterdroppels" staat dit jaar weer
een lange lijst van waterpolotoernooien. Er wordt dus aardig wat
afgepoloed in de zomer door de DWT-poloërs indien je tijd en zin
hebt. Merkwaardig genoeg staat in dat lijstje nooit het De Ham-
toernooi, waar heren vijf aan meedoet.

Vanaf 1982 hebben de heren-vijf-poloërs op de eerste zaterdag in
juni aan dit toernooi meegedaan. De eerste tien jaar regelde Piet
Meijer als aanvoerder de deelname aan dit toernooi. Vanaf 1992
werden we de daaropvolgende negen jaar door Roel van Hal naar dit
toernooi gestuurd. Sturen is hier het goede woord, want het was voor
de aanvoerders altijd een heel gedoe om een voltallige ploeg op de
been te brengen. De meeste hadden wat te doen op de vrije
zaterdagmiddag; dus invaller-spelers de andere ploegen.
Rond de eeuwwisseling kwam er verandering in de kern van de polo-
toernooi-organisatie. Deze verjongde zich en ging het over een
andere boeg gooien. Iets hoger geklasseerde ploegen werden
uitgenodigd, waardoor DWT 5 uit de boot viel. Toevallig kregen wij
te maken met een aanvoerdersschap-wisseling. Roel gaf het stokje
over aan Ton Vermeer, die het intussen alweer drie jaar is.
Deze enthousiasteling vond het in aug. 2002 zelfs nodig om helemaal
naar Denemarken te gaan. Een polo-toernooi in Odense. Heel spijtig
was het dat een aantal ploegleden al verplichtingen hadden, want je
bent al gauw vijf dagen zoet en dat in de zomer. Hoe dat is afgelopen
stond sept. `02 in de Waterdroppels.

2004
Dit jaar heeft Ton een polotoernooi in Aalsmeer geregeld, maar kan
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er zelf helaas niet bij zijn. Z'n zoon Kim wordt als leider in stelling
gebracht en dat werkt voortreffelijk.
Verzamelen zaterdag 15 mei om 15.00 uur op de kale vlakte bij het
Boerhaavebad. Op het afgesproken tijdstip staan we met te weinig
poloërs, o.a. Roel is er niet, terwijl hij zeker zou komen: mobiel
bellen. Heerlijk, eindelijk een keertje nut van deze uitvinding Roel
blijkt een verkeerde tijd in gedachten of door gekregen te hebben. Hij
moet nog spullen pakken en de hele stad door: HELP er is een
bloemencorso!
Dertig minuten later zijn we zo goed als compleet. We moeten naar
het zwembad "de Waterlelie" in Aalsmeer. Waar de naam van het
bad vandaan komt lijkt ons duidelijk. Aalsmeer was honderdzestig
jaar geleden nog een moerasdorp aan de overkant van de
Haarlemmermeer. Ongetwijfeld dreven er zomers velden met
waterlelies in de sloten van dat dorp en aan de randen van dit meer.
Vertrek: 15.30 uur. Eindelijk weg. Eerst door Schalkwijk naar het
zuiden en dan een stukje Heemstede. Aan het eind van de Dreef
buigen we met de weg mee en gaan richting zuidoost. Met een
flauwe bocht rijden we naar een dijk - water - dijk constructie ofwel
de Ringvaart. Erachter ligt het oudste gebouw van de polder: het
gemaal Cruquius. Honderdnegenenveertig jaar geleden maalde deze
het meer droog.
We duiken de polder in en na 20 km er weer uit. Stefan heeft een
gevoel waar het bad ongeveer ligt en waarachtig zijn gevoel is,wat je
noemt, hoogontwikkeld; we rijden bijna het bad in.

Polotoernooi Oceanus — in 1974 opgericht en nu 30 jaar.
Ter bestrijding van de kosten houdt het polocomité een loterij met
veel prijzen. De opzet is wat eigenaardig. We kopen lootjes,
tenminste dat denken we. De Oceanus-schone: "wilt u het papiertje
meteen openmaken". "Huh, waarom?" "Dan weet u gelijk de prijs
...." Papiertje open vouwen. Er staat geen nummer, maar "jammer
geen prijs". De andere negen papiertjes hebben dezelfde tekst. We
voelen ons beetgenomen. Geen loterij-spanning maar meer een
mededeling. Martin heeft medelijden met de Oceaanse en koopt toch
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maar enkele papiertjes. Hij heeft meer geluk: een fles wijn. Hij
schenkt die aan de DWT-topscorer van dit toernooi. Uiteraard deelt
hij dit alleen de doelverdediger mee, anders liggen we straks met
uitsluitend voorhoedespelers in het water.

Aanwezig zijn: Roel, Stefan, Nic, Koos, Marcel, Martin, Gé,
Raymond, Tim, Robin en Kim, totaal 11 man.

De wedstrijden gaan tegen:
Het IJ 5/6: we starten snel en maken de eerste helft af met een 4 -

0 voorsprong. Eindstand 6 - 4
De Dolfijn 4: met de rust is het 2 - 2. In de slotfase laten we het een

beetje zitten. Eindstand 4 - 6
De Bron 1: speelt twee klassen hoger, maar heeft wel invallers

(wij ook). We vinden de scheidsrechter maar zo-zo.
We doen er alles aan, maar krijgen niet bepaald
medewerking van deze official. Eindstand 2 - 9

Oceanus 2: we zijn gelijkwaardig. Om beurten scoren we. Wij als
laatste. Eindstand 5 - 4

Doelpuntenmakers:
Raymond 7, Tim 3, Stefan 3, Gé - Kim - Martin 1.
De fles wijn gaat dus naar Raymond, waar hij ontzettend blij mee is.

De Bron eindigt bovenaan met 6 punten. Dan volgen drie ploegen
met 4 punten, waaronder DWT. Door ons doelsaldo worden we
derde. Hekkensluiter is Het IJ met 2 punten.

Het weer is de hele tijd uitstekend en dat heeft ons de gelegenheid
gegeven tussen de wedstrijden door buiten te zitten op een groot
grasveld met bomen en hangbanken. Daar hebben we genoten van de
sterke verhalen en de overvliegende Boeings en dergelijke.
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Noordkop
Door: Michael

Gelukkig weer eens een
toernooi met niet al te veel
foto’s. 
Vroeger, ja in het goede oude
verleden toen alles nog ok was,
kon je tenminste nog van te
voren het rolletje belichten en
dan de bezielde fotograaf
verder lekker zijn gang laten
gaan zonder kans op mogelijke schadelijke plaatjes. Tegenwoordig
met al die digitale rommel verschijnen de eerste plaatjes al binnen
enkele uren na het einde van een toernooi op internet. En ziet niet
alleen de dichtbij zijnde vage kennissen kring alle fratsen en grollen
maar gluurt de weetgrage wijde wereld weer met ons mee.

Het toernooi
Ik meen me te herinneren dat we nog één wedstrijd gewonnen
hebben. Bij de rest van de wedstrijden was de drank voorspoediger
dan de sportieve en conditionele aanwezigheid van enige tactische
polo acties. Zelfs de eerste wedstrijd op zondag, traditioneel door ons
gewonnen, hebben we dit keer ergens laten liggen. Waarschijnlijk
waren wij uit balans gebracht door de aankondiging dat, vanwege
Nederland-Zweden, de laatste wedstrijd van zaterdag doorgeschoven
werd naar zondag ochtend 8 uur. Hier hebben wij ons gelukkig uit
weten te praten maar de schrik zat er natuurlijk wel in en zie die er
maar weer uit te drinken. Al met al was het toch wel een fijn polo
toernooi met sportieve wedstrijden.
De dames waren weer eens de gelukkige en uiteraard geheel
onverwachtse totaal winnaar van de Mickey Mouse poule. Ze kregen
er zelfs een mooie prijs voor.
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Waar voor we kwamen
Ome Piet was ook dit toernooi weer de favoriete kok. Zijn wel haast
onbeperkte voorraad gebakken slip tongetjes deed ons weer
overmatig watertanden. Zelfs toen wij ons buikje al volledig rond
hadden gegeten bestelden wij er voor de zekerheid nog maar een paar
om toch vooral niet te kort te komen. Samen met een vers getapt
biertje bleef dit de hele avond, tot een uurtje of vier/vijf of zo, de
ideale culinaire combinatie.
In de schaduw van de vis stond de eigenlijk ook niet te versmaden
blauwe hap. Een afvullertje van ouderwets marine formaat.
Het feest, op zaterdag avond, werd opgeluisterd met de voetbal
wedstrijd Nederland-Zweden, vis en bier, enige danspogingen en een
stapgang richting het gezellige centrum van Den Helder. Sommigen
gingen niet alleen naar de odeklonje, maar ook nog naar binnen. Ik
weet sinds de vorige keer beter en heb dat maar niet gewaagd. (die
kooi achtervolgt mij soms nog wel eens in mijn dromen en dan wordt
ik altijd zo vervelend warm en bezweet wakker) 
Als avond afsluiting was er een late schrans partij (de laatste
sliptongetjes moesten op en dat hoeft natuurlijk maar één keer
zachtjes gezegd te worden).
Als aller allerlaatste was
er dan nog één afsluitend
biertje bij de tent,
vervolgens de zoektocht
naar je slaapzak en toen
w a s  h e t  a l  w e e r
morgenochtend met al het
ochtend gezeur van dien.

Meeuw
Iemand (een zekere Thijs)
was jammerlijk de ruitjes
margarine vergeten. Het
meeuw naar andermans
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kamp lokken viel dus in het water. Gelukkig stond onze tent nog wel
in de aanvlieg route dus ik heb nog aardig wat mooie flatsen kunnen
spotten. Waaronder diverse ‘near misses’ en zelfs een enkele “direct
hit’. De dichtbij mij zijnde hit was op de armleuning van mijn eigen
stoel. Ik zelf was tijdens het bombardement helaas net even afwezig
dus ik heb de impact niet mogen aanschouwen. Het resultaat heb ik
echter mogen aanschouwen en bestond uit een mooie ronde donkere
binnen fluim met daarom heen het van de leuning druipende
kleverige, haast niet te verwijderen, witte spul met een vleugje kers.
Een klassiekertje.

Heren 2
Door: Michael

Er is nog niet veel bekent over hoe wij dit komende seizoen het polo
spelletje gaan aanpakken. Maar de volgende paar dingen liggen toch
al zo goed als vast.
- Paul Thoolen gaat elke periode de bal halen. Dit houdt dus in dat

hij in de basis ligt.
- Robin Groenendijk houdt het doel bal vrij. Dit is ook goed voor

een basis plaats.
- Walja Karten schijnt al getraind te hebben dus die ligt automatisch

midvoor en dat is ook goed voor een basisplaats.
- André Zandvliet is de oudste dus die moet ook in de basis want

wie weet hoe lang hij dat nog vol houdt.
- Ted Meijer is de op één na oudste dus daar geldt het zelfde voor.
- Alle invallende jeugd spelers moeten het nog leren en dat kan je

alleen in het water dus die liggen ook in de basis.
- De rest gaat samen met mij de bank warm houden en dat is

toevallig ook heel belangrijk.



Verenigings informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Walja Karten

Terheidenstraat 16

2014 CS  Haarlem

tel. 023-5246256

algera.karten@hccnet.nl

Secretaris: Teun Weustink

Pieter Maritzstraat 38 zw

2021 RC  HAARLEM

tel. 023-5311178

weustink@12m ove.nl

Penningm .: P. Lomm erse

Zwanebloembocht 88

1991 GL V elserbroek

tel. 023-5492112

Leden admin istra tie

I. Rohling

Dilles traat 3

2034 M N  H aarlem

tel. 023-5338993

Clubh uiswerkgroep

Clubhuis : 023-5400777

Voorzitter: M ieke Goedkoop

Steve Bikostraat 186

2033 D W H aarlem

tel: 06-52055039

Agenda: Ingrid Lomm erse

tel. 023-5492112

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)

Voorzitter S. Van  Dijk

tel. 023-5272989

W aterpolo-werkgroep

Voorzitter M. V erbruggen

Diaconessenplein 89

2012 JX  H aarlem

tel. 023-5314120

Zw emw erkgroep

Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14

2033 CV  Haarlem

tel. 023-5352011

Synch roonzw emmen

Sec retaris  S. M eurs

Beveland 82

2036 GP  Haarlem

tel. 023-5334066

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


