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ZALIG 	NIEUWJAAR. 

Alweer is een jaar voorbij De tijd gaat zo snel, dat het 
schijnt alsof die 365 dagen je als los zand tussen de 
vingers doorglippen. Het lijkt immers zo kort geleden', dat 
we 1968' vol goede voornemens en plannen zijn ingegaan..  
En hoeveel ( of hoe weinig) hebben we hiervan kunnen rea-
liseren? 	 • 
Deze gedachten kwamen zo tegen de jaarwisseling bij mij op. 
En dan is het goed eens om te zien, en dan te mogen con-'  
stateren dat 1968 ons toch veel goeds heeft gebracht, zeker 
in verenigingsverband. 
Van al dat goeds wil ik onder andere noemen het enthousiasme 
waarmee kommissie- en kaderleden zich steeds weer belange-
loos hebben ingezet, een betere coordinatie tussen de,kommis-
sies, de  prettige sfeer van samenwerking tussen de be-: 
stuursleden, met als gevolg een grote mate van aktiviteit 
ten bate van de leden, alle menselijke tekortkomingen ten 
spijt.  
ATs hoogtepunten van 'de aktiviteiten -zi-e ik r e "Nieuwjaars-  
duinloop, de onderlinge wedstrijden, het internationaal polo-
tournooi, de diploma--zwemfeesten, het grandioze jeugdzwem-
feest, en de start van de training van een selectie--wed-
strijdgroep: Daarnaast waren e vele andere geslaagde  eve-

nementen die •.n de jaarverslagen-ongetwijfeld gememoreerd
• zullen worden 

Alle medewerksters en medewerkers van D.W.T. wil ik  harte-
lijk dank zeggen voor hun inspanning gedurende hot afgelo- 

..pen jaar. 
Voel wenden en verlangens hebben we nog. Om hiervan weer 
een deel te kunnen verwezenlijken; vertrouw ik graag op uw 
onontbeerlijke medewerking voór 1969, W© kunnen het komende 

jaar dan met optimisme tegemoet zien 
Tenslotte wens ik allo leden met hun huisgenoten een in 
alle opzichten gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar.  

 
H.P.M.Peeperkorn, 
voorzitter. 



GESLAAGDE 	NIEWJAARSDUINLOOP 

Nog geen 13 uur nadat het nieuwe jaar 1969 met -daverend 
vuurwerkgeknal en warme appelflappen ingewijd was, stond , 
een enthousiaste menigte te —trappelen van ongeduld, om na 
het startschot van voorzitter Peeperkorn een zo goed moge- 
lijke prestatie:te leveren in de traditionele Nieuwjaars-
duinloop van DWT, die ook op de eerste dagvan 1969._weer: 
door onze Jeugdkommissie bijzonder goed georganiseerd was. 
Die "menigte" bestond deze keer uit vele - vooral wat jon-
gere - DWT-leden, familieleden en kennissen en .een aantal 
gastlopers van andere Haarlemse sportverenigingen; De 
weersomstandigheden waren niet zo best, edn zachte motregen, 
oen zachte bries en de smeltende sneeuwlagen zorgden 
voor eon modderig en glad. parcours. (naar het was 'voor .nie-
mand een bezwaar, dat was vooral duidelijk te merken aan 
de snelste deelnemer: Theo de Dooi, die in een sneltrein' 
tempo met slipgevaar binnen 22min weer terug was en daar-
mee - net als vorig' jaar - op de le plaats` eindigde; Een . . 

gewbldige prestatie; Hij werd op de hielen gezeten door ' 
Frans van de Meyden die in 23 minuten de afstand aflegde: 
Een grote pluim verdient de heer Kleinhout die als oudste 
deelnemer binnen 41 minuten weer bij "Kraantje Lek" terug' 
was en daarmee maar liefst 18 personen achter zich liet!!! 
Ook de jongere lopers en loopsters, die vaak voor de eerste 
keer in de duinen liepen, maakten goede tijden:Louise van 
Looy werd le in 29,5 min, gevolgd door 'Anita Turkenburg 
en Marge Jordan in resp. 39 en 44,7 min: Na afloop van de 
race werden allen onthaald.op warme chocomel en oliebollen 
dankzij de "moederlijke zorgen" van mevr. Kleinhout en 
mevr v.d Meyden. Het smaakte bijzonder goed; Om 14.30 uur 
reikte dhr;Peeperkorn namens de JC de prijzen uit. De 
eerste 3 van iedere groep kregen eenplatenbon of boekenbon 
en iedereen ter herinnering een kleurig vaantje: 
Het is een goede start van 1969 geweest. 
De uitslag staat op het volgende blad. 



UITSLAG 	NIEUWJAARS  DUINLOOP  

Meisjes t/m 16 jaar  

1. Louise van Looy  29.5 
2. Anita Turkenburg 	39.- min 
3. Marga Jordan 	44.7 min 

Dames 17 jaar en ouder  

1'. Hetty v.d.Peet 	28.7 min 
2. Annemieke Mooy 	40.5 min 
3. Anneke Willemse 	45.- min 

Jongens t/m 16 jaar. . 

1.Frans v.d.Meyden 	23'.- min 
2. Wim v.d.Peet 	24.- min 
3. Kees Kleinhout 	27.- min 

Heron 17 ,jaar  en ouder  

1'.Theo de Dood 	  22.- min 
2' Ton v.d.Veldt 	27.- min 
3. Kees Kokkelkoren. 	28.- min 

De snelste gastlopers waren: 

1: A. de Gior 	24  min 

2'.J. de Gier 	25  min 

3. H.Kracht 	25  min 

N O O D K R E E T  

In Kring  Haarlem dreigt een chronisch tekort aan watorpolo-
scheidsrechters; U zult vanzelfsprekend begrijpen dat de 
Kring voor de zeer vele waterpolo wedstrijden die er ge-
speeld worden steeds. op hetzelfde,  te kleine groepje scheids-
rechters kan terugvallen. Daarom is de Kring ook begonnen 
mot een scheidsrechterskursus. ok wij DWT moeten er ei-
genlijk voor zorgen dat ook uit onze kring de nodige kan-
didaten naar voren komen. Geeft u daarom zo snel mogelijk 
bij de SC voor deze cursus op .. 
Wij rekenen op uw medewerking. 



3e Kringwedstriidon 

Zaterdag 14 december jl. was het de beurt van DWT om  de  3e 
ontmoeting van de winter zwemkompetitie te organiseren. Ge-
lukkig zorgde  zwemvereniging Njord'59 ervoor, dat reeds 
vanaf het begin de wat bedeesde stemming  door  middel van 
toetergeluiden on ratelgeklop werd doorbroken. Het fleurde 
tenminste oen beetje op.- 
Marjan Groen was de enige dame die voor 
zwom de 100 m rugslag. : 

Meyden zwom dezelfde afstand 
liet 'n behoorlijke tijd 
Jammer dat hij de laatste meter rugcrawl op zijn buik afleg- 
de,  waarvoor do officials hom - terecht - diskwalificeerden. 
Goede leer voor de volgende keer. 
Hennie vd. Putten ;  zwom 
heel goed! 

MEDEDELINGEN'  

van onze zwem- en polomedewerker 

de zwemtrainingeh op vrijdag en zaterdag verlopen vol- 
gens plan. Ook over do' middagtraining in hot Sportfond- 
senbad is mon tevreden, Gedurende hot .winterseizoen 
mogen do volgende personen aan de Kringzwemtraining 
deelnemen in Beverwijk:  Gerrie Hageman, Kees Kleinhout, 
Martin v.d.Meyden. 	c 

Uit hot trainersteam is hot voorstof gekomen om in 
samenwerking met de 30 avonden to organiseren, waarop 

de selocticploeg bij elkaar komt om over belangrijke 
trainings on/of andere problemen te praten on daarna 
mot.elkaarnog wát gezellige andere bezigheden te ver-
richton. Het is de bedoelihg dele avonden éé n keer per 
2 maanden te houden; Nadere berichten volgen. 

NATIONALE 5-KAMP 
Gezion hot succes van do vorige keer 



doet DWT ook in 1969 weer moe aan de organisatie van 
een landelijke vijfkamp die over do eerste helft van dit. 
jaar wordt uitgespreid. Voor deze wedstrijden zullen niet 
alleen de leden van  de selectie  ploeg en wodstrijdploeg 
worden uitgenodigd, maar ook de - vaak wat oudere - zwem-

mers on zwemsters, die door konditio on polotraining 
hun zwemmen op. peil houden. De le ontmoeting heeft in-
tussen op 5 januari plaatsgehad. De  resterende qodstrij- 

don worden als volgt verzwommen: 
23 februari 	RZV 	Rijswijk 
16 maart 	DOK 	A'dam 	• 
13 april 	Excelsior 	Rijswijk 

18 mei 	DWT 	Haarlem. (finale ) 

---- De Nationale Kampioenschappen 1969 voor zwemmen en 
waterpolo zullen van 20 - 27 juli a.s. gehouden worden 
in Breda. Organisatie: Surae. 

Naast eon behoorlijke zwemuitrusting behoort ieder DWT-
lid  ( zowel jong als oud ) in het bezit te zijn van 
oen origineel DWT-speldje. De speldjes ( in DWT kleuren ) 
zijn aan het tafeltje in het Sportfondsenbad en bij 
dhr. Groen vorkrijgbaar .. 

--- De - gewijzigde - data van do zondagse polotraining 
worden - of zijn reeds - in het 14-daagse medodelingon-
bled opgenomen. Neem er notitie van.  

--- Programma Kringwedstrijden: 
26 januari 	Velsen 
23 februari 	Stoop's bad 
23 maart 	>> 

26 april 	Sportfondsenbad. 

Waterpoloprogramma: 
zaterdag 18 januari Haarlem 2 	- DWT 3 	(H) 

DWR 3 	- 	DWT 4 	(H) 
DWT 3 	- 	HUGO 	 (H) 

zaterdag 25 januari Njord 	-- 	DWT 	(A J ) 
HPC 1 	- 	DWT 1 	(D) 

(en in Velsen) 	VZV 	- 	DWT 	(A m) 



---- In hot vorige klubblad publiceerden wij do namen van 
do leden van de selestieploog. Intussen is de groep met 
de volgende personen uitgebreid: Ida van Kuipen, Frans 
v.d.Meyden; totaal dus 19 personen. 

---- mogen wij alle kommissies er nog even aan herinneren 
dat wij voor 31'jan as.het jaarverslag van de kommissio 
moeten indienen bij do sekrotaris,dhr, Hageman. 

Onze trainster mej. E.Vasterman is samen met dhr.Geurtsen 
cp uitnodiging v,an de Franse stad Anger.s, met eon Haar-
lomse zwemdelegatie, naar Angers geweest, ter gelegenheid 
van de opening van een nieuw zwembad aldaar. Bij do daar 
aan verbonden zwemwedstrijden blekende Haarlemse zwem- 
mors on zwemsters op bijna alle afstanden en slagen de snel-
ste to zijn. Do ploeg is op. het gomeentehuis'van Angers 
ontvangen alwaar zij een herinnièringstegel kroeg aangeba 
dan on waar mej.Vasterman uit handen va n -do burgemooster_ 
een enorm boeket.anjers.kr.e©g aangeboden, Do driedaagse 
trip is zeer geslaagd. 

Op 29 december is voor de laatste' keel!  in 196B afgezwommen 

voor het eerste on tweede diploma. Het was een waardig 
afsluit: maar liefst 116 jongens en meisjes ( van de 122 
die afgezwommen hadden .). kregen hun begeerde diploma in . 

bezit. Allo geslaagden van harto proficiat.: Doe nu maar 
weer good je best voor hot volgende diploma. Wij willen 
ook graag alle instrukteurs en -trices dank  zoggen voor 
hot vole on goede work, dat zij godaan hebben bij de op-
leiding voor d e diverse  diploma's. Door uw enthousiaste 
inzet hebben weer honderden kinderen in het afgelopen jaar 
good zwemmen geloerd. Hartelijk dankt 



Voor het verenigingsjaar 1969 bedraagt 'de contributie: 
l. Voor aspiranten t/m 11 jaar: 	f. 7.50 
2. Voor junioren van 12 t/m 17 jaar: 	10.-- 
3. Voor senioren van 18 jaar en ouder: 	15 -- 

Boven de contributie' komt f 0,25 verzekeringspremie' 

Reduktie: Vanaf het derde asptrantenlid in .e.en gezin:f 1,50 
-- 	-- 	Voor .echtparen: .f 3,-.-- 

Voor het bepalen van de leeftijd wordt uitgegaan van 1 jan '69: 
Tot de eerste groep behoren dus de jongens en meisjes, geboren 
na 1 januari 1957. 
Tot de 2e groep behoren zij, die geboren zijn na 1 jan '51, 
doch vó6r •2 jan  1 57..  
Uie voor 2 jan '51 is geboren behoort tot de senioren.- 

In  de  komende weken bestaat gelegenheid voor het betalen van 
kontributie in' de . hal van het . Sportfondsenbad ( aan het ta-

feltje van DWT.) : 
Op vrijdagavond van 7 —.8 uur;' 	• 
Op zaterdagavond van 6 - 8 uur. 	- 

U kunt de contributie ook overmaken op postrekening 593457 
van de penningmeester van de Watertrappers te Haarlem. . 

De penningmeester vraagt uw aller medewerking voor een vlot 
verloop van de -- contributie  inning en hoopt dat de leden 
uiterlijk eind januari hun verplichting zijn nagekomen. 
De contributie, die niet binnen deze termijn is betaald, wordt 
geincasseerd met f0,75 verhoging voor incasso kosten. 	, 

Met  schrik lazen wij in de krant, dat t.g v. een verkeers-
ongeval op 2 januari is overleden ons lid Astrid Moison 
Astrid was 14 jaar. 
0nze oprechte deelneming en innig medeleven gaan uit naar 
haar ouders, en broers. Moge.God hen de kracht en sterkte 
geven om dit grote verlies te dragen 
Astrid, rust in vrede. 

Het Bestuur. 



DWT .jeugd - DAW 	23 nov '68 	9 - 0 

Ons heren-jeugd team doet het bijzonder goed; In zijn 3e wed-
strijd kwam het weer als winnaar uit  de  bus en wel met een 
9 - 0 overwinning op het Alkmaarse DAW. Dankzij een con-
struktieve verdediging wist DAW niet eenmaal tot het--DWT-
doel door'te dringen. Zelfs in. de slotfase niet, met een 
strafworp. Onze verdediging en keeper Hans Kléihhout waren 
bijzonder goed op dreef.. De voorhoede kbn d.m.v. goede kom-
binatios maar liefst 9 x scoren. Een leuke wedstrijd met een  
extra pluim voor Ben Zwagerman, Ronald John en Guus Schoorl. 

DWT 3- N.i ord 3 	heren 	2 - 4 

Ons - jonge - derde herenteam trad -  23 nov, tegen het - 3e 
Njord team aan, mét frisse moed en krachten Meek het alsof 
DWT ook hier ging ' z egevieren; want de eerste doelpunten 
waren voor DWT. Tienslotte bleek Njord - dat duidelijk snel-' 
ler.was - de.langste adem te hebben en zegevierde met 4 - 2. 

 
DWT 2 - HPC  2 dames 3 - 5  
De reserve damesploeg 'moest tegen de HPC dames wat "geha-  

vend aantreden, doordat 2 aspiranten de plaatsen van de 
vaste speelsters' hadden ingenomen Het resultaat was dien.-
tengevolge 5 - 3;; in het voordeel van HPC. De meisjes van 
DWT deden hot tegen'de HPC meisjes aanzienlijk beter. 
Hoewel DWT slechts met een uit 5 speelsters bestaande ploeg 
in het veld lag; block dat toch voldoende to zijn voor een 
7 - 2 overwinning op HPC. Proficiat.. 

DIT  2 -Haarlem 	heren 	3 - 4 	  

30 nov. trad het 2e. herenteam aan tegen Haarlem. 	• 
Ondanks de vechtlust van onze heren bleven zij in deze wed-

- strijd eigenlijk "onder de.maat"., In de, le periode wist: 
Haarlem met'suc.cés 2 x door do. DWT verdediging to drïng:eTi 
en te''scorënb Ben Zwagerman kon toen het eerste tegenpunt 
maken. Haarlem gaf DWT vervolgens nog' eendoelpunt kade 
doordat een verdediger een keihard schot van Rob van Kampen 
met een doorslag in eigen doel deed  komen. Een fraaie boog-
bal van Martin van Goor bracht de stand op 2 - 3. Aan het   

 eind v an do 2e helft benutte Rob van Kampen een strafworp 
waardoor de uitslag tenslotte 3 - 4 werd in hot  voordeel  



DWT 1 - DWT 2 	dames  

Do eerste dames bleken ook werkelijk de sterksten to zijn: 
Eindstand 3 - 1. Doelpunten in het eerste team werden 
gemaakt door Gemma van Bake1 ,  en Lida Prins (2x). Voor  
het tegendoelpunt zorgde Marga Meyer. 

DWT 1 - DWR 1 heren 	3 - 7. 

Een bijzonder slechte wedstrijd ( van de zijde van DWT dan) 
met slecht plaatsen, niet kijken, gemiste 4 m - worpen, veel 

 geschreeuw in het water en hardhandige handtastelijkheden. 
Eon zeer duidelijk voorbeeld van waterpolo, hoe het nou 
niet moet. Toch maakte DWT nog 3 doelpunten dankzij Jan 
Eichhorn (2x) en Rob van Kampen .  DWR,scoorde echter 7 x 

Iedere vrijdagavond van 19.45 - 20;15 uur in het Sport-
fondsenbad is er gelegenheid voor a11e DWT leden, die. 
niet in de selectiegroep zitten ( n.b; dit zijn ong. - 985 
personen) een half uu r lang wat rustig te zwemmen en/of 
een balletje te gooien.. Er is dus geen training: uit- ' 
sluitend zoals men dit pleegt te noemen "vrij zwemmen". 

Keerpunten  

De eerste Kringwedstrijden hebben laten zien, dat  er nog ' 
wel eens gezondigd wordt tegen de regels van het keerpunt; 
Hier volgen de voorschriften nog eens voor alle keerpunten: 

Bij do schoolslag moet het aantikken van een keer- of eind-
punt geschieden met beide handen gelijktijdig on op gelijke' 
hoogte met de schouders evenwijdig aan het wateroppervlakte. 
Onder water zwemmen is verboden met uitzondering van één 
arm en één beenslag na start of keerpunt: 

de rugslag zal iedere deelnemer die de rugligging ver-
iaat voordat zijn hoofd of zijn meest naar voren liggende 
lichaamsdeel het keer en/of eindpunt raakt zal worden 



gediskwalificeerd. De rugligging zal niet zijn verlaten, indien 
de hoogst liggende schouder mot het wateroppervlak een hoek 
van minder dan 90 maakt. 

Bidi de vrije slag is het de zwemmer toegestaan de wand met 
enig lichaamsdeel aan te raken. 

Bij_de ylinderslaq aantikken gelijk als voorgeschreven bij 
de schoolslag f on is hot  na  start on koorpunt do zwemmer toe-
gestaan 6án of moor boenslaglon on 66n mg  armdoortrok beweging 
onder water to maken, welke hom instaat moot stellen aan 
do oppervlakte to komen. 

Een bus volgeladen met zwemsters on zwemmers, trainers team, 
kaderleden t .oUders en oud-wedstrijdzwemmers plus  nog 2 auto's 
togen 5 jan j.l. naar Vlaardingen, waar WIK de eerste ont-
moeting organiseerde van de nationale  vijfkamp,  waaraan DOK, 
RZV, Excelsior, WIK en DWT aan doelnomen: Na eon gezellige 
busrit werden wij door de WIK voorzitter welkom geheten, die 
ens tevens een zalig Nieuwjaar toewenste. Hot word een bij-
zonder gezellige zwemmiddag, waarop door de vele - vooral 
jongere - deelnemers enthousiast gezwommen en aangemoedigd is. 
Deze eerste van 5 ontmoetingen is voor DWT niet slecht ver-
lopen: 
- Lex Schelvis zorgde voor  een nieuw KLUBREKORD op 50 m 

vrijo slag jongens tot 12 jr. Hij verbeterde met 0,3 sec. 
hot oude rokord e  dat sinds okt. 1 68 op naam stond van Fr. 
Huyzer. Proficiat Lex. 

- Gerfie Hageman kwam, zag en overwon op de 4x 25m wisselslag 
tot 14' jaar in do goede tijd van 1,27.-i. . 

- Hans v.d.Meyden word op dezelfde afstand 3e in do tijd van 
1.31.7. 

- Bij' do meidjes tot 16 jaar vorbeterde Ida van Kruipen haar 
off. persoonlijk rokord met maar liefst 3 soc. door de 100m 



vrijo slag in 1.17.- af.te leggen. Hot leverdo haar bon  
mot ruime voorsprong'- eerste plaats op . 

• Dij de heren 	n Hans Kleinhout zilver op de 100m '  
schoolslag in eon nieuw porsoonlijko rekordtijd  

Eon geweldige prestatie voor.iomand die niet moor in . 

zwemtraining is. 	- 	 .- 
- Do _hh oro-motaal werd nog i!itgebreidmet --guu'd'.£vu'or• -do . 
meisjes estafette pliegtot 12 jaar.op de . 4 x 50 m. Vrije  
slag est, en met zilver voor onze jongens op do 4 x 100m . 

vrije slag estafette  

Al  deze goode resultaten hebben or tenslotte mode toe go-'  

leid dat DWT na 1 ontmoeting op de 2e plaats is geeiindigd.  

Do volgende keer staan wij bovenaan.  

untsgewijspuntsgewijspuntsgewijspuntsgewijspuntsgewijspunts  

**In  de periode september '67 -.-juli '65.._hobbán' 7.7 .0. _personen_  
dcolgenomon aan do Kadercursussen van de N.K.S. Do deol--
nmers waren uit-allerlei takken  Van  'sport afkomstig, behalve  
uit 'dc zwemwore ld. Dit betekent o.i, baslist' niet,: dat de  
jeund aanpak in de zwemtak is blijven steken.• -Kommentaar  
dhr.Tion: (landelijke cursusleider) : "Oi j den  zwemklub is de  
beLangstolling'voornamolijk gericht cp zwomaktiviteiten.  
Eon ziuemvereniging hoeft vaak een heel ander karakter dan  
bv^ oen voetbalvereniging. Het is :zë-lfs do'.Vraag9 of je  
wel -altijd van oen vereniging in do juiste zin van hot woord  

'kunt spreken;"  
• 

Hot  volgende staatje geeft u eon overzicht van wat eenzaan-  

tal bekende  ldagbladen bp o-en''willekeurige maandag aan sport  
in  zijn kolommem doet. Eer-A ts hot- aantal redaktionole  
pagina's geteld; vorvdtgen`s 'hoeveel van dez:o pagina 	aan  
sport besteed werden en tenslotte houvoel van de sportpd
gina1 s dan Voetbal gewijd waren.`Bedenk wel dat hot slechts  
een steekproef is dp 'o 'erf wilhokeurige maandag.- 
( Het staatje is ontleend aan .  maandblad  Sportpàrado .okt : 68)  



Opmerkingen: : 	• 
- duidelijke verschillen wat betreft' absolute aantallen 

(sport) pagina's. 
• eveneens wat betreft de verhouding voetbal en andere takken 

van sport. 
- voetbal blijkt zelfs in die bladen die er relatief het 

minst aandacht aanbesteden toch altijd nog de helft van 
do sportpagina's in beslag te nemen. 

- voetbal blijkt de strijd 	cm ruimte tegen alle andere 
sporten duidelijk te winnen. 

.Het regionale dagblad in onze Kring, het Haarlems Dagblad, 
willen wij graag even apart behandelen, vooral wat betreft 
het zwemmen . ; 

 Hoewel hot .iodstrijdzwemmen en waterpeloin 
Haarlem oen belangrijke plaats innemen, - iedere zaterdagavond 
wordt er immers een uitgebreid programma van waterpolowod-
strijden in het. Sportfondsenbad afgewerkt- zoeken wij toch 
iedere maandag in het. Haarlems Dagblad tevergeeft naar'oon 
behoorlijk verslag over het waterpolo in Kring Haarlem. 
De zwomsport komt er vergeleken met andere sporten gewoon 
slecht af. Wij zeggen dit niet omdat wij zo graag ir de 
krant willen maar omdat enthousiaste en iets moer uitgebreide 
verslagen over polo en zwemwedstrijden beslist bevoorderlijk 
zijn voor do animo voor en verdere ontwikkeling van de zwem-
sport in Kring Haarlem. Eon goed voorbeeld geeft het.dag-
blad de Tijd., waarin wij na.,ieder•weekend de uitgebreide 
zwem en poloverslagen kunnen lezen, misschien geldt ook voor 
het Haarlems. Dagblad; "Gun u de Tijd". 

.Het Hilversumse De Robben (dames)' en de Haagse ZIAN hebben 
de KNZB-waterpolo bekers gewonnen. 

• 



Als onze jongens en meisjes van '10 en 12 jaar nu al niet 
een zwemprestatie verrichten, die wij laatst nog voor 
senioren te zwaar vonden, dan zullen wij ook'op de Olym-, 
pische Spelen in München in  1 72 nergens zijn. De les, die 
ik in Mexico geleerd heb is, dat wij de laatste jaren te 
lichte trainingsarbeid hebben gedaan in vergelijking met 
andere landen.' Die achterstand in trainingsarbeid, die 
gewenning aan een zwaar voorberedingsprogramma, een gewen- 
ning, die al tussen de 10 en 15-jarige leeftijd moet plaats- 
vinden, omdat dat de ideale leeftijd is om je body aan 
welke situatie ook aan te passen, die achterstand had tot 
logisch gevolg, dat de geselecteerden dit Olympisch jaar 
voortdurend op hun tenen hebben moeten lopen. En dit'is 
natuurlijk niet bevoorderlijk voor je zelfvertrouwen. 
Ik wil wel duidelijk stellen dat ik helemaal niemand iets 
kan verwijten. De menden zijn' beslist niet lui.geweest; 
het was gewoon onmacht 	• 

H 1 lems Dagblad; gesprek met Rob Kerkhoven. 

Over de zwemontmoeting Limburg - Brabant:  
Al met al een prachtige zwemontmoeting, alleen jammer  dat 

 deze ontmoeting met "flauwe kul springen" werd Ontsierd. 
"ZON-nieuws" ZON, Heerlen. 

Over de beginperiode van zwemclub "Haarlem": 
En het kleine clubje groeide en groeide dat het oen lieve 
lust was. Het eerste zevental speelde altijd volledig; 
jaarin jaar uit. De oorlogsjaren brachten ons nog dichter 
bij elkaar. Dan denk ik aan de prachtige vakantie kampen. 
In die jaren waren de levensmiddelen al krap, on wij konden 
onze jeugdige leden in die weken flink te bikken geven', 
dankzij ongekende medewerking van vrienden en bekenden. 
In de beruchte hongerwinter lag een groot deel van ons 
land zonder e strnom','maar "Haarlem" kwam met een gedrukt 
clubblad uitt ' 

Jubileum nummer Zwol. "Haarlem". 

Je hoort zo vaak zeggen dat je' de jeugd van tegenwoordig 
zo moeilijk in beweging krijgt. Het tegendeel is waar, de' 
jeugd wil niet met zijden handschoentjes aangepakt worden. 
Je moet ze in hun waarde laten, ze bij de organisatie zelf 



inschakelen. De jeugdkommissie bestaat voor het grootste deel u  
jongs jongens, de beatáv 'onden worden ook grotendeels door  
henzelf georganiseerd......... 

Voorz. voetbalver. DCG in een 
interview met "Vrij Nederland",  

Het 4rnhemse "VITESSE" heeft niet zo lang geleden een  
merkwaardig rekord gevestigd wat betreft.de duur van de  
Algemene Ledenvergadering. De uit 7 punten bestaande agenda  
werd ten overstaan van een zeer kleine ' groep leden afgehan-
deld in een tijd van 15 min, en 32 sec.  
Dit is nu wat je noemt moderne discussie en vergadertech-
niek.  

"Geel-,Witter" voetbalver. Geel-Wit  

En de sterren zeggen: U bent een flinke zwemmer. Zelfs  
de hoge duikplank is voor u .geen onbekende; Wat jammer,  
dat uw benen niet rechtop willen blijven. Drink meer bier,  
dan werden uw benen vanzelf zwaarder; en (laat alles veel'  
beter 	 .  

Jeugdkrant "SWIFT", nov. '66 

De KNZB zal het principe van één- zwemtrainbr voor de Neder-
landse ploeg laten varen en in de toekomst bij de toptrai-
ning de oi n trainers van de geselecteerde zwemmors en 
zwemsters ̂ 5.:;471mh _Gi inschakelen Cm.-v. een courd .nator  
De Zwembond zou graag zien raat huidige clubtrainers  
cok geschikt zouden worden gemaakt voor trainingen op_  

regionaal niveau.  
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