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Een voorzet van . . .
De voorzitter.

De tijd van terugblikken is weer aangebroken. Het
is per slot van rekening december. Het heeft wel
wat, dat terugblikken waarin gevoelens van
herkenning, teleurstelling, vreugde en verdriet in
wisselende patronen aan ons voorbijtrekken. Hoewel veel zaken
uiteindelijk in de vergetelheid raken, blijkt het per definitie altijd
weer een gedenkwaardig jaar te zijn geweest. 
De oorlog in Irak en de soap rond het koninklijk huis, maar ook de
sportieve successen van Inge de Bruin en het schooldiploma van een
bloedverwant heeft een indruk achtergelaten in de persoonlijke bele-
ving. En meestal weten we wonderwel de persoonsgebonden stabili-
teitsfactor te handhaven. Het wordt anders als emotievolle zaken de
persoonlijke levenssfeer diep raken. Het doormaken en verwerken
van als traumatisch te ervaren situaties legt immers een zwaar beslag
op de mentale weerbaarheid en ondanks de steun en medeleven van
derden zijn we uiteindelijk op de persoonlijke verwerking terugge-
worpen. Het is evenwel goed om in deze maand van bezinning stil te
staan bij de betrekkelijkheid der dingen.

Zware kost derhalve; maar ik geef dit toch ter overdenking mee,
omdat problemen in de organisatorische sfeer van een zwemvereni-
ging van een andere orde is dan het doormaken van een ziekteproces
in de persoonlijke levenssfeer of het ontvallen van dierbaren. De
familiemaand bij uitstek geeft echter ook veel ruimte tot saamhorig-
heid en het delen van emoties in al zijn varianten. De DWT-familie
weet daar ook wel raad mee. Van de interpretatie van het door de
J&REZ georganiseerde sinterklaasfeest tot het kerstgala waartoe de
polocommissie belang-stellenden uitnodigt geeft het gevoel weer dat

  

de zwemvereniging zich meer dan alleen met sport bezig houdt. Ik
vind dit een prettige constatering.

Als ik dan toch moet terugblikken op het (sport)jaar 2003 dan vallen
mij bepaalde zaken op. Zo zal de voorgenomen vergaande bezuini-
gingsronde die door de overheid aan de sportsector werd opgelegd
grote consequenties hebben voor de sport als geheel, waarvan sport-
clubs de gevolgen ook zullen ondervinden. DWT; let op uw zaak! De
kwetsbaarheid van een sportvereniging wordt eens temeer duidelijk
bij situaties waarin de sportconsument het persoonlijk gewin boven
het algemeen belang voorop stelt. En daarin zal  door een teruglopend
vrijwilligersbestand en (ernstige) meningsverschillen de organisatie
van de vereniging betreffende alleen maar meer druk op de ketel
komen. Ik heb derhalve bewondering voor de wijze waarop het wed-
strijdzwemmen in het nieuwe seizoen de draad weer heeft opgepakt.
Daar staat tegenover het almaar continuerende (sportieve) succes bij
de polosector. Het geeft de burger moed en het is prettig te weten dat
(de naamsbekendheid van) DWT daar als geheel de vruchten van
plukt. Het is geen garantie voor de toekomst, maar wel een welkome
ondersteuning.
En natuurlijk valt die geweldige inzet in het afgelopen jaar van al die
gedreven leden, die als kader het hart van de vereniging vormt, mij
nadrukkelijk op. Het doet me goed en ik ben er geweldig trots op.

December; de maand van bezinning, gedenken, saamhorigheid en het
grote familie gevoel.
Een ieder zal dit op eigen wijze beleven. Ook voor mij zal dit opgeld
doen. Ik weet wel zeker dat ik daarin voor DWT een plekje inruim.
Ik wens jullie allemaal een heel fijne feestmaand toe.

Met sportieve groeten;
Guus Niehot
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Informatief..

-  bestuursvacatures
In deze rubriek van vorige maand is aangekondigd dat het
bestuur van DWT in de nabije toe-komst een aantal vaca-
tures zal kennen. De volgende bestuursleden hebben laten
weten dat ze tijdens de algemene ledenvergadering zullen terugtreden
als bestuurslid en/of zich niet her-kiesbaar zullen stellen:
Ebelien Brander; bestuurslid pr-zaken : stelt zich niet herkiesbaar
Anneke Veen; secretaris   : stelt zich niet herkiesbaar
Guus Niehot voorzitter : treedt terug

Met bronvermelding.
Bron: Amsterdams Stadsblad d.d.05-11-03

In het eerste weekend van november heeft de gemeente Amsterdam
een traditie uit de jaren 90 van open dagen voor de aangepaste spor-
ten weer opgepakt. En dat vindt voormalig topzwemmer, bondscoach
(KNZB) en chef de mission bij de Paralympics; Cees Vervoorn een
goede zaak. Cees die tegenwoordig directeur is van de Academie
Lichamelijke Opvoeding (ALO) in Amsterdam vindt het opvallend
dat de belangstelling voor de gehandicaptensport oplaait bij evene-
menten als de Paralympics, of zoals in het eerste weekend van no-
vember bij de Special Sports Events in de sporthallen Zuid in Am-
sterdam. En Vervoorn mag meepraten, want hij weet als geen ander
hoe de prestaties van de Nederlandse deelnemers aan de aangepaste
sporten moeten worden ingeschat. Behalve zijn verleden als
topzwemmer (drie keer deelnemer, twee keer bondscoach voor Ne-
derland bij de Olympische spelen) was hij ook twee keer chef de
mission van de Nederlandse ploeg bij de Paralympics.

  

Er bestaat nog wel eens het gevoel van aapies kijken, terwijl men
vergeet dat het om absolute topsport gaat, aldus Vervoorn. “Natuur-
lijk, absoluut gezien zijn de prestaties van valide sporters van een
ander niveau. De bewondering voor iemand die een rondje van 9.7
loopt is groter dan voor iemand die er enkele seconden langer over
doet. Zelfs als de snelste stijf zou staan van de doping”. Het probleem
is lang geweest dat de perceptie van de sport werd bepaald door hoe
de gehandicapte sport was georganiseerd, stelt Vervoorn. Overal
bestond een aparte categorie voor, elk verschil in aanpassing leidde
tot een aparte indeling, waardoor het idee ontstond dat er altijd wel
ergens een medaille viel te verdienen Nu is het uitgangspunt niet
langer wat een sporter niet kan, maar waartoe hij wel in staat is, bena-
drukt de nog immer bij het topzwemmen betrokken Vervoorn. Een
tennisser met een dwarslaesie in een rolstoel kan bijvoorbeeld heel
goed spelen tegen een softenonsporter met twee korte armpjes. Zo telt
alleen de prestatie waarin de beste tennisser wint. Bij het rolstoelten-
nis en het  rolstoelbasket
bal behoort Nederland tot de wereld top. Tegelijkertijd illustreert die
toppositie volgens Vervoorn ook hoe succes zich tegen je kan keren.

In Esther Vergeer heeft Nederland een mondiale topper. Tennis wordt
in meer landen op hoog niveau beoefend, maar hier hebben wij de
sport goed georganiseerd. Als niet valide speler kun je in een straal
van dertig kilometer overal in Nederland een gespecialiseerde trainer
vinden. De combinatie van talent met al die kennis en aandacht zorgt
ervoor dat Nederlandse tennissers het goed doen. Daardoor krijgen
mensen al gauw het idee dat het er niet echt toe doet en dat er toch
wel wordt gewonnen. Dat misverstand moet uit de weg geruimd, stelt
de immer bij topsport bevlogen Vervoorn. In zijn functie bij de ALO
kan hij misschien ook in dit opzicht een belangrijke rol gaan spelen.
“Wat er moet gaan gebeuren is dat gehandicapten-sport als normaal
gevonden wordt. Waar kennis noodzakelijk is, voert improvisatie
helaas nog steeds de boventoon, waarbij simpele sporthandelingen
boven specialistische training gesteld wordt. Of die specialisatie er
komt weet Vervoorn niet, maar hij vertelt wel dat er met de terugkeer
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van de vakleerkracht een positieve ontwikkeling in het gymnastiekon-
derwijs lijkt aan te komen.

Aangepaste sport is nog geen integraal onderdeel van de opleiding
aan de ALO, maar het vierde jaar kent al wel een specialisatiemoge-
lijkheid. Er moeten meer initiatieven komen als de Special Sports
Event, zoals revanchewedstrijden van de Paralympics of
rolstoelbasketbal-interlandwedstrijden tegen het team van Amerika.
Dat zou toch prachtig zijn, zegt Vervoorn.
“Vergeet niet dat het om topsport gaat. Als je er even voor gaat zitten
ben je binnen drie minuten vergeten dat het om gehandicapte sporters
gaat. Zij doen en laten niets minder voor hun sport dan valide top-
pers. Je ziet dezelfde staaltjes van virtuositeit en sportiviteit als bij
hun valide sportvrienden”. Maar daar gaat het ook om; je labelt ge-
handicapten al gauw en daar moeten we snel vanaf, aldus Cees Ver-
voorn. Ga dus vooral kijken en geniet van wat gehandicapte topspor-
ters te bieden hebben.

Synchroonzwemmen
Door: Linda Visser

De eerste wedstrijden zijn achter de rug. Nu al zijn er meisjes die
voldaan hebben aan de eisen voor deelname aan de Nederlandse
kampioenschappen voor hun leeftijdscategorie. Inmiddels is Bianca
(trainster onder 16) bevallen van een flinke zoon. Hij woog bij de
geboorte ruim 8 pond. Ook is Bianca al langs geweest met Tycho en
hebben we met z’n allen dit kleine mannetje (hij lijkt op z’n vader…)
bewonderd. Snel nu over naar alle uitslagen.

Programma synchroonzwemmen
29 november Interkring wedstrijd onder 14 (D) techniek

  

13 december Interkring wedstrijd onder 12 (E) techniek
10 januari Nieuwjaarsshow Zuid-Oost Beemster

Beverwijk, 18 oktober: Interkring senioren
Zoals altijd de eerste wedstrijd van het seizoen. Gelukkig niet zo ver
weg dit maal. Helaas voor DWT slechts 2 deelneemsters.
Simone Hendriks 56.830
Katherine Zwaanswijk 52.691

Amsterdam, 1 november: Interkring junioren
Met weer een hele grote groep zwemsters nu de Interkring wedstrijd
voor de junioren. Dit maal van DWT 3 deelneemsters, die wel even 2
limieten mee naar huis konden nemen.
Amber Diephuis 58.078 Limiet NJK
Katherine Zwaanswijk 56.905 Limiet NJK
Erlinde Kramer (BM) 49.595

Grootebroek, 2 november: Noord Holland tegen District 1
Elk jaar strijden wij met de noordelijkste provincies, Groningen,
Friesland en Drente, om de prijzen in de eerste wedstrijd van de
kring. We hadden dit keer een redelijk grote groep meisjes mee. De
junioren waren trouwens voor de tweede keer dit weekend bij een
wedstrijd en moesten nog eens dubbelen op senioren ook!! Helaas
was de groep juryleden bij lange na niet zo groot, zodat de wedstrijd
over 2 panels, lang duurde. Met een aantal prijzen, diploma’s en
limieten zoefden wij in het donker weer naar huis.

Age 1
Jony Nuyten 50.004 Diploma E
Merel Visser 49.562 Limiet Synchro beat
Anouk Nulkes 47.596 Limiet Synchro beat
Mascha Bakker 43.026
Cinzia Hendrix 41.391
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Age 2
Sanne Bakuwel 48.258 Limiet Synchro beat, Dipl D
Elise Groenendijk 44.725

Junioren
Amber Diephuis 56.078 2e prijs
Katherine Zwaanswijk 54.706
Erlinde Kramer 51.039

Senioren
Simone Hendriks 57.456 2e prijs
Amber Diephuis 56.070
Ilse Verbruggen 54.167
Katherine Zwaanswijk 53.553 Diploma A

Alkmaar, 9 november: Verenigingscompetitie
Ook de verenigingscompetitie is weer gestart. Dit jaar streven wij
naar een plaats bij de eerste drie. Dus traden de oudste meisjes vol
goede moed aan in Alkmaar. En weer stonden daar maar twee jurypa-
nels klaar om de figuren in de verschillende categorieën te beoorde-
len. Weer een lange wedstrijd dus…..

Age 2
Sanne Bakuwel 47.801 2e prijs, Limiet Synchro beat
Jony Nuyten 42.337
(b)
Cinzia Hendrix 40.702 1e prijs

Age 3
Elise Groenendijk 49.495 Diploma C

Junioren
Amber Diephuis 57.260 2e prijs, Limiet NJK

  

Katherine Zwaanswijk 55.004 Limiet NJK
(b)
Erlinde Kramer 50.821

Senioren
Simone Hendriks 55.104
Ilse Verbruggen 54.122
Amber Diephuis (BM) 56.509
Katherine Zwaanswijk (BM) 55.255

In het volgende clubblad een overzicht van de behaalde limieten.
Kunnen jullie zien wie er al (bijna) mee mag naar de verschillende
kampioenschappen.

Oproepje

Zoals jullie hebben kunnen lezen in de wedstrijdverslagen, zijn er niet
voldoende juryleden beschikbaar bij de verenigingen om meer dan
twee jurypanels op te stellen bij de wed-
strijden voor de oudste meisjes. Vandaar
dat wij de ouders oproepen om zich voor
een jurycursus op te geven. Bij voldoen-
de deelname kunnen wij de opstapcursus
(M=jurytafel) in Haarlem houden. Van
onze M-functionarissen, zijn er vast wel
een aantal bereid om met de bordjes om-
hoog te gaan zitten tijdens wedstrijden.
Geef uzelf op voor de cursus 9. Ook zou-
den wij graag zien dat onze assistent-
beoordelaars (9) op een hoger niveau (8)
gaan studeren. Een goed voornemen
voor 2004??



Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Hier had ook uw reclame kunnen staan.

Voor meer informatie bel of schrijf met:
Ebelien Brander
Van Kinsbergenstraat 23
2014 DG Haarlem
tel. 023-5248215

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

  

Kringwinterkampionschappen
11 januari 2004

Als je mee wilt
doen aan de
kringwinterkam
pioenschappen,
dan kun je hier-
naast zien of je
al hard genoeg
gezwommen
hebt of dat je er
nog even een
schepje boven
op moet doen.

Succes!

De trainers

Limiet:

1 100 m wisselslag meisjes minioren 3 en 4 (94/95) 1.48.00
2 100 m wisselslag jongens minioren 3 en 4 (94/95) 1.48.00
3 100 m wisselslag meisjes minioren 5 (93) 1.38.00

  minioren 6 (92) 1.35.00
4 100 m wisselslag jongens minioren 5 (93) 1.38.00
  minioren 6 (92) 1.35.00
5 100 m vrije slag meisjes junioren 1 (91) 1.13.00
   junioren 2 (90) 1.12.00
   jeugd 1 (89) 1.10.50
   jeugd 2 (88) 1.10.00
  dames senioren 1.07.50
6 100 m wisselslag jongens junioren 1 (91) 1.25.50
   junioren 2 (90) 1.20.50
   junioren 3 (89) 1.17.00
   junioren 4 (88) 1.14.50
   jeugd 1 (87) 1.14.00
   jeugd 2 (86) 1.13.50
  heren senioren 1.08.00
7 100 m vrije slag meisjes minioren 3 en 4 (94/95) 1.40.00
8 100 m vrije slag jongens minioren 3 en 4 (94/95) 1.40.00
9 100 m vrije slag meisjes minioren 5 (93) 1.29.00
   minioren 6 (92) 1.25.50

10 100 vrije slag jongens minioren 5 (93) 1.29.00
   minioren 6 (92) 1.25.50

11 100 m wisselslag meisjes junioren 1 (91) 1.27.00
   junioren 2 (90) 1.24.50
   jeugd 1 (89) 1.21.00
   jeugd 2 (88) 1.20.00
  dames senioren 1.17.50

12 100 m vrije slag jongens junioren 1 (91) 1.12.50
   junioren 2 (90) 1.10.00
   junioren 3 (89) 1.07.00
   junioren 4 (88) 1.04.50
   jeugd 1 (87) 1.04.00
   jeugd 2 (86) 1.03.50
  heren senioren 1.00.00
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Verslag competitie 2e ronde
8 november
Door Aloys Wijckmans

Zaterdag 2 november moesten wij voor de 2e ronde van de competitie
helemaal naar Enkhuizen. Om 16.00 uur vertrokken we en om 17.30
uur doken de eerste zwemmers het water in om in te zwemmen. He-
laas was de club zwemmers niet zo groot. Zo konden we niet beschik-
ken over waterpoloërs en hadden een aantal zwemmers verplichting-
en, zoals werk en stage. Ook waren er op het laatste moment nog een
paar zieken. De groep die er was trok moedig ten strijde en er sneu-
velden weer veel pr’s.
Goede prestaties waren er van: 
Wouter van de Bor, 2 keer 1ste en de limiet op de 100m schoolslag
(1,26,91). Op die afstand werd Roy 3e. Ismaïl Erkan, hij werd 1ste op
de 100m vrijeslag in 1.05,57.Jeroen Teeuwen werd 1ste op 100m
wisselslag en 2e op de 50m vrijeslag.
Op de 100m wisselslag werd Yunus 3e. Dennis de Graaf werd 2 keer
2e: op de 200m wisselslag en op 50m schoolslag.
Bij de dames was Tessa het meest succesvol. Zij zwom als 14 jarige
bij de senioren en werd  2e op de 200m vrijeslag en 3e op de 200m
wisselslag. 
Verder is er aanstormend talent. Zo zwommen Sonia, Mara en Susan
erg goed. Nog net niet op het podium, maar de pr’s werden met vele
seconden verbeterd. 
Twee estafetten ploegen eindigde als 2e en helaas werd 1 estafette
ploeg gediskwalificeerd.
Jammer genoeg zijn we nu wel één of 2 plaatsjes gezakt, maar waar-
schijnlijk klimmen we in januari weer een plaats als we weer over een
completere ploeg kunnen beschikken.
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Meerkamp
op 16 november te Amsterdam
Door: Aloys Wijckmans

Zondag 16 november vertrokken we vol goede moed naar Amsterdam
om mee te doen aan de 1ste Meerkamp van dit seizoen. Naast DWT
kwamen de Kon. AZ en ZPCH aan de start.
De gemeente Amsterdam had ons verwacht en een speciale toer door
het westen van Amsterdam georganiseerd. Jammer dat we er met dit
slechte weer zo weinig van konden genieten. Nog net op tijd bereik-
ten we het zwembad.
Een week na de competitiewedstrijd wisten weer veel zwemmers hun
pr’s aan te scherpen. Helaas waren er geen medailles, anders waren er
veel bij DWT-zwemmers terecht gekomen. 
Bijzonder succesvol was Yunus Karaca, hij werd maar liefst 3 keer
1ste. Misschien komt dat ook door het lange douchen! Op de 100m
vrijeslag zwom hij een pr van 125.45 en heeft zich daarmee geplaatst
voor kring-winterkampioenschappen. Bij de minioren werd Mara
Burden 1ste op de 100m wisselslag en  2e op de 50m schoolslag op
100m vrijeslag werd ze ook 1ste en haalde de limiet voor de kring-
winterkampioenschappen!. Op 100m wisselslag verbeterde Susanne
van Kleef met maar liefst 28 sec. haar tijd en eindigde in 1.40.23 op
de 6e plaats. Op de 100m vrijeslag werd ze 4e in een nieuw pr van
1.33.05.
Wouter van de Bor werd 1ste op de 100m schoolslag en 2e op de 100m
wisselslag. Op die afstand werd Roy Kokkelkoren derde en op de
100m schoolslag werd Roy 2e in een pr van 1.36.48. Ghassen werd op
deze afstand 3e!
Bij de oudere werd Dennis de Graaf 1ste op de 100m schoolslag en
werd Michael derde. Op deze afstand verbeterde Richard zijn tijd met
2 sec en eindigde in 1.36.55. Op de 50m rugslag werd Peter 1ste,
 Michael 3e en Richard 3e.

  

Bij de meisjes zwom Fien naar een 3e plek op de 100m schoolslag,
50m vrijeslag en op de 100m rugslag. Ceyda zwom op de 100m rug-
slag een pr en verbeterde haar oude tijd met 5 sec.
Tessa Wijckmans werd 1ste op de 100m schoolslag in een nieuw pr.
van 1.28.44 en op de 50m vlinder en de 50m vrijeslag werd ze 2e. Op
die laatste afstand werd Anouk 5e in een nieuw pr. van 35.70. De
uitlagen staan verder op.

Uitslagen Wedstrijdzwemmen

LAC Rapido 82
02-11-2003 te Haarlem

Prognr: 2 200m Vrijeslag minioren 6 e.l.
1 Yunus Karaca 3.09.16 3.07.20*
2 Susanne van Kleef 3.20.99 3.16.86*

Prognr: 3 50m Vrijeslag D
1 Fien de Vries 0.34.72 0.34.28*
2 Anouk Rossel 0.37.07 0.35.92*
3 Jody Kokkelkoren 0.35.76 0.35.92
4 Ceyda Karaca 0.37.23 0.36.73*
5 Myrthe Rossel 0.40.02 0.39.74*
6 Yesim Koycu 0.41.39 0.40.45*

Prognr: 4 50m Vrijeslag H
1 Peter van de Bor 0.28.86 0.28.26*
2 Michael de Feber 0.31.13 0.30.65
3 Roy Kokkelkoren 0.34.41 0.33.64*
4 Wouter van de Bor 0.34.42 0.33.75*

Prognr: 7 400m Vrijeslag m. junioren 2 e.l.
1 Fien de Vries 6.08.97 6.01.26*

Prognr: 8 400m Vrijeslag j. junioren 2 e.l.
1 Wouter van de Bor 5.50.56*

2 Roy Kokkelkoren 5.57.24 5.51.73*

Prognr: 9 50m Schoolslag D
1 Ceyda Karaca 0.45.04 0.45.09
2 Fien de Vries 0.45.41 0.46.17
3 Jody Kokkelkoren 0.47.03 0.47.74
4 Yesim Koycu 0.52.43 0.50.78*

Prognr: 10 50m Schoolslag H
1 Wouter van de Bor 0.45.05 0.40.77*
2 Roy Kokkelkoren 0.45.29 0.45.23*
3 Yunus Karaca 0.47.63 0.49.81

Prognr: 12 800m Vrijeslag H
1 Peter van de Bor 11.22.42 11.18.42*
2 Michael de Feber 11.39.82 11.28.67*

Prognr: 15 200m Wisselslag D
1 Anouk Rossel 3.13.05 3.16.65
2 Jody Kokkelkoren 3.14.96 3.17.87
3 Ceyda Karaca 3.34.46 3.28.63*
4 Myrthe Rossel 3.49.07 3.39.85*
5 Yesim Koycu 3.43.47*
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Competitie 2
08-11-2003 te Enkhuizen

Prognr: 1 4x100m Vrijeslag estafette H
1 1.04.70 1.04.20* 4.24.74
Peter van de Bor, Michael de Feber, Richard
van Eis, Ismail Erkan.

Prognr: 2 4x50m Wisselslag est m. sen. 2
1 0.37.05 0.42.68 2.42.64
Jody Kokkelkoren, Fien de Vries, Tessa
Wijckmans, Anouk Rossel.

Prognr: 4 100m Wisselslag j. minioren 6 e.l.
1 Jeroen Teeuwen 1.33.36 1.31.23*
2 Yunus Karaca 1.36.03 1.37.67

Prognr: 5 100m Wisselslag m. min 6 e.l.
1 Ebru Kalay 1.33.07 1.36.15
2 Sonia de Graaf 1.41.69*
3 Susanne van Kleef 2.08.77 1.42.56*
4 Mara Burden 1.45.24*

Prognr: 6 100m Schoolslag j. junioren 2 e.l.
1 Wouter van de Bor 1.29.96 1.26.91*
2 Roy Kokkelkoren 1.38.22 1.34.50*
3 Jeroen Teeuwen 1.43.76 1.43.03*
4 Ghassan Ibrahimi 1.55.64 1.45.54*

Prognr: 7 100m Schoolslag m. junioren 2 e.l.
1 Fien de Vries 1.37.04 1.39.82
2 Yesim Koycu 1.49.31 1.51.84
3 Myrthe Rossel 1.56.14 1.53.60*

Prognr: 8.1 50m Vlinderslag j. junioren 4 e.l.
1 Wouter van de Bor 0.42.19 0.40.93*
2 Yunus Karaca 0.42.04 0.42.85

Prognr: 9.1 50m Vlinderslag m. jeugd 2 e.l.
1 Tessa Wijckmans 0.39.06 0.37.74*
2 Jody Kokkelkoren 0.42.29 0.43.12
3 Anouk Rossel 0.45.89 0.49.22

Prognr: 10.1 50m Schoolslag j. jeugd 2 e.l.
1 Dennis de Graaf 0.34.18 0.34.98
2 Roy Kokkelkoren 0.45.29 0.44.86*

Prognr: 11.1 50m Schoolslag m. sen 2 e.l.
1 Ceyda Karaca 0.45.04 0.45.60

Prognr: 12 200m Vrijeslag H
1 Dennis de Graaf 2.38.56 2.35.90
2 Michael de Feber 2.36.08 2.37.15
3 Peter van de Bor 2.28.83 2.38.20

Prognr: 13 200m Vrijeslag D
1 Tessa Wijckmans 2.43.24 2.41.51*
2 Corinne Kalbfleisch2.58.90 3.21.73*

Prognr: 15 50m Vrijeslag j. minioren 6 e.l.
1 Jeroen Teeuwen 0.37.53 0.36.09*
2 Yunus Karaca 0.38.63

Prognr: 16 50m Vrijeslag m. minioren 6 e.l.
1 Ebru Kalay 0.37.53 0.39.22
2 Mara Burden 0.40.44*
3 Susanne van Kleef 0.49.34 0.41.29*
4 Sonia de Graaf 0.44.91 0.41.31*

Prognr: 17 100m Rugslag j. junioren 2 e.l.
1 Wouter van de Bor 1.35.57 1.28.26*
2 Roy Kokkelkoren 1.34.08 1.34.74

Prognr: 18 100m Rugslag m. junioren 2 e.l.
1 Fien de Vries 1.30.95 1.29.04*
2 Ebru Kalay 1.34.53 1.41.54
3 Yesim Koycu 1.41.80 1.43.20
4 Myrthe Rossel 1.56.66 1.48.80*

Prognr: 19 100m Vrijeslag j. junioren 4 e.l.
1 Ismail Erkan 1.06.85 1.05.57

  

Prognr: 20 100m Vrijeslag m. jeugd 2 e.l.
1 Jody Kokkelkoren 1.15.42 1.20.51
2 Ceyda Karaca 1.28.64 1.23.03*
3 Anouk Rossel 1.19.14 1.23.41

Prognr: 21 200m Wisselslag j. jeugd 2 e.l.
1 Dennis de Graaf 2.51.08 2.51.61
2 Ismail Erkan 2.43.75 2.52.49

Prognr: 22 200m Wisselslag m. sen 2 e.l.
1 Tessa Wijckmans 3.11.55 3.03.85*

Prognr: 23.1 100m Rugslag H
1 Peter van de Bor 1.18.26 1.17.07*
2 Michael de Feber 1.16.72 1.20.50

Prognr: 24.1 100m Rugslag D
1 Jody Kokkelkoren 1.29.26 1.30.40
2 Fien de Vries 1.30.95 1.31.69
3 Corinne Kalbfleisch1.35.55 1.46.15*

Prognr: 25 4x50m Wisselslag est j. jun 2
1 0.44.46 EB
Roy Kokkelkoren, Yunus Karaca, Wouter
van de Bor, Ghassan Ibrahimi.

Prognr: 26 4x50m Vrijeslag est min 6 e.l
1 0.40.01 2.36.36CR
Oguzhan Gurkan, Sonia de Graaf, Jeroen
Teeuwen, Ebru Kalay.

Meerkamp
16-11-2003 te Amsterdam

Prognr: 1 100m Wisselslag minioren 4 e.l.
1 Mara Burden 1.44.54*

Prognr: 2 50m Vrijeslag H
1 Dennis de Graaf 0.28.34 0.28.85
2 Richard van Eis 0.29.42 0.29.72
3 Michael de Feber 0.31.13 0.31.36

Prognr: 3 50m Vlinderslag D
1 Tessa Wijckmans 0.39.06 0.37.82*
2 Anouk Rossel 0.45.46 0.44.78*
3 Myrthe Rossel 0.49.29 0.50.50
4 Yesim Koycu 0.50.06 0.52.89

Prognr: 5 50m Rugslag m. minioren 5 / 6
1 Susanne van Kleef 0.44.69 0.46.41
2 Sonia de Graaf 0.51.84 0.47.22*
3 Amanda Klinkenberg 0.47.86*

Prognr: 6 100m Wisselslag j. jun 1 en eerder
1 Peter van de Bor 1.12.26 1.12.26
2 Wouter van de Bor 1.32.56 1.25.48*
3 Roy Kokkelkoren 1.25.77 1.26.07

4 Ghassan Ibrahimi 1.41.47 1.37.72*

Prognr: 7 100m Schoolsl m. jun 1 en eerder
1 Tessa Wijckmans 1.29.79 1.28.44*
2 Fien de Vries 1.37.04 1.39.06
3 Anouk Rossel 1.41.14 1.40.23
4 Ceyda Karaca 1.38.16 1.40.23

Prognr: 8a 50m Vlinderslag j. minioren 5 / 6
1 Yunus Karaca 0.42.04 0.43.15

Prognr: 9 100m Wisselslag m. minioren 5 / 6
1 Susanne van Kleef 2.08.77 1.40.23*
2 Sonia de Graaf 1.41.71*

Prognr: 10 50m Schoolslag minioren 4 e.l.
1 Mara Burden 0.53.60 0.51.03*
2 Fatmagùl Özkurt 0.55.75*

Prognr: 11 50m Rugslag j. jun 1 en eerder
1 Peter van de Bor 0.35.45 0.33.93*
2 Michael de Feber 0.36.12 0.36.23
3 Richard van Eis 0.39.80 0.39.80
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Prognr: 12 50m Vrijeslag m. jun 1 en eerder
1 Tessa Wijckmans 0.32.05 0.32.52
2 Fien de Vries 0.34.72 0.35.07
3 Anouk Rossel 0.37.07 0.35.70*
4 Ceyda Karaca 0.37.23 0.37.29
5 Myrthe Rossel 0.40.02 0.40.01*
6 Yesim Koycu 0.41.39 0.40.58*

Prognr: 13 100m Vrijeslag j. minioren 5 / 6
1 Yunus Karaca 1.27.65 1.25.45*

Prognr: 14 100m Vrijeslag m. minioren 5 / 6
1 Susanne van Kleef 1.39.23 1.33.05*
2 Amanda Klinkenberg 1.34.85*
3 Sonia de Graaf 1.45.95 1.37.04*

Prognr: 15 100m Vlindersl j. jun 1 en eerder
1 Ghassan Ibrahimi 1.57.36*
2 Wouter van de Bor 1.41.35 VD
3 Roy Kokkelkoren 1.38.92 VD

Prognr: 16 100m Rugslag m. jun 1 en eerder
1 Fien de Vries 1.30.95 1.30.64*
2 Ceyda Karaca 1.42.52 1.37.56*
3 Yesim Koycu 1.41.80 1.45.23
4 Myrthe Rossel 1.56.66 1.50.83*

Prognr: 17 50m Schoolslag j. minioren 5 / 6
1 Yunus Karaca 0.47.63 0.49.70

Prognr: 18 50m Schoolslag m. minioren 5 / 6
1 Amanda Klinkenberg 0.52.840.55.26

Prognr: 19 100m Vrijeslag minioren 4 e.l.
1 Mara Burden 1.36.29*
2 Fatmagùl Özkurt 1.47.55*

Prognr: 20 100m Schoolsl j. jun 1 en eerder
1 Dennis de Graaf 1.18.97 1.18.64*
2 Michael de Feber 1.24.94 1.23.94*
3 Wouter van de Bor 1.29.96 1.26.97*
4 Roy Kokkelkoren 1.38.22 1.36.48*
5 Richard van Eis 1.38.60 1.36.55*
6 Ghassan Ibrahimi 1.55.64 1.46.78*

Prognr: 21 4x25m Vrijesl estafette min 6 e.l.
1 1.08.67 BM
Susanne van Kleef, Sjoerd de Vries, Sonia
de Graaf, Yunus Karaca.

Prognr: 22 4x50m Vrijesl est jun 1 en eerder
1 0.28.86 2.08.03
Peter van de Bor, Richard van Eis, Dennis de
Graaf.

* : Verbetering eigen tijd.
CR: Clubrecord.

  

Van de polocommissie
Door: Dana

De herfst is inmiddels alweer een tijdje bezig, dus eigenlijk ben ik
een maandje te laat met dit stukje…Maar goed; hier dan alsnog mijn
relaas over het wel en weer van de herfst.
Bomen worden kaal, het wordt koud en donker buiten, en over een
tijdje zal er weer gekrabt moeten worden en worden de wegen glad.
Op met zijn allen naar het zwembad! Daar is het lekker warm en
droog (in het clubhuis dan) en heb je geen last van gure wind, mist en
hagel. En omdat het bijna alweer december is,  is het natuurlijk ook
weer bijna kerst, oudjaar, nieuw jaar, met de daar bij horende feesten,
recepties en partijen. Zoals bijvoorbeeld het DWT kerstfeest, waar-
over meer lezen is elders in dit boekje.  
Maar voor het zover is moeten er nog wel eventjes gepolood worden.
De eerste helft van de competitie is alweer bijna voorbij en voor de
meeste teams van DWT is de eerste helft zeker niet slecht verlopen;
heren 1 doet  bijvoorbeeld (als ik dit stukje schrijf tenminste) nog
steeds mee voor een plaats bovenin het linkerrijtje en de heren jeugd
is zelfs uit zijn voegen gebarst! Goeie ontwikkelingen dus. Ook een
goeie ontwikkeling is dat er weer een aantal mensen hun w-tje heb-
ben gehaald! Zonder genoeg mensen achter het tafeltje kan er immers
niet gespeeld worden.. . 
Met een beetje geluk zal er binnenkort weer eens wat nieuws te zien
zijn op de site. Het is namelijk de bedoeling dat er van elk team een
foto en een stukje geplaatst wordt. Dus als je een leuke anekdote
en/of foto over je team wilt delen met de rest van de club (en álle
overige mensen die onze site bezoeken….); je teksten en foto's zijn
van harte welkom!

Dan weet ik verder niets meer behalve iedereen alvast een zalig kerst-
feest te wensen!
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Dames 1 10 november

Dames 1 17 november
Heren 1 17 november

Dames 1 3 november

Uit het Haarlems dagblad

Jurytafel deze maand
Zaterdag 6 december Sabine
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

D3.D2 DWT 2 - De Duinkikkers 1 18.30 Teun, Eddy en Thijs -
B.D2A DWT 1 - Alliance 1 19.15 Karina, Joke en Carola -
B.H3C DWT 1 - NVA/HHC 1 20.00 Marjolijn, Roselijn en Dana -
B.HR2B DWT 2 - Alliance 2 20.45 Hayo, Raymond en Eddy -
NH.H4 DWT 5 - AZVD 3 21.30 Ted en Frank Janique

Zaterdag 20 december Bart
Niveau Aanv. Tafelbezetting VSR

NH.D1 DWT 3 - WZ&PC 1 18.30 Patricia, Karina en Linda -
NH.H4 DWT 5 - De Ham 7 19.15 Anje en Carry Raymond
D3.D2 DWT 2 - De Aalscholver 1 20.00 Wilfred, Anje en Carry -

Vrijdag 5 december: geen training
Geen training: een cadeautje van de Sint
Omdat hij DWT zo’n leuke club vindt
Laat je zwemtas in de hoek
(En stop je vol met taai, pepernoten en speculaaskoek)

  

Dinsdag 6 januari: jeugdbijeenkomst
Op dinsdag 6 januari is er om 18.00 uur een bijeenkomst voor alle
jeugd (heren jeugd, adspiranten onder 16, onder 14, pupillen, minipo-
lo en ouders) in het clubhuis. We gaan bespreken hoe we ervoor staan
en wat we de tweede helft van het seizoen gaan doen. Wees erbij!

Trainen in de kerstvakantie
Wat altijd opvalt in de kerstvakantie is dat de trainingsopkomst een
beetje magertjes is, dit misschien ter compensatie van al die de vol-
vette dagen die o.a. het jaar afsluiten. Winterstoppen is aanlokkelijk
en geeft nieuwe zin voor de tweede helft van het seizoen, maar er is
gewoon training. Dit geldt vooral voor de aspiranten, minipolo en
jeugd. Alleen op 24, 26 en 31 december is er geen training.

Geslaagd voor de w-officialcursus!!!
! Robbert Henrichs
! Marcel Velthuis
! Stefan Vermeer
! Linda Roosen

! Patricia ter Horst
! Anje Wattel
! Carry Muylaert
! Mariska ter Horst

Van harte allemaal!
En veel plezier bij het klokken, schrijven,
vijfendertigen en (sinaas)appelsap opdrinken.

21 december: kerstfeest voor alle
DWT’ers tot 14 jaar!
Op 21 december organiseren we een feestelijke
avond om alvast in de kerstsfeer te komen.
Van 16.30 tot 17.30 kan je zwemmen en daarna
is er eten en dansen in het clubhuis. Let op je
trainer, je kunt je bij hem of haar opgeven.
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Kijk ook eens op www.devijfdeperiode.nl
niet alleen voor de stand van je team maar
ook voor wedstrijdverslagen en allerlei
andere info over waterpolo in de buurt
en verder weg.

* TOPSITE *

Geknipt uit ‘de bladen’!
Op 10 januari worden de eerste
wedstrijden weer gespeeld. De
vrijdag ervoor ligt het poloroos-
terboekje – want daarover gaat
het in het knipsel uit de ManMeer! (voor degenen die het blad nooit
hebben zien rondzwerven in de buurt van de bar: ManMeer! is een
toonaangevend waterpolotijdschrift) – voor je klaar in het clubhuis.

Pupillen zoeken keeperscap
Het pupillenteam is op zoek naar een keeperscap. Dus heb je nog zo'n
rooie in je kast liggen en gebruik je hem nooit meer, doneer hem dan
aan de pupillen. Als je hem aan Sabine geeft, komt ie zeker op de
juiste bestemming aan.
Alvast bedankt.

Met de mijter op komst, het uiteinde in zicht en twee dagen vol
vreed’ op aard daartussenin rest ons niets anders dan iedereen alle
goeds voor het nieuwe jaar te wensen.

Namens de polocommissie,
Thijs Weustink

  

Het uur U ? 
Door: Jan en Rotjana Harthoorn.

We zijn te kort lid van DWT om te weten waar "uur U" voor staat. 
Zwemmen voor Volwassenen, begrijpen we wel. Mijn vrouw en ik
maken alweer anderhalf seizoen gebruik van dit uurtje maar niemand
spreekt ons met U aan en wij spreken ook met alle zwemmers en
zwemsters in de je en jij taal. 
Mijn kopij gaat vandaag over de 3 vrijwilligers van de club welke
gedurende "UUR U" er altijd zijn. Wie kent ze niet? Ricky, Sanja en
Theo. Het feit dat ik ze bij hun voornamen noem zegt ook al weer dat
ik de U in uur U niet echt kan plaatsen!   
Nou wij - mijn vrouw en ik - hebben ze in ieder geval leren kennen
als lieve "strenge doch rechtvaardige' zweminstructeurs die mijn
vrouw in korte tijd het zwemmen hebben geleerd en uiteindelijk naar
haar zwemdiploma A hebben geloosd. 
Hartelijk dank.

Wat ging hier aan vooraf ? 
Ruim een jaar geleden belde ik Sanja van Dijk thuis op. Alle info
over DWT stond op de website  inclusief haar privé telefoonnummer.
U spreekt met Jan Harthoorn, meldde ik mij, mag ik U wat vragen? 
Ze kwam in eerste instantie nogal koeltjes over maar nadat het haar
duidelijk was dat ik alleen maar om wat 'zwem' informatie vroeg, 
moest ze heel erg lachen. 
Sanja: Ik dacht dat U weer zo'n telefonische verkoper was, ik word
daar zo vaak telefonisch lastig door gevallen was haar reactie. Ik
legde uit dat mijn Thaise vrouw graag wilde leren zwemmen. We
wonen in Noord, bijna naast de Planeet dus de DWT sprak ons wel
aan. 
Nou zo werkte het dus niet helemaal, vrijdagavond was het
leszwemmen voor volwassenen in Schalwijk! Pech dus voor ons wat
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vervoer betrof, toch eerst maar eens een 'proefles’ nemen was de
enige optie. 
Sanja: Kom vrijdagavond naar het Boerhaavebad, jullie worden wel
opgevangen. 
Ook die eerste avond kan ik me nog goed herinneren. 
Mijn vrouw,  rillend in een te klein badpak en ik met kleren aan op
blote voeten op de bank toekijkend hoe ene Theo mijn vrouw de
eerste beginselen van het zwemmen bij bracht. Ik dacht dat wordt
niks, ik zag mijn vrouw wel 20 X kopje onder gaan! 
Maar het zou heel anders lopen. Rotjana, mijn vrouw  vond de eerste
les best leuk en ik moest van Ricky de week erop ook maar komen
zwemmen.
Zo gezegd, zo gedaan, nieuw badpak/badmuts voor mijn vrouw en ik
ook maar weer eens in het nieuw om 'sportief' te water te gaan tussen
al die geoefende zwemsters en zwemmers van uur U.

De volgende tig vrijdagen waren er altijd zwem instructeurs. Vaak
Theo, dan weer Ricky en dan weer Sanja. Altijd was er wel een van
de drie. Zelfs Sanja's zus trad op als zwem instructrice als er om
welke reden dan ook niemand van de anderen beschikbaar was. 
Vier weken geleden mocht mijn vrouw Rotjana afzwemmen. 
Sanja zelf kwam het zwemexamen afnemen ( ze moest er zelfs een
feestelijke familiebijeenkomst voor laten schieten!).
Ricky had me op mijn hart gedrukt dat ik het haar niet mocht vertel-
len, dan wordt ze alleen maar zenuwachtig was haar mening/ervaring.
Zo (niet) gezegd zo gedaan. 
Rotjana geslaagd en dol gelukkig.

Sanja, Ricky en Theo straalden net zo, een mooi certificaat en een
flesje wijn werd aan de rand van het bad in een 'plechtige' ceremonie
aan Rotjana overhandigd.
De voorliefde van de vrijwilligers van de club en voor ons spreekt in
mijn verhaal boekdelen.  

  

Sanja, Ricky en Theo, bedankt, bedankt, bedankt.
Nota bene. Ik ben er van overtuigd dat we de uitleg over uur U wel te
horen krijgen, de eerstvolgende keer dat we ons weer melden op
vrijdagavond.

Afscheid.
Door: Bert Loerakker.

Op zaterdag 1 November werd ik naar het zwembad gelokt om bij
een wedstrijd van heren 3 te gaan kijken.
In eerste instantie had ik daar helemaal geen zin in omdat ik het voor
mijn gevoel al helemaal had afgesloten, ik zou zeker dit seizoen niet
meer gaan poloën en in ieder geval een jaartje op polo non-actief
staan. Omdat Jeroen nog in heren 3 speelt en Hanny mijn vrouw de
indruk gaf het foto rolletje van de vakantie vol te schieten, Tera met
haar vriend Dennis ( die de indruk gaf het spelletje wel eens interes-
sant vindt om te zien ) Froukje de vriendin van Jeroen mij vroeg haar
van thuis af te halen omdat Jeroen er eerder moest zijn om de pupil-
len te coachen ging ik er met boter en suiker in.
Geheel ontspannen heb ik de wedstrijd van Heren 3 aangekeken die
zij met 2 vingers in de neus wisten te winnen. Overigens niet zo bij-
zonder want de tegenstander was nou niet bepaald 
gezegend met een kwalitatief groots team, wat niet weg neemt dat er
toch eerst gewonnen moet worden. Na de wedstrijd had ik het wel
gezien en wilde naar huis, doch in het clubhuis moest en zou ik eerst
nog een kopje koffie nuttigen. Toen allengs de spelers nog in badgoed
binnen kwamen druppelen en ook nog oud spelers als George Wester-
man en Piet Meijer met zijn vrouw Tonnie binnen kwamen werd het
in mijn ogen toch nog gezellig maar had nog steeds niets door. Ui-
teindelijk rolde Dick Vink ook nog eens het clubhuis binnen en nog
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ging er bij mij geen lichtje branden. Totdat Ton van Gemert ( aan-
voerder en rots in de branding) van Heren 3 mij het verzoek deed met
mijn badspullen in de hand om een partijtje te poloën. Eigenlijk had
ik daar helemaal geen zin in. Thuis was ik lekker gedoucht met een
lekker deoderantje en verfrissend aftershavetje. Daarom trok het mij
niet erg aan om weer een chloor luchtje om mij heen te creëren. Ton
wist mij te overtuigen dat het niet zomaar een wedstrijdje betrof maar
een afscheids wedstrijd ter ere van mij, met wereld-scheids Henk
Verver.

Ik kan niet anders zeggen
dan dat ik volkomen ver-
rast was en van het potje
en daarna het samenzijn
zeer heb genoten Mijn
grote dank gaat uit naar
diegenen die dit mogelijk
hebben gemaakt, het was en blijft een bijzondere avond die mij lang
zal blijven heugen.
Dank aan de polo bal met alle handtekeningen van de aanwezigen en
bijzondere dank aan maatje Frank Moison die mij met zijn creatieve
brein een cd:” Bert ’s blues” cadeau deed.

Ook dank aan de polo-
commissie waarvan ik uit
handen van Sandra Roos-
en ( is het nou met een S
of een Z , wat makkelijk
dan zo’n poloboekje) en
Marjolein  Verbruggen
een fles Franse cognac
kreeg aangeboden. San-
dra bedankte mij voor

  

jarenlang spelen bij de vereniging, maar ik moet natuurlijk al die
kanjers van vrijwilligers bedanken voor het mogelijk maken dat ik
dat zo vele jaren met zoveel plezier heb kunnen doen.
Want laat het duidelijk zijn: zonder bestuursleden en al die commis-
sie leden er om heen, is het niet mogelijk om zolang met zoveel ple-
zier je ontspanning bij de sportvereniging te vinden.
Heel hartelijk dank voor jullie jarenlange vrijwillige inzet.

Tot slot wil ik nog even kwijt dat ik nog niet van de vereniging af ben
want ik trek nog geregeld mijn baantjes mee en  wie weet gaat het
nog weer eens zo kriebelen dat ik weer mijn polocap oppoets en mij
weer  in een polo competitie ga storten.
Dit afscheid heeft mij in ieder geval niemand kunnen afnemen.

HARTELIJK DANK.(Voor meer foto’s kijk op www.frankmoison.nl/bert/ )
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De wedstrijdzwemmende Polo
dames.

Zondag 5 oktober om half 5 kwamen wij aan bij het clubhuis, wat een
mensen allemaal. Het was dringen bij de voordeur ( zouden dit alle-
maal onze fans zijn?) Nee, het waren de ploegen waar wij tegen
moesten vlammen. Omgekleed in het zwembad aangekomen, hingen
er allemaal gezellige vlaggetjes speciaal voor ons. Helaas, helaas, het
waren de keerpunt vlaggetjes, het schijnt dat je precies uit kunt reke-
nen hoeveel slagen je nog op je rug moet doen voordat je het keer-
punt moet maken. Hoe weten we nog steeds niet, want steeds kwa-
men wij op een ander getal uit zodat we al met ons hoofd in de kant
zaten. Een hele kunst dus! Wij hebben het er maar op gehouden dat
de vlaggetjes speciaal voor ons waren opgehangen.

De spanning stijgt, want we moesten bijna te water voor de 4x100me-
ter vrije slag. We vormden een top-team samen met Tessa Wykmans
en Annette Knape. Even bij meneer de trainer, Hans Joosten is zijn
naam. Tijd voor een peptalk. We kregen te horen dat we moesten
gaan vlammen, ja, dat is weer wat anders dan killen! Vlammen von-
den we zo wie zo al apart, vlammen en water dat gaat nooit goed!
Hopen dat ons vlammetje maar niet dooft. Krijg ineens erge trek. Met
trillende knieën stonden we dan op dat startblok ( best hoog nog ).
Niet te vroeg starten want dan wordt je gediskwalificeerd. We gingen
als een dolle, verstand op nul en gaan. Voor de toeschouwers was het
ook een bezienswaardigheid, want zo'n lelijke borstcrawl hadden ze
nog nooit gezien! Kitty, Auke, Teun en Lisette nog bedankt voor
jullie oorverdovende aanmoediging.

Een uurtje later was Lisette aan de beurt, 50 meter school was haar
missie. Twee banen lang heeft zij alles gegeven en met resultaat. Niet

  

alleen kwam zij als tweede aan, ook heeft zij punten binnen gezwom-
men voor de club. Dat wordt dus een glansrijke carrière, dus Lisette?
Nou, je hebt je dopje verdiend! Al het water alweer uit je longen
Lisette?

De laatste keer dat wij op de startblokken stonden, mochten we voor
de 100 wisselslag en nog wel tegen elkaar, samen met Annette Kna-
pe. Het was dus een onderlinge DWT strijd, spannend hoor. Voor de
duidelijkheid: vlinder, rug, school en borst vooral blijven herhalen en
zeker geen andere volgorde! Annette kwam als 1ste aan met een tijd
van 1.24, als 2de nummer 10 wit met de tijd 1.25 en als laatste num-
mer 8 wit met als eindtijd 1.26. Als dat niet spannend was. Na het
water uit getakeld te zijn met onze verzuurde benen, moesten we
eerst nog een kwartier bijkomen. Zodra we onze benen weer voelden,
hebben we ons verwend met een fijne gele rakker. Onze grootste
trouwe vriend van de dag. Ondanks dat we niet als eerste plaatsen
waren geëindigd, hebben we wel een trend gezet. Want 50% van de
zwemmers waren bij elkaar vlechten aan het maken. In het zwembad,
onder de douche, in de kleedkamers en in het clubhuis. Dus toen was
Roselijn niet meer de enigste met vlechtjes in haar haar. Volgende
keer doen we een polocap op, misschien vinden ze dat ook wel wat.
En wie weet wat voor vruchten dat afwerpt.

Al met al was het een gezellig dagje. Zwemmers succes met jullie
volgende competitie.
Jullie kunnen het heus ook zonder ons ( grapje ), enne niet te veel
giechelen want onthoud:

Stilte voor de start !
Groeten van "De wedstrijdzwemmende polo dames."

P.S. Komen jullie ook eens een keer met ons mee trainen, gewoon
kijken of je het ook leuk vindt.
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Dames 2 tegen HPC 1
Door: Karina

Een spannende wedstrijd. Ze stonden ongeveer gelijk aan ons. Met
een punt en één wedstrijd meer stonden zij 3e en wij 5e. Bij binnenk-
omst konden we eigenlijk al vaststellen dat, vooral omdat de gemid-
delde leeftijd een stuk hoger lag dan die van ons, ze erg op elkaar 
ingespeeld waren. En dat het waarschijnlijk ook geen zwemmers
maar hangers waren. En onze voorspelling kwam uit.
Met het eerste partje hadden we meteen de bal te pakken. Na 2,5
minuut kreeg Mariska een U20. Vanuit die man minder volgde in de
volgende seconde meteen een tegendoelpunt. 0-1 Altijd een slecht
begin van een wedstrijd. Wij mochten dan weer beginnen en werd
ons eerste doelpunt door Karina gemaakt. Waarna Linda in deze
eerste helft ons tweede doelpunt maakte. het staat nu 2-1.
In het tweede partje kreeg de tegenpartij een U20. Joke nam hierna de
bal aan zodat we man meer konden opstellen, maar zonder dat de bal
al genomen was werd deze afgepakt en werd er een tegendoelpunt
gescoord. Hier werd niet voor gefloten. Het staat hierdoor nu 2-2. En
in dit partje werden er nogmaals 2x een U20 gegeven aan de tegen-
partij, waarbij Mariska scoorde vanuit een man meer. Vanuit de ande-
re man meer hebben we niet kunnen scoren. 
Het laatste doelpunt in dit partje werd gemaakt door onze nieuwe
aanwinst Marlinda. Hierna kreeg Ingrid al snel de bal weer te pakken,
maar scoorde helaas tegen de keeper aan die hierdoor even bij moest
komen. Zoal te zien aan de vele U20 bij de tegenpartij, waren het
geen makkelijke speelsters en Mariska ondervond dat behoorlijk. Zij
en een speelster van de tegenpartij werden even aan de kant geroepen
door de scheids. Je kan soms ook niet anders als ze helemaal om je
heen geklemd zijn.
In het derde partje werden er 3 doelpunten gemaakt. We begonnen
met een tegendoelpunt, waarna er door de tegenpartij niet goed ge-
nummerd werd en Karina door kwam die het 5e doelpunt maakte. Het
laatste doelpunt in dit partje werd weer gescoord door onze topscorer

  

van deze wedstrijd Mariska. De tegenstander kreeg een U20 met
binnen de 20 seconden nog een U20, dus we hadden een man man
meer. Jammer genoeg kwam hier geen doelpunt uit. Weer een U20
bij de tegenpartij. Opgesteld en al werd er naar Mieke geplaatst, deze
werd alleen niet heel erg goed aangepast en de tegenpartij onder-
schepte de bal. Hieruit ging Mieke er achteraan en kwam in de knoop
met deze zwemster en kreeg een U20. Hieruit kwam geen tegendoel-
punt.
In het vierde partje werd er nog 2x gescoord door de tegenpartij. Één
keer vanuit een man meer waarna Ingrid eruit was gestuurd. Waarvan
wij dachten dat wij aan het begin van dat partje nog 7-3 stonden en
aan het eind van dat partje 7-5, bleek op het formulier 6-5 te zijn.
Toch nog even een tegenvaller op het eind.

 

Wie durft?
Door: Harrie van Geldorp.

Vanuit de ouders van de kinderen die op leszwemmen zitten, kwam
de vraag waarom er nooit iets over het leszwemmen in het clubblad
stond? Ja, waarom eigenlijk niet? In de vergadering van de J-REZ
kwam dit ter sprake en besloten is per toerbeurt een stukje voor het
clubblad te schrijven. Wie durft er te beginnen? Dat lijkt wel een
beetje op de uitnodiging die de kinderen kregen voor de spelletjesdag
van 28 oktober jl. Gelukkig is er voor dit stukje iemand gevonden en
voor de spelletjesdag waren er 18 kinderen die het aandurfden om
met de lesgevers mee te spelen.
Rond 13.45 uur waren de lesgevers aanwezig om alle gekke, leuke,
vreemde en spannende spelletjes neer te zetten en klaar te leggen.
Wat was er zoal te doen die middag? Spiegel tekenen, sjoelen met
een sjoelbak die de hoek omging, voorwerpen raden door ze te voelen
ipv ze te zien, allerlei zoete, zoute, zure dingen proeven, twister,
steltlopen, kruiwagenrijden en latlopen. Om 14.30 uur waren de kin-
deren aanwezig en kregen ze limonade. De kinderen werden in 3
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groepen verdeeld, zodat we buiten met de spelletjes konden gaan
beginnen. Ook de lesgevers wilden de spelletjes uitproberen, wat
soms niet meeviel. Vooral het steltlopen is moeilijker dan we dach-
ten. Voor de kinderen was het een eitje en ze stonden ons wel een
beetje uit te lachen. Bi het kruiwagenrijden zat er 1 in de kruiwagen
en nr. 2 moest met die gevulde kruiwagen een parcours lopen. Zo af
en toe verloren ze wel eens wat onderweg, of kwamen ze elkaar te-
gen, en boem is nog steeds Ho. Bij het latlopen moesten ze met 2
tegelijk op de latten een stukje lopen. Dat moet natuurlijk gelijk want
anders val je om. Dat gebeurde ook wel eens. Na al deze sportieve
buitenspelletjes lustten wij wel een glaasje heerlijke limonade. Ook in
het clubhuis waren een paar leuke spelletjes neergezet. Vooral de
vreemde sjoelbak was even wennen, de stenen moesten nl. om de
hoek in de poortjes gesjoeld worden. Ook het spiegeltekenen gaf hele
mooie resultaten. Het voelen was spannend en soms een beetje eng.
Bij het proeven werden ook af en toe hele rare en vieze gezichten
getrokken. En wij maar denken dat het lekker was! Twister is ook een
erg leuk spel voor jong en wat ouder. Ook de lesgevers zaten af en toe
behoorlijk met armen en benen in de knoop. Bij elk spel waren er
punten te verdienen, die op een kaart werden ingevuld. Er waren 3
prijzen te verdienen. Nou is deze meester heel slecht in het onthouden
van namen en ik weet ze echt niet meer, maar toch VAN HARTE
GEFELICITEERD met jullie prijzen. Voordat de kinderen weer
opgehaald werden kregen ze nog wat te drinken en een zakje chips.
Voor onderweg was er nog een heerlijk zakje snoep. Wij vonden het
een geslaagde dag en heel erg gezellig, dus kinderen bedankt dat
jullie er waren en voor jullie sportieve inzet. Hopelijk tot de volgende
keer. Want wij organiseren behalve het leszwemmen en het diploma-
zwemmen ook regelmatig andere activiteiten. En dat is reuze gezellig
vinden wij. Soms vragen we, ons zelfs af of we het wel echt voor
jullie doen, want we vinden het zelf ook wel erg leuk. Zo mijn eerste
stukje is geschreven en hopelijk volgen er meer stukjes van de andere
lesgevers. Natuurlijk mogen de kinderen ook een stukje schrijven in
het clubblad, dus kinderen laat eens lezen wat je van het zwemmen of
onze andere activiteiten vind. Ook de ouders mogen gerust een stukje
schrijven over hun ervaringen met DWT.

  

Minipolotoernooi 
op 2 november 2003 in Wormerveer
Door: Mieke en Toos Goedkoop 

Op een regenachtige zondagmiddag reden we naar Wormerveer.
Daar aangekomen moesten we meteen al spelen, zowel het team van
Mieke met: Daan, Boaz, Daniëlla en Sean en het team van Toos met
Paul, Lloyd, Emiel en Nelis. Dus snel de capjes op doen, wat voor de
meeste al een hele klus is en het water in! Er waren genoeg supporters
meegekomen, waaronder ouders en zelfs een oma.
In totaal moesten er 3 wedstrijdjes gespeeld worden, de uitslag werd
niet bijgehouden. Daar gaat het bij minipolo ook nog niet om.
Het belangrijkste is dat de kinderen weten wat een wedstrijd nu pre-
cies inhoudt en dat ze plezier hebben en het fijn vinden allemaal! Alle
kinderen hebben limonade en een traktatie en ook nog een prachtig
vaantje gekregen. Moe maar voldaan reden we terug naar huis en
iedereen had een fijne middag gehad, zowel de kinderen als de
coaches.

Langebaanzwemmen in de zo-
mer van 2003
Door: Gé Luttikhuizen

Middelburg, zaterdag 30 augustus 2003
Deze langebaan staat voor het eerst op de langebaankalender. De
organiserende vereniging heet: "Luctor et Emergo" ofwel "worstel en
kom boven". De naam die deze vereniging aan hun langebaan heeft
gegeven is: "Luctor langs de Loskaai"*.
In het Open Water Boek staat op een plattegrondje de start/finish plek
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aangegeven.
De langebaan ligt in het Kanaal door Walcheren en vlak naast het
centrum met z'n grachten. Zwemmen we nu in grachtwater of . . . . ?
Dit soort wateren staan in verbinding met elkaar. Elk langebaan-water
wordt enkele dagen van te voren wel gekeurd op frisheid en andere
waterkwaliteiten, maar toch . . . . . . 
In dit geval een reden om maar eens te gaan kijken, inschrijven,
zwemmen en vooral proeven.
Met de trein heb je een uitstekende verbinding. Alleen in Leiden
overstappen van de ene kant van het perron naar de andere kant. Doe
het wel een beetje vlot, want de treinmachinist wacht echt niet op jou.
Het station van Middelburg ligt aan de oostkant van het Kanaal door
Walcheren en het centrum aan de westkant. Voor het station is een
brug over het kanaal; breedte kanaal 80 meter. Ga je naar de overkant
en rechtsaf, dan loopje op de LOSKAAI. Het startpunt is een steiger
aan het einde van de kaai. Nog 600 meter lopen.
Het weer is de hele zomer al lekker en nu ook. Er is zon, een zwakke
wind en af en toe een wolk. Vanaf de kade voor het station heb je een
prachtig overzicht hoe de langebaan erbij ligt. Opvallend en heel
eigenaardig ligt aan de Loskaai een groot schip van de firma Dijkhui-
zen; een soort binnenwatercruiseschip. 's Morgensvroeg heeft de
organisatie de lijn, waarlangs gezwommen wordt, meer naar het mid-
den van het kanaal gelegd. Er is nu voldoende ruimte tussen de lijn
het schip. Bij elke wedstrijd van 1000 m en meer ligt er een begelei-
dingsbootje voor de achterkant van het schip. Dit om te verhinderen,
dat er zwemmers tussen de wal en het schip terecht komen. Wat moet
zo'n boot nou in de langebaan? Vele uren later kom ik er achter waar-
om die boot daar ligt.
Rond 13.00 uur wordt de boot verhaald en vertrekt richting Arnemui-
den..Dat was overigens nog een heel gedoe: wedstrijdenreeks onder-
breken, lijnen losmaken en weer verankeren en de 250 m prestatie-
tocht uitstellen. Deze korte prestatietocht is bedoeld voor kinderen
met begeleiding en voor deze groep héééél belangrijk. Een paar num-
mers later kunnen ze er gelukkig inspringen.
Wie kom je er als DWT-er zoal tegen? In ieder geval geen clubge-

  

noot. Het is waarschijnlijk te ver weg. Wel is een ex aanwezig: Viki
met als begeleider Ok Batenburg. Verder zijn uit onze kring op de
kaai: Oeza uit Heemskerk met 8 zwemmers, Rapido met 3, Hoorn en
Nereus met elk 2, DAW - HPC WZ&PC met ieder 1.

De wedstrijden starten goed op tijd. 
Ze hebben een lopende verslaggever met een draadloze microfoon,
die het publiek op de hoogte houdt van het wedstrijdverloop. De hele
middag loopt de man op het randje van de kaai en moet geregeld over
een of ander been stappen. Toch is deze figuur droog gebleven. Trou-
wens als je er af valt heb je ruimschoots de gelegenheid een salto te
maken. Het water heeft hier een veel lager peil dan bij ons in de stad.
Middelburg ligt op een bult in het landschap en dan heb je dat. De
hoogte van de kaaimuur schat ik op een huiskamerhoogte van een
herenhuis, ongeveer drie meter.
Het laatste nummer van de langebaan is zoals gewoonlijk de l000
meter prestatietocht. Na de sprong in het kanaal merkje vrij snel dat
het water een lichte zoutsmaak heeft: brak water. Dat is even wennen,
want hoeveel moeite je ook doet, zwemwater komt altijd in je mond.
Ongezond is het trouwens niet en weer eens wat anders dan chloor-
water. Al zwemmende merkje dat de kademuur toch aardig hoog is.
De mensen, die daar staan en lopen, kunnen goed zien hoe je zwemt
Na een paar honderd meter kom ik er achter waarom die grote boot
daar lag. Op de kade staan aan de rand een aantal paaltjes, waarop
gele borden bevestigd zijn met een tekst aan de waterzijde:

vrijdag 29 augustus is het niet toegestaan
hier aan te leggen i.v.m. zwemwedstrijden.

Die grote boot is natuurlijk gisterenavond aan de kaai gaan liggen in
de veronderstelling, dat de wedstrijden al verzwommen waren. Indien
ik dat heel zeker wil weten, zou ik de burgemeester of de
topambtenaar kunnen bellen; nog even over nadenken maar. Bij het
finishen krijg ik tot m'n stomme verbazing te horen hoe lang mijn
zwemtocht geduurd heeft. Normaal gebeurt dat tijd opnemen nooit of
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heel zelden. Leuk. Het verlaten van het water gebeurt achter de stei-
ger langs naar een lange helling die omhoog voert naar de kade met
de naam: Maisbaai.
De helling bestaat uit kasseien, die je tot op een diepte van twee me-
ter kunt zien. Voor nederlandse begrippen is het dan heel helder wa-
ter. Opvallend bij het uit het water komen is dan ook het gevoel datje
niet zonodig moet douchen. Dat is vaak anders door de "troep' die op
het water drijft, zoals algen e.d. Wil je douchen/w.c., dan kan dat:
Maisbaai aflopen, bruggetje over, 25 m verder linksaf en na een paar
huizen ben je er.

± Het nederlandse KADE is in het zeeuws: KAAI. Dat is te zien in
de naamgeving van Turfkaai, Londensekaai, Rouaansekaai, enz.

± Het laatste gedeelte van de Loskaai en de Maisbaai omvat een
gebied met nieuwe flats, enigszins gevarieerd in vorm. Voorheen
stond bier de lampenfabriek van Philips.

± Op de plek waar Loskaai en Maisbaai samenkomen staat een meer
dan manshoog kunstwerk. De prijsuitreiking vond hier plaats.

± Het gebouwtje met de toiletten en douches zijn van de middel-
burgse watersportvereniging.

± De tekening en het gedicht zijn van Mariëlle Wisse van Luctor.
Ze is 12 jaar
en zit nu in
de brugklas.
Thierry is
één van de
organisato-
ren en vaart
mee op een
begelei-
dingsboot
met een har-
de fluit.

  

Bericht van een basisspeler

Na wat proberen dan toch de knoop doorgehakt
en weer basisspeler geworden. Terug op het
oude nest en proberen wat te scoren van grote
afstanden. Nog even en dat lukt weer. Na alle
gebeurtenissen deze zomer dan toch nog maar

even op va-
kantie naar
het zonnige
Duitsland,
alwaar het bij de eerste de beste
supermarkt al begint. Grote letters
FUCK OFF schreeuwen je op z’n
Duits toe en gelijk denk je doe mij
maar een biertje. Aangekomen bij

het café denk je
bij je zelf gelijk
zoiets van laat
maar zitten want
ik ben wel goed
maar niet gek..
En dan vraagt
zo’n Duitser ook
nog “Wo ist der
Bahnhoff” Je be-
grijpt, ik was blij
weer thuis te zijn
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Uit het Haarlems Dagblad
Door: een basisspeler

In deze rubriek is plaats voor stukjes uit de krant die wel te maken
hebben met onze club. In deze eerste aflevering gelijk ook een nieu-
we rubriek in de krant: Uit het clubblad. Natuurlijk vanwege onze
enorme goede kontakten met de schrijvende pers in Haarlem, was ons
eigen waterdroppeltje het eerst aan de beurt. Het werkt als volgt: Er
wordt een stukje geplaatst met voor een club belangrijk nieuws en
daarna worden er in Haarlem diverse mensen geïnterviewd om te
peilen of clubnieuws ook betrekking kan hebben op de stad. In de
krant van donderdag jongstleden stond namelijk het stukje van het
bestuur en dan datgene dat over de nieuw te plaatsen fietsenstalling.
Hetgeen dat voor ons als club na tien jaar vragen toch nog steeds fijn
is.

Vanaf hier begint het citaat:

Naar aanleiding van alle fietsendiefstallen wordt bij DWT de fietsen-
stalling verplaatst naar een vanuit de clubruimte zichtbare plek. Met
deze maatregel hoopt het bestuur van deze zwemclub het aantal fiet-
sendiefstallen door leden van deze club terug te brengen. Wij laten nu
een aantal voorbijgangers aan het woord:
Eerst de plaatselijke
middenstand maar eens
vragen, aan het woord is
de heer Fies Foe Sie van
chinees indische specia-
liteitensnackbar "de
gouden muur ". "Ja ik
wold el helemaal gek
van dat ik altijd

  

gevlaagd zijn in velband met fietssteel. Ik nog nooit fiets steel, allen
hond.Ik plobeel gewoon mijn bami te veldien met hald welk. Als
DWT nog een keel hiel komt dan ik veel sambal in bami doen". 
De volgende middenstander is de heer van der Molen van fietsenhan-
del van der Molen bekend van de slogan "een fiets van van der Molen
is zo gestolen". "Ja, het is wat als iedereen z'n fiets in de gaten gaat
houden dan valt er helemaal niets meer te verdienen in deze handel.
En dat terwijl het bij DWT helemaal niet zo moeilijk was, vooral
omdat ik de reserve sleutels heb. Maar ja dan ga ik wel in de punaise-
business, misschien dat er in de bandenplak wat te verdienen is."
Dan volgen hier nog wat reacties van voorbijgangers:
Aan het woord is de heer M. Alie: "Ik niet begrijp niet waarom niet
die fietsen niet meer zijn daar en ik niet gedaan heb en ik nooit iets
gedaan heb en jij discrimineert. En met Pinksteren ik hier ook nooit
geweest en vrienden ook niet." 
De heer P. Bel: "Nou ja hooguit wat banden leeg laten lopen maar dat
was gewoon kwajongenswerk."
De heer Ben Asis:"Ja, toen ik zelf op zwemmen zat ben ik ook regel-
matig een fiets kwijtgeraakt en sindsdien ga ik met de auto, dat is ook
beter voor het milieu want weet u hoeveel energie het produceren van
een fiets kost? Vindt u het tegenwoordig ook zo druk op de weg? Dat
waren vroeger allemaal fietsers, maar ja je mot wel van deze rege-
ring."
En tot slot mevrouw S. Peler:"Ja, ook ik ben wel eens een fiets kwijt
geraakt en wat moet je dan als arme bijstandsmoeder, dan pik je er
gewoon een terug maar ja dat gaat nou ook niet meer. Het is allemaal
k....".

Tot zover alleen maar goede berichten zoals u ziet.



Verenigings informatie

Contact adressen

Dagelijks bestuur
Voorzitter: G. Niehot

Poelgeest 113
2036 HS  Haarlem
tel: 023 - 5 36 38 66

Secretaris: A. Veen
Zonnebloemstr 45
2014 VV  HAARLEM
tel. 023 – 5 31 39 65

Penningm.: P. Lommerse
Zwanebloembocht 88
1991 GL Velserbroek
tel. 023 - 5 49 21 12

Ledenadministratie
I. Rohling
Dillestraat 3
2034 MN  Haarlem
tel. 023 – 5 33 89 93

Clubhuiswerkgroep
Clubhuis : 023 - 5 400 777
Voorzitter: Mieke Goedkoop

Steve Bikostraat 186
2033 DW Haarlem
tel: 06-52055039

Agenda: Ingrid Lommerse
tel. 023 - 5 49 21 12

Technisch overleg (TO)
Voorzitter:  K. Ungureanu

tel. 023 – 5 33 08 57
Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
Voorzitter S. Van Dijk

tel. 023 - 5 27 29 89
Waterpolo-werkgroep
Voorzitter M. Verbruggen

Diaconessenplein 89
2012 JX  Haarlem
tel. 023 – 5 31 41 20

Zwemwerkgroep
Voorzitter: E. Kokkelkoren

Sowetostraat 14
2033 CV Haarlem
tel. 023 - 5 35 20 11

Synchroonzwemmen
Secretaris  S. Meurs

Beveland 82
2036 GP Haarlem
tel. 023 - 5 33 40 66

Zwem uren

Leszwemmen:
In het Boerhaavebad op vrijdagavond
17.30 -18.30 uur:A, B en C diploma

W. Bakker tel.023-5625656
18.30 -19.30 uur:overige diploma's

P. Hoenderdos tel.:023-5840567
In de Planeet 2 op zaterdag
08.00 -09.00 uur A diploma
09.00 -10.00 uur B & C diploma, zwemv.heid 1t/m 3

Harry Geldorp & Sanja van Dijk tel 023-5272989

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
vrijdag 21.00 - 22.00 uur Boerhaavebad

K. Ungureanu tel 023-5330857

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.30 uur Boerhaavebad
zaterdag: droogtraining:13.00-14.00 uurClubhuis

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
vrijdag 16.30 - 17.30 uurBoerhaavebad
Heren jeugd
dinsdag 18.30 - 19.30 uurBoerhaavebad
vrijdag 21.45 - 23.00 uurBoerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uur Boerhaavebad
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 4
dinsdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
vrijdag 19.30 - 21.00 uurBoerhaavebad
zondag 13.30 - 15.00 uurBoerhaavebad


