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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

Nog een paar weken en dan is het zover en is DWT 75 jaar jong….

Wil je alvast in de jubileumstemming komen lees dan eens een paar
oude waterdroppels! In de afgelopen nummers van het clubblad
stonden al een paar artikelen uit een ver verleden. Maar er is nog veel
meer leuks en interessants te vinden op de website. Na het lezen van
aantal van die oude waterdroppels wordt het al snel duidelijk waarom
DWT inmiddels al 75 bestaat: gezelligheid, plezier in het zwemmen
en onderlinge betrokkenheid. 

Lees maar eens de stukjes in het nummer uit 1948 over DWT-ers die
naar Indië gingen voor hun dienstplicht. Veel leden kwamen afscheid
nemen op het station bij het vertrek van een van hun clubgenoten.
Maar ook daarna was er veel contact: de waterdroppels werden
opgestuurd naar Indië en de redactie ontving diverse brieven die in
het clubblad werden geplaatst.
Wil je weten waar het woord trimzwemmen vandaan komt, lees dan
eens het juli nummer uit 1968. Dan blijkt gelijk dat veel van onze
huidige problemen - zoals het gebrek aan beweging – helemaal niet
zo nieuw zijn. 
Leuk is ook het jubileumnummer uit 1965 bij het 35 jarig bestaan
van DWT. Hier kun je veel lezen over de rijke DWT historie in de
periode van voor, tijdens en na de 2e Wereldoorlog. Wist je
bijvoorbeeld dat DWT rond 1960 maarliefst 1700 leden telde (als
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bestuur vinden we onze huidige 500 leden al heel respectabel). En het
niet veel heeft gescheeld of DWT had een eigen zwembad gebouwd
(de tekeningen en vergunning waren er al)?

Zin om meer herinneringen op te halen of gewoon gezellig samen te
proosten op de volgende 75 jaar? Meld je dan nu aan voor het
jubileumfeest en kom op 1 januari naar de Fablo Tennishal!

PS:

Heb je zelf nog leuke DWT spullen als foto's, knipsels geef dan
gehoor aan de oproep in het oktobernummer en meldt het bij Kitty,
Mieke, Bart of Dana! 

Nieuws uit Madrid.

Ook dit jaar is Sint weer

in het land en heeft hij tijd

om bij u langs te komen.

Voor een bezoek kunt u contact opnemen met:
mevr. T. Muylaert   tel. 023 5326796   of:
Carry Smits-Muylaert tel. 023 5240087



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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Van de polocommissie

Spelregel "De Gele Vlag"

Deze volgende regel is alleen voor
toepassing bij bondswedstrijden, dus alleen bij Heren
1 en Dames 1. Bij de kring- en districtwedstrijden
heb je de gele vlag niet nodig.

Recent is in Boedapest besloten het terug komen van de vervangende
speler/ster na een UZV * 4 min. aan te geven met een 'gele vlag' in
combinatie met kleur van de betreffende speler. Een en ander wordt
verwerkt in de instructies bij de spelregels.

Nagels

Zoals iedere waterpoloër(ster) dient te weten moeten de nagels voor
elke wedstrijd geknipt zijn, tijdens training is het natuurlijk ook fijn
als dit gebeurd is. Het kan anders pijnlijke strepen veroorzaken en
denk dat iedereen deze striemen ook wel ken, meestal voel je ze pas
als je je t-shirt of wollen trui aantrekt. Nu komt het voor dat mensen
hun nagels vergeten te knippen en doen dit in het zwembad.
Natuurlijk logisch want je bent al omgekleed en kan dus makkelijk
bij al je nagels. Daar is natuurlijk ook niks mis mee, als het maar
boven een prullenbak wordt gedaan en daarvan zijn er genoeg in het
zwembad. Het komt nu te vaak voor dat mensen hun nagels gewoon
op de grond laten vallen van het zwembad, wat natuurlijk erg
onhygiënisch is. Daarom wil de polocommissie iedereen oproepen
om nagels boven een prullenbak te knippen en ook als je ziet dat
mensen dat niet doen, hun daarop te wijzen.
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31 oktober
17 oktober

Rooster
Zaterdag 10 december Baddienst: Robbert
W.nr Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR
20589 D3.AJ3 DWT A - Alliance A 18:30 Linda,MartineenCarola -
45236 NH.D2 DWT 3 - AquaWaarD 1 19:15 Heren-jeugd Tim
45349 NH.D1 DWT 2 - Z.V. Hoorn Aurik 1 20:00 Dames 3 -
45461 NH.H2 DWT 5 - De Reuring 4 20:45 Dames 2 Kim
20204 D3.H1 DWT 2 - Alliance 4 21:30 Heren 5 -

Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv
NH.H1 AZVD 1 - DWT 4 De Watering, Wormerveer 17:15
NH.H1 De Ham 4 - DWT 3 De Watering, Wormerveer 18:00

Zaterdag 17 december
Uitwedstrijden
Niveau Plaats en bad Aanv
NH.D1 Alliance 5 - DWT 2 De Slag 1, Zaandam 16:15
NH.D2 AZVD 2 - DWT 3 De Watering, Wormerveer 16:30
NH.H1 Alliance 6 - DWT 4 De Slag 1, Zaandam 17:00
NH.H1 Alliance 5 - DWT 3 De Slag 1, Zaandam 17:45
NH.H2 S.G. Haerlem'04 8 - DWT 5 De Planeet 1, Haarlem 20:30
D3.AJ3 ZPCH A - DWT A Het Spectrum, Hoofddorp 20:45

Uit het Haarlems Dagblad
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Minipolotoernooi
11 december

Het minipolotoernooi bij ZV de Ham op zondag 11 december a.s. is
een half-uur later.

De wedstrijden beginnen om 14:30. Het verzamelen is om 13:15 bij
het DWT clubhuis.

50 maal een regelmatig
gehoord excuus als een
wedstrijd is verloren.
Door: Thijs.

1. De temperatuur van het water was veel te hoog
2. Ze hadden onze kleedkamers onder water laten lopen
3. Het speelveld was voor ons te lang
4. Seks voor de wedstrijd blijkt voor mij toch te vermoeiend
5. Mijn zwembroek was te groot
6. Mijn spieren waren nog niet los
7. Wij konden niet lang genoeg inzwemmen
8. Het was al onze tweede wedstrijd dit weekend
9. Ik was nog niet helemaal wakker
10.  Het licht was uitgevallen
11. Wij hadden niet een gelukkige dag
12. Wij spelen alleen maar voor het plezier
13. Ik had de vorige avond iets te veel gedronken
14. Ons doel was te groot voor onze keeper
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15. De scheids had zijn contactlenzen niet in
16. De zon verblindde onze keeper
17. De tegenstander gebruikte een (naakte vrouwelijke)

afleidingsmanoeuvre
18. De aanvoerder had steekgeld ontvangen
19. Wij kwamen te laat binnen, onze GPS was omgekocht
20. Ik had vandaag beter op bed kunnen blijven liggen
21. Onze sterspeler had last van eczeem
22. Onze midvoor werd met een UMV het water uitgestuurd omdat

hij herhaaldelijk doelpunten maakte
23. De scheidsrechters waren partijdig
24. De tegenstanders waren niet gecontroleerd op te lange

teennagels
25. De douches waren te koud
26. De jurytafel was van de thuisclub
27. Alle spelers van de thuisclub konden staan
28. De scheids had maar één arm en dat was niet de onze
29. Ik ben vandaag met mijn verkeerde been uit bed gestapt
30. Onze spelverdeler was zijn spel kwijt
31. Het publiek gooide met tomaten en het water leek daardoor wel

soep
32. De bal was te klein
33. Mijn race was steeds op tijd de WC te halen
34. De fotograaf flitste steeds in mijn ogen als ik een scoringskans

had
35. Het touwtje in mijn zwembroek knapte, anders had ik de

gelijkmaker gescoord
36. Als de wedstrijd nog langer had geduurd, hadden wij gewonnen
37. De tegenstanders verplaatsten steeds het doel
38. De scheidsrechter gooide de bal niet in het midden uit
39. De scheidsrechters waren samen in het rood en wit. Wij

speelden met blauw.
40. Wij hadden met gooien last van tegenwind
41. De keepers was minstens twee meter lang en had een

spanwijdte van wel bijna drie
42. Onze coach gaat volgend jaar die club trainen
43. Op vier van onze spelers moest mond-op-mondbeademing
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toegepast worden
44. De tegenstanders maakte gebruik van zwemvliezen
45. Mijn cap zat steeds voor mijn ogen
46. Wij moesten steeds tegen de stroom in spelen
47. Onze tactiek is nog gebaseerd op de oude spelregels.
48. Het maakt ons niet uit of we winnen of verliezen
49. We staan toch al onder aan in de competitie
50. Volgende keer winnen wij

DWT heeft NIETS te maken
met KDMM,  of wel ?

Is jullie aandacht getrokken watervrienden? Dat is ook de bedoeling
van mijn ingezonden stuk in deze Waterdroppel. Wekenlang heb ik
lopen denken hoe en of ik wel jullie aandacht wilde trekken. Dat
maakt het verdere verloop van dit verhaal jullie wel duidelijk. Ik hoef
mij niet meer voor te stellen, inmiddels kent menig clublid mij al als
Pieter van de Hoogenband 2, van uur U, kaal en altijd naast het bad te
vinden met zoonlief van 1 jaar in een gele zwemband. Moeder oefent
met Kitty en andere dames/meiden in het diepe en ik met mijn zoon.

Wat hebben Jantje beton, kinderpostzegels, een tsunami en Pakistan
2005 met elkaar gemeen? Natuurlijk, een goed doel, geld en de inzet
van  vrijwilligers. De media zorgt voor de aandacht en vrijwilligers
doen vooralsnog de rest. Bevlogen medemensen, zij  houden de
collecte-bus vast en besteden heel veel tijd aan hun goede doel. Nu
ben ik ook een bevlogen mens, maar dan wel anders. Ik werk alweer
36 jaar bij de Koninklijke KLM en vliegen was een deel van mijn
vak. Ik heb zo vaak de wereld bevlogen dat dat dat al mijn haren
heeft gekost !! Nu vroeg in september jl een collega welke al 6 jaar in
Nairobi, Kenya is gestationeerd of ik effe lang wilde komen.
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Vrouwlief vond het goed en na veel prikken, malariatabletten ben ik
vertrokken met een koffer vol stroopwafels, kaas en pindakaas en
d r o p .  N e d e r l a n d e r s  b l i j ve n  k a a s k o p p e n  t o c h  ?
Maar........................wat een spijt, ik had eigenlijk andere dingen
moeten meenemen. Niet alleen voor mijn Nederlandse
gastheren/familie, maar voor de lokale bevolking ! Dom dom dom
om met André van Duin te spreken. Om het verhaal kort te houden
kom ik snel tot de moraal van het verhaal anders blijft er geen ruimte
over in deze editie voor ene Theo ?? die een nieuwe zwem-methode
heeft bedacht welke erg goed is aangeslagen bij kikkers !! en deze wil
toepassen op nieuwe leerlingen ??  voor de dames van het
vrijdagavond- waterpoloteam die - heb ik vernomen - weigeren om
nog met doelen te sjouwen voor de training en voor het barcommitee
die het niet eens is met het gratis verstrekken van bier !! 

KLEDING beste waterdroppels, hebben jullie nog kleding welke ik -
zonder tussenkomst van derden/anderen, - kan en mag versturen met
de KLM, rechtstreeks naar Nairobi ? Vandaag gestuurd, wordt
morgen gedragen, wat wil je nog meer? Mijn contacten zijn de
Nederlandse KLM familie aldaar, integere mensen en al 6 jaar
begaan met het 'goede doel'. Kijk -gelijk wat wij hebben gedaan  -
eens in jullie kasten en hopelijk liggen er menig menige t shirts,
spijkerbroeken, zwembroek-pakken, ski-jacks,  winter- en
zomerjassen niks te doen ? Ik vraag het jullie met heel mijn hart,
vandaag en maar 1 keer, geen moraalridder spelend. Komt er niks,
jammer, komt er 1 t shirt ook goed maar ik moest en zou -voor
mezelf dus - dit stukje schrijven en zo is het goed. Oh ja, natuurlijk
die ouwe man is Jan, echtgenoot van Rotjana de schone Thaise en
vader van Teerapat(je) en KDMM staat natuurlijk voor Kenya De
Masai Mara. Een zeer trots volk, maar neem maar van mij aan, zo
arm als de raven, ik ben er geweest. Prettige dagen, afz;  Jan en
Rotjana en Teerapat Harthoorn, Haarlem Noord.



Fablo Tennishal

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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Heren 5 wint een wedstrijd
en hoe!
Door: Gé Luttikhuizen.

Zaterdag 15 oktober 2005 spelen we tegen een poloploeg van de
nieuwe vereniging "Start Gemeenschap IJmond"; ook wel genoemd
"SG IJmond". De twee verenigingen KZC en VZV vonden het nodig
om de poloërs niet meer tegen elkaar te laten spelen, maar met elkaar.
Als deze fusieontwikkeling zich doorzet, heb je op een zeker moment
geen tegenstander meer. Daar schiet het Noord -Hollandse waterpolo
niets mee op. Er is met de poloers van deze twee verenigingen flink
gehusseld, waardoor we vanavond een ploeg zien zonder verband. En
dus winnen wij onze eerste wedstrijd.

Hoe ging dat dan wel?
Verbijsterend. Wij zijn met tien man en zij met twaalf SGIJ heeft
twee man meer om te wisselen en bovendien heeft de ploeg een
volume percentage dat ver boven dat van ons uitkomt.
Na anderhalve minuut scoort Niels Rohling: 1 - 0. Dat ontroert Ton
Vermeer dermate, dat hij van de scheidsrechter in de hoek tot rust
mag komen. Een minuut later gaat Freek Strootman eveneens in de
hoek liggen. Tijdens deze twee manmeer situaties kan SGIJ niet tot
daden komen, want het "de bal afhandig maken" ligt ons wel.
Resultaat: SGIJ doet verwoede pogingen om dat ronde ding telkens
weer in bezit te krijgen. Dat gaat af en toe een beetje te fanatiek,
waarbij onder andere Niels flink op de huid gezeten word. Vorige
week bij de wedstrijd in Zaandam had hij dat ook al ondervonden. De
scheidsrechter greep toen niet in. Vandaar dat hij nu iets doet dat niet
mag. De scheidsrechter ziet het helaas en Niels moet er uit. De man
gebaart naar de jurytafel, dat er geen vervangende poloër het water in
mag. Dat betekent een UZV. Nou daar lig je dan, met vijf tegen zes.
En dat in het eerste partje. Wie verzint zo'n spel ontregelende
spelregel? Eigenlijk kun je net zo goed naar huis gaan, want dit is
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natuurlijk geen gelijkwaardige wedstrijd. We blijven er echter in en
spelen door met deze voor ons man-min situatie. Er word goed
overgenomen en in de resterende één minuut en tien seconden blijft
de stand hetzelfde: 1 - 0.
MAAR . . . . . Wat SGIJ niet heeft, hebben wij: STEFAN Vermeer.
Het tweede part is net een halve minuut aan de gang, blauw ligt in de
buurt van ons doel, maakt het een beetje te bont en B3 mag de hoek
in. We plaatsen op Stefan en die gooit over het hele veld de bal in de
rechter bovenhoek: 2 - 0. Dat is heel mooi, een beetje ruimte in de
score kunnen we wel gebruiken. Eén minuut verder hebben we pech
en wordt het 2 - 1 door B 10. We plaatsen weer eens op Stefan en
waarachtig hij doet hetzelfde als daarnet; 3 - 1. Eerst denk je aan
geluk, maar na twee keer begin je al te twijfelen. Een halve minuut
later geven we de bal toevallig weer aan Stefan en hup weer er in.
Geen toeval dus. Blauw word onrustig en gaat fouten maken; B 7
moet de hoek in. We staan slechts 20 seconden vijf tegen vijf en
gebeurt er niets. Ook de resterende tijd van dit part komen we
ongeschonden door. Tussenstand 4 - 1.
Derde part.
We wisselen van veld en gaan het doel aan de diepere kant
verdedigen. Vanzelfsprekend vermoeden we, dat SGIJ nu toch wel
zal komen. En inderdaad na 1 minuut en 18 seconden scoort blauw 9:
4 - 2. Toch gaat het bij ons buitengewoon soepeltjes met het
overnemen. SGIJ krijgt echt geen kans. Bovendien hebben wij Kim
Bouwman in het doel en die houdt aardig wat schoten tegen. De
SGIJ-ers proberen daardoor in de hoek te schieten, maar dat lukt hen
niet zo en schieten vaak naast. Op de helft van het part krijgt Stefan
bij een aanval de bal en maakt er 5 - 2 van.
Vierde part.
SGIJ heeft een paar zwaargewichten in de strijd geworpen. Ze vallen
nu robuuster aan. Blauw zeven moet even in de hoek. Na anderhalve
minuut in dit part scoort Stefan voor de verandering maar weer eens:
6 - 2. Een halve minuut daarna is het 6 - 3. Weer een halve minuut
daarna is het 6 - 4. Tweemaal door blauw 3. Deze poloër word
overmoedig en moet 20 seconden de hoek in. Er rest nog 1 minuut,
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waarin de SGIJ-ers niet tot scoren komen. We hebben onze eerste
manmin - overwinning binnen. Eindstand 6 - 4.

De Boogbal van Siep in het
Haarlems Dagblad
Door: Gé Luttikhuizen.

Het was dan ook een hele mooie en natuurzuiver zoals dat heet, in de
rechter onderhoek, helemaal binnen en achter de paal in het zijnet:
PLOP. Een meesterlijke boogbal die je zelden ziet. De heren van het
eerste keken met jaloerse blikken naar deze sublieme goal. Wie zou
niet doen?
Terecht maakte een journalist van deze Haarlemse krant daarvan
melding in de maandag editie van 31 oktober.
Het gebeurde in het Boerhaavebad op zaterdagavond de 29-ste
oktober 2005. De avond stond bol van de spanning, omdat ook onze
twee eerste teams moesten aantreden.
Om even na zessen begon de eerste wedstrijd van aspiranten onder de
14 jaar: DWT B tegen De Reuring B; een ploeg uit Noord
Scharwoude. Vervolgens kregen we om 19.15 uur de wedstrijd
dames 1 tegen MNC Dordrecht 1 en om 20.00 uur gevolgd door de
wedstrijd heren 1 tegen de Fuut 1. Als vierde wedstrijd zagen we het
tweede dames aantreden tegen de dames van SG Haerlem 4, waarna
om 21.30 uur de afsluitende wedstrijd van die avond: heren 5 tegen
SG Haerlem 8. In het verslag van deze DWT-avond in het Haarlems
Dagblad stond de volgende eenvoudige doch inhoudrijke zin: "Siep
Visser gaf in het vijfde team een goed voorbeeld van hoe je met een
boogbal moet scoren".
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In Memoriam
Ton Duivenvoorden - geboren 10 mei 1942

Vrijdag 11 november 2005 is Ton overleden, 63 jaar, aan de
gevolgen van slokdarmkanker.
Ton was getrouwd met Thea Severin, die hem in 1998 op dezelfde
wijze voorging. Twee jaar lang vond hij het leven erg moeilijk, maar
daarna zag hij het weer zitten door zijn omgang met vriendin Lies
van Dijk.

Vrienden Vanaf de eeuwwisseling in 2000 had George regelmatig
contact met Ton door het bridgen. Hij en Hanny speelden regelmatig
een potje bridge met Ton en Lies. Nadat in september 2004
bovenstaande ziekte bij Ton geconstateerd werd, zijn ze gewoon door
gegaan met af en toe een avondje bridge; het laatst in september
2005. In mei 2004 zagen Gé en Magda hem bij toeval rondfietsen op
de Bloemendagen in Limmen, samen met z'n vriendin Lies van Dijk.
De daaropvolgende theevisite was gezellig en ze spraken af nog eens
langs te komen. Vier maanden later, oktober 2004, kreeg de hele
poloploeg een telefoontje van George om bij Ton te komen
koffie-drinken, want Ton was ziek. Het leek George gepast hem een
stuk gezelligheid mee te geven als steun in zijn strijd deze ziekte de
kop in te drukken. Dat scheen aanvankelijk te lukken, maar na een
tijdje kwam deze niet te remmen celgroei toch weer terug.

Sport Op zevenjarige leeftijd werd Ton lid van DWT. Eerst om
te Ieren zwemmen en daarna om nog beter te leren zwemmen.
Intussen vond hij het zo leuk op de vereniging, dat hij zwem- en
polotrainingen ging volgen. Hij deed mee aan zwemwedstrijden en
werd opgesteld in het aspiranten zevental. Evenals vele anderen is hij
lang lid van DWT gebleven. De zwemwedstrijden met daarna een
feest en de busreis terug waren dan ook heel gezellig. Door studie en
werk is hij een tijd "uit het gezicht verdwenen". Bij zijn terugkeer
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mocht in het "beruchte vierde" mee-spelen. George herinnert zich uit
die tijd na een spannende wedstrijd, die op het kantje af gewonnen
werd: "Ton wat speelde je sloom. Je was niet vooruit te branden".
"George, het ging vanavond heel moeilijk, dat komt: ik heb zwaar
getafeld". Na afloop hield Ton wel van een klein versnapering.
Tijdens het jubileum van 1980 is er een veteranenzevental gevormd,
dat in de Kring-veteranen-competitie uitkwam; Ton speelde mee in
deze ploeg. Door opheffing van deze competitie ging de hele ploeg
weer heren vier heten en in de Kring poloën; later werd dat zelfs
heren vijf. Er kwam een eind aan zijn meespelen in dat zevental door
een hinderlijke kuitblessure, die hij tijdens een skivakantie had
opgelopen. Dat was omstreeks 1995. Daarna zagen we Ton
regelmatig als de poloveteranen weer eens ergens in Haarlem een
bijna jaarlijkse bijeenkomst hadden in de vorm van een etentje.

Werk Ton was van beroep bouwkundige. In 1964 begonnen bij
het architecten duo Brakel en Buma. Dit bureau nam zeven jaar later
architect Frans Klous in dienst en weer zeven jaar later architect Cees
Brandjes. De naam van het bureau evolueerde mee en kreeg eerst drie
en daarna vier namen. Na de pensionering van Brakel en Buma nam
het bureau zijn huidige naam aan: Klous + Brandjes. Beide
architecten hebben tijdens de kerkdienst in de R.K. kerk H.Bavo aan
de Herenweg in Heemstede veel over Ton verteld. Zij legden daarbij
vooral de nadruk op de manier waarop Ton met de medewerkers
omging. Problemen van en met hen ging hij niet uit de weg; die
bestonden en moesten opgelost worden. In 2004 ging Ton met de
VUT. Voor beide architecten was het een bittere pil om hem
vervolgens langzaam en toch weer snel uit het leven te zien
verdwijnen. Met Frans Klous heeft hij 33 jaar samengewerkt en met
Cees Brandjes 24 jaar. Veertig jaar is Ton aan dit bureau verbonden
geweest als tekenaar, projectleider en tot slot bureauchef.
Enige tijd voor zijn overlijden is aan Ton gevraagd, welk project hij
als het meest bijzonder had ervaren. Het antwoord kwam er vlot en
beslist uit: het Raadhuis in Hoofddorp. Volgens een medewerker is
het raadhuis heel groot en is het bouwkundig een moeilijk gebouw.
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Spaar voor DWT met uw kassabon van de 

Hoe?
1. Vraag bij de klantenservice van de Vomar een Klant-Is-Koningkaart

(KIK) aan.
2. Geef het ID nummer en de naam waarop de KIK kaart is

aangevraagd door aan aan Fokkelina Wiersma (06-41291054) of
mail: bestuur@dwt-haarlem.nl

Waarom?
DWT ontvangt dan automatisch 0,5% van het bedrag van alle
geregistreerde boodschappen gedaan bij de Vomar en middels de KIK
kaart. Hoe meer KIK kaart nummers we hebben, hoe meer geld we
krijgen.

De voorkant heeft een cilindrische vorm met een verticale houten
afwerking.
Veertig jaar werken bij een Haarlems architecten bureau betekent, dat
er veel gebouwen door Ton getekend en/ of begeleid zijn; verbouw
en nieuwbouw. Niet alleen in Haarlem en omgeving. Een mooi
nieuwbouw voorbeeld is te vinden aan de Nieuwe Gracht: het pand
van de Kamer van Koophandel. Het laatste bouwproject waar Ton
mee te maken heeft gehad is Het Spaarne Ziekenhuis in Heemstede.
De hoogbouw daarvan wordt gesloopt en het overige is of wordt
aangepast, aangebouwd en vernieuwd; een forse operatie. Tijdens de
Kunstlijn in het weekeinde van 5 en 6 november waren er Open
Dagen en kon men het kunstwerk van Jan Polak en het
Dagziekenhuis bekijken. Ton heeft het deelresultaat in een rolstoel
nog kunnen bezichtigen.

George Westerman & Gé Luttikhuizen
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Jubileum verhalen
Door: de redactie.

DWT als gast vereniging voor buitenlandse teams. Er is eigenlijk niet
veel verandert in 40 jaar. Want nog steeds komen er elk jaar enige
buitenlandse teams op bezoek om wedstrijden te zwemmen of te
poloën. Alleen in 1965 was het echt iets bijzonders en kwamen ze op
uitnodiging van de gemeente. En zodoende liep er ook allerhande
burgemeesters volk rond te speechen. Het volgende stukje is uit het
clubblad van october 1965 gaat over die gebeurtenis.

Sporting Club de l'Quest uit Angers op bezoek.

Zondagavond 12 september jl.. arriveerde in Haarlem een bus vol
mot enthousiaste zwemmers en zwemsters met 5 leiders uit Angers,
Frankrijk. Zij hadden reeds een flinke reis achter de rug, want de
voorafgaande dagen hadden zij zwemontmoetingen gehad met clubs
uit Osnabrück en Wilhelms hafen. Zij werden ontvangen in de
jeugdherberg aan de Jan Gijzenvaart als gast van de Gemeente
Haarlem in het kader van de "jumelage" Angers - Haarlem. Er werd
namens het gemeentebestuur een welkomswoordje gesproken door de
heer Huismans en namens de K.N.Z.B. Kring Haarlem door J.
Traksel Na een stevige Hollandse maaltijd word er een filmpje over
Nederland vertoond, dat hoofdzakelijk ging over de strijd, die
Nederland voerde en nog steeds voert tegen het water. De maandag
word door de Franse gasten benut om de omgeving von Haarlem te
bekijken. Er werden uitstapjes georganiseerd naar Schiphol,
Kennemerland en het Frans Hals museum. Om 8 uur ‘s avonds
begonnen de zwemwedstrijden in het Sportfondsenbad. De
organisatoren mochten zich verheugen in de belangstelling van de
burgemeester van Haarlem de her Cremers, die de Franse gasten een
hartelijk welkom toewenste. De heer Cremers benadrukte het
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individuele kontakt tussen
de mensen in casu sportlieden van Angers en Haarlem, hetgeen zeker
het nodige zal bijdragen tot de vriendelijke onderlinge
verstandhouding van de verschillende nationaliteiten. Dr. Charles,
leider en vice-president von S.C.O. uit Angers bedankte de
burgemeester voor zijn welkomsspeech, en voor de voortreffelijke
ontvangst van zijn zwemclub in Haarlem. Hierna begonnen de
individuele en estafette nummers, waarbij al snel bleek, dat de jonge
Franse zwemsters en zwemmers mede door hun vermoeiende trip,
niet tegen onze sportlieden waren opgewassen. Het programma werd
in een snel tempo afgewerkt. Fons Roozekrans reikte als voorzitter
van de Zwemcommissie van de Kring Haarlem, de prijzen uit aan de
winnende deelnemers. De heer de Graaff van de gemeentelijke
Dienst Sport en Jeugdzaken was zo vriendelijk de beker uit te reiken,
welke door de Gemeente Haarlem beschikbaar gesteld was. In dit
geval was dit onze Kring Haarlem. De trainer van S.C.O. de heer
Montarron en de trainer van de Kring Haarlem de heer W. Geurtsen
wisselden daarna de gebruikelijke vaantjes uit.
De leiding van deze avond was in handen van de heren r. Roozekrans
als voorzitter van de Zwemcommissie van de Kring en C. Zeeman als
voorzitter kamprechter. In de jury waren meerdere D.W.T. leden
opgenomen. De functies keerpuntcommissaris en speaker werden
eveneens door D.W.T. leden bezet.
Ook word de luidsprekerinstallatie, door de heer Postma verzorgd als
voorzitter van de materialen -commissie, door D.W.T. in bruikleen
afgestaan. Wij verheugen ons dat wij in D.W.T. nog over zo'n groot
aantal oudere ex-zwemmers en -poloërs beschikken, die zo af en toe
een vrije avond aan de zwemsport willen opofferen.
Alle medewerkers, hartelijk dank:

Alles is natuurlijk weer in volledige versie na te lezen op:
www.dewatertrappers.nl
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Heren 2
Door: Michael

Gelukkig hebben we de stijgende lijn al weer stevig beet en zijn we
volgens mijn rekenliniaaltje al weer zo goed als veilig. Dat betekent
dus ergens zo om en nabij de middenmoot, precies in de safetyzone. 
Een paar meer puntjes is kan nog wel maar we moeten oppassen dat
we niet bij de bovenste vier eindigen want dan moeten we volgend
jaar in de vierde klasse bond spelen. En iedereen weet dat de eerste
klasse veel beter is dan de vierde klasse.

Vorige keer had ik het nog over nieuwe regels maar helaas. Onze
district Noord Holland heeft anders besloten en wij spelen dus nog
met de regels van vorig jaar. De bond en de rest van Nederland
spelen wel met de nieuwe regels dus dat is altijd weer goed voor
enige verwarring zo hier en daar. Gelukkig heeft het districtbestuur
bemerkt dat de houdbaarheid datum van de oude regels verlopen is
en zo mogen wij dus na de winterstop ook eindelijk met de geheel
ververste regels spelen. 

Spelers update

Na keiharde onderhandelingen, waarbij het fris schuimende Adriaan
rijkelijk vloeide, is het voor elkaar. Patrick Veldmuis mag van ons
naar heren 1. Nu waren wij daags na de bekendmaking al gesprekken
aangegaan met vijf jeugd spelers die deze gewichtige speler zouden
moeten gaan vervangen. Toen we tot onze schrik bemerkten dat
Veldmuis eruit automatisch betekend: Veldmuis erin. Gelukkig is het
wel zo’n 50 kilo schoon aan de haak minder Veldmuis. Dus er is
altijd nog ruimte voor een aantal talentvolle jeugdspelers.

Nieuwkomer Hans heeft in de afgelopen paar wedstrijden zijn
basisplekje al stevig in handen weten te krijgen. Dus onze vaste



Heb jij al
DWT kleding ?

We hebben T-shirts, trainingspakken, sporttassen,
badmutsen en natuurlijk badpakken en

zwembroeken.

Vraag ernaar in het clubhuis
of bij je trainer/coach
of zwemleider.

bankspelers hoeven niet bang te zijn dat hun basisplekje in gevaar
komt. Al snap ik niet precies wat er nu zo leuk aan een vaste
bankplek is, maar ja ik snap hun muziek ook al niet dus het zal wel
aan de, tussen ons gapende, generatie kloof liggen.

Training update

Ondertussen heeft bijna iedereen van het tweede al minstens één keer
getraind. Sommigen zelfs al meerdere keren en die krijgen nu een
paar weken rust om toch maar vooral niet overtraind te raken. Toch is
er nog iemand die overal tussendoor gesmiegeld is. Wij met z’n allen
hopen dat ook hij nu eens huis en haard verlaat en zich onderwerpt
aan de trainingen van Koos.



Verenigings informatie
Contact adressen
Dagelijks bestuur
bestuur@dwt-haarlem.nl
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. 06 52 05 44 87
weustink@12move.nl

Penningm.:Nic den Braven
Floraronde 296
1991 LH Velserbroek
tel. 023-5329158

penningmeester@dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)

Yolanda Bouman
Koftjalk 1
1991 NA Velserbroek
tel. 023-5388798 tot 22.00uur

ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023-5400777
Voorzitter: Mieke Goedkoop

Braillelaan 46
2037 XC  Haarlem
tel: 06-52055039

Agenda: Bart Wever
06-48429726
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter Petri van Dijk

tel 023-5257151

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Voorzitter M. Verbruggen

Eendrachtstraat 50
2013 RJ Haarlem
tel. 023-5314120

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023-5352011

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
Voorzitter: Aart Romeijn

Alexander Polaplein 12
2033 ZV  Haarlem
tel. 023 - 5359140

Zwemuren
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

Sanja van Dijk
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 van Geldorp

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 19.30 - 20.30 uur Boerhaavebad

K. Ungureanu tel 023-5330857

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.00 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 uurBoerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Adspiranten (o 14)
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Heren jeugd
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uurPlaneet
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
Heren 3, 4, 5 
maandag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uurBoerhaavebad
Dames 1 t/m 3
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 20.15 - 21.45 uurBoerhaavebad
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