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Namens het bestuur nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene

Ledenvergadering, te houden op dinsdag 26 maart 1985 in ons club-

huis in het Sportfondsenbad aan het Frederikspark. Aanvang 20.00

uur.

AGENDA

1. Opening door de voorzitter.

2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering op

28 maart 1984.

3. Ingekomen stukken en / of mededelingen.

4. Voorstel van het bestuur om het bezit. van het clubhuis over te

dragen aan de Stichting Vrienden van de Watertrappers.

5. Bespreking jaarverslagen

a. secretaresse

b. penningmeester

c. technisch overleg

d. zwemwerkgroep

e. polowerkgroep

f. werkgroep jeugd en rez-zaken

g. clubhuiscommissie

6. Verslag van de kascommissie, In deze commissie hebebn zitting

de heren Bank, van Giezen en Walter.

7. Bestuurssverkiezing.

Mevr. M van Sijl - Portegies is aftredend en niet herkiesbaar

Het bestuur steltvoor in haar plaats te benoemen mevrouw J von

Wintersdorff

Ingevolge art.16 van het Huishoudelijk Regelement kunnen

kandidaten uiten door de leden gesteld worden. Deze dienen

uiterlijk één week voor de Algemene Ledenvergadering te worden

ingediend bijhet secretariaat.Dit onder overlegging

van een schriftelijkebereidsverklaring van de kandidaat zelf

Bovendien moeten zij voorzien zijn van tenminste 10 handteken-

ingen van stemgerechtigde leden.



8. Benoeming werkgroepleden en leden technisch overleg.
a.technisch overleg : voorzitter de heer H. Kleinhout

penningmeester: de heer N. den Braven
namens de zwemwerkgroep; H Scholten en

mevr. C Belles
namens de polowerkgroep: M. Bakker en

A.Zandvliet
namens de rez: J Baars en R Stricker
namens de clubhuiscie:mevr D.Zandvliet
opleidingsfunctionaris:I Faber

b. zwemwerkgroep: dames Belles en Wigman
heren Eichhorn, Nijemanting Sholten en
van Veen

c. polowerkgroep: dames Dekkers, Geritsen en Wartel
heren Bakker, Moison, Muylaert,
Reichert Vink en Zandvliet

d. werkgroep jeugd
en rez-zaken: dames Dijkman, Kuipers, en van 'tOever

heren Baars, van Gemert, Meijer,
StricerKleinhout, Stroosniet,en
Zwaneveld

e. redaktie: S Wigman en de heren T van GemertR
Kleinhout en A Wigman

f. toto-loto: mevr. A.Stricker
g. clubhuiscommissie: dames van Emmerik, Leurs en Zandvliet

heren Bouwknecht en W Stricker

9. Benoeming kascommissie. A. Walter blijft zittinghouden.
Staande de vergadering worden twee nieuwe leden gekozen.

10. Uitreiking Sendenbeker.

11. Begroting 1985

12. Afscheid bestuurs-en commissieleden.

13. Rondvraag 14.Sluiting.

M.v.Sijl - Portegies, secr.



Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 1984.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van

harte welkom in het bijzonder de aanwezige ereleden. Ook is er

een speciaal welkom voor pater van Ooijen, die ondanks het feit

dat hij geen geestelijk adviseur meer is, zich toch nauw

verbonden blijft voelen met het wel en wee van DWT. Verder een

speciaal welkom voor Nel Hildebrand, die oe afgelopen maanden

nauw bij DWT betrokken is geweest.

De terugloop van het badbezoek bestaat nog steeds. Geprobeerd is

om dat op verschillende manieren terug te brengen o.a. door

Groentjes in het Haarlems Dagbald en een reclamebord bij de

glij-baan in het Sportfondsenbad. Op een aantal scholen is een

ledenwerfaktie gehouden. Of hier nieuwe leden uitkomen is nog

niet tevoorspellen.

De voorzitter vraagt of iedereen de presentielijst wil tekenenen

verder of iedereeen constructief wil vergaderen.

Vragen voor de rondvraag dienen in de pauze schriftelijk

ingediend te worden.

Goedkeuring van de notulen van de Algemene Ledenvergadering op

15 maart 1983.

L. Bos: Bij het jaarverslag van de penningmeester staat dat er

een telfout gemaakt is en daardoor het kapitaal lager is, dit

moet zijn het verschil in eigen vermogen tot het jaar ervoor.

Verder waren er geen vragen en werden de notulen goedgekeurden

vastgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen

Bericht van verhindering ontvangen van mevr. Stokman en

T.Dekkersen de heren Paagman, Gustenhoven, van Schooten, J

Kleinhoutm G v. Lint en J.Duits.

De heer Peeperkoorn deelt mee dat er uitgezocht is bij de

Haarlemse Sportraad of de grootte van het kapitaal van invloed is

op het verkrijgen van subsidie. Het antwoord via de Sportraad was

dat de hoogte van het kapitaal en de te verkrijgen subsidie

losvan elkaar staan.



Bespreking jaarverslagen.

a. secretaresse, ditverslag werd goedgekeurd

b. penningmeester, hierover zijn nogal wat vragen.

L. Bos: er staan baten uithet clubhuis in het verslag, dat moet

zijn ontvangsten van de Stichting Vrienden van de Watertrappers. De

vereniging kan dus nooit een vordering hebbeb op het clubhuis.

Toegezegde donaties kunnen op de begroting gezet worden.

L. Bos: de vereniging heeft f 20.000,= gegeven voor de bouw van het

clubhuis ik mis de specificatie.

Antw: de kascommissie controleert alleen de vereniging en niet de

stichting. Een stichtingheeft nl. geen leden. Er is echter een

voorstel van de kascommissie gekomen om ook de kas van de stichting

te mogen controleren. In de laatste bestuursvergadering is daar

uitvoerig over gesproken. Het bestuur heeft besloten, dat wanneer

er behoefte bestaat aan een dergelijke controle zij daar geen

bezwaren tegen heeft.

Hiervoor zal het Huishoudelijk Regelement van de Stichting

gewijzigd worden.

L.Bos: de vereniging heeft behoorlijk gedraaid, het tekort wordt

vnl. veroorzaakt door de zwemcommissie, wat wordt daar aangedaan?

Antw: - de zwemploeg is aanzienlijk uitgebreid het afgelopen jaar

- in de kosten van de training zitten ook de uurleiders

kosten van René

- als er een groot bedrag wordt ingeteerd moet er wel gelet

worden op de kwaliteit van de zwemploeg

- niet alleen de uitgaven zijn hoog, ook de inkomsten zijn

dit jaar hoger

- het verschil tussen inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks

minder.

- er is ook een tekort ontstaand door een niet begrote

kaderdag.

H Scholten merkt op dat er gewerkt wordt aan een brede basis die

een redelijk niveau halen. Er wordt gewerkt aan verbreding van de

ploeg. Het doel isvoorlopig om goed mee te komen in de Kring en de

F.competitie te verlaten. Er wordt geprobeerd een ploeg te

hebebn waarin jongens en meisjes van alle leeftijden zitten.

I.Faber vraagt waarom het zomerabonnemnt verplicht is. Deze vraag

hoort niet thuis hij het jaarverslag.



P.Roozekrans: waarom staan de baten uit het clubhuis niet bij de

donatie?

Antw: dat kan helemaal niet.

Na deze vraag wordt het verslag goedgekeurd.

c. zwemcommissie : Dit verslag wordt goedgekeurd.

d. polocommissie : Dit verslag wordt goedgekeurd,

e. com. jeugd en rez zaken: Dit verslag wordt goedgekeurd

f. clubhuiscommissie: Dit verslag wordt goed gekeurd

Verslag van de kascommissie

In deze commissie hebben zitting de heren Bank, van Giezen en

R.Stricker. De kascommissie verklaart de boeken en bescheiden

over 1983 bij de penningmeester te hebben gecontroleerd en in

ordebevonden.

Onder dank wordt de penningmeester décharge verleend.

Structuurwijziginq

Waarom een structuurwijziging? Vorig jaar heeft bijna het vol-

tallige bestuuur een bestuurskadercurcus bij de KNZB gevolgd. Deze

curcus werd gegeven door Nel Hildebrand. Na een evaluatie van deze

curcus kwamen wij binnen DWT tot de conclussie dat er bij ons zaken

beter zouden kunnen verlopen.

H.Kleinhout en H.Wigman namen e.e.a. verder uit te diepen.

Er kwam een discussiestuk, waarmee beide mensen als de commissies

afgingen om erover te praten. Hierna kwam er een definitief stuk.

De mensen die de afgelopen 2 jaar de Ledenvergadering bezochten,

kregen een uitnodiging hierover te praten. Deze avond was slecht

bezocht. Het bestuur, zoals nu achter de tafel zit, staat voor 100

% achter de structuurwijziging. Tot zover de inleiding overde

wijziging.

L. Bos zegt lang nagedacht te hebben over de structuurwijziging.

Hij was een tegenstander, maar is veranderd over de gedachten.

Eerst zag hij de rol van de trainer niet in de nieuwe structuur. In

het nieuw te vormen technisch overleg is echter meer ruimte voor

trainers. L. Bos wil dat de trainers plaats nemen in het technisch

overleg. Dit is niet de bedoeling. Zij kunnen wel om advies

gevraagd worden.



L. Bos merkt op dat knelpunten binnen de vereniging zijn o.a. de

terugloop van leden en de informatie-uitwisseling. Hoe wordt dit

opgelost in de nieuwe structuur?

Antw: o.a. door een inventarisatie van alle uren. Door de

structuurwijziging wordt een andere manier van overleg plegen

gekozen

Na stemming wordt de structuurwijziging aangenomen.

Bestuursverkiezing

Na aanname van de structuurwijziging zijn alle commissie-voorzit-

ters aftredens, omdat deze bestuursfuncties komen te vervallen.

Deze mensen blijven wel aktief binnen de vereniging.

Als nieuwe bestuursleden worden Inge Faber en Walter Bakker ge-

kozen.

Benoeming Werkgroepleden.

De leden van de verschillende werkgroepen worden gekozen, zoals

vermeld in de Agenda van de jaarvergadering.

Louis Bos vraagt, wie er in het Technisch Overleg komen. Antw.

van alle werkgroepen komen 2 mensen in het T.O. N.Hildebrand

geeft als aanvulling dat het T.O. zich breed moet opstellen en

zich niet met specifieke zaken moet bezighouden. Het T.O. praat

over o.a. beleidszaken. Een goede trainer hoeft niet

beleidskundig te zijn, daarom hoeft een trainer niet per

definitie in het T.O.

Er kan wel advies gevraagd worden aan de trainer.

Benoeming Kascommissie.

De heren Th.v.Giezen en J.Bank blijven zitting houden. Staande de

vergadering wordt de heer A.Walter als nieuw commissielid

benoemd.

Uitreiking Sendenbeker.

Er waren dit jaar een aantal kandidaten voor de Sendenbeker. Na

overleg is besloten dit jaar de beker toe te kennen aan de gehele

zwemcommissie. De commissie heeft het afgelopen jaar een grote

zwemploeg opgebouwd dankzij enorme inzet en enthousiasme van een

groot aantal mensen. Ook is de zwemploeg aanwezig bij wedstrijden

met allemaal uniforme badjassen, welke o.l.v. de zwemcommissie

met een aantal enthousiaste ouders zijn gemaakt. Er is door de

gehele commissie bijzonder aktief gewerkt.



Begroting 1984.

L.Bos : bij de zwemcommissie is de nationale begroot, gaat er

iemand naar toe ?

- Hopelijk wel.

L.Bos : Bij de polo is de uitgave van badhuur meer, zijn dat

meeruren, of verhoogde badprijzen '?

- Uren erbij en vanaf september hoog water op zondagmiddag.

R.Stricker : Bij de zwemcomm. zijn de vergaderkosten verhoogd,

bijde andere comm. niet, hoe zit dat ?

- Er zijn bij inbegrepen een aantal inschrijvingen, de korres-

pondentie met de Kring en de aanschrijvingen die bij de zwemcomm

per wedstrijd gaan.

F.Moison : De contributie is hoger begroot bij de baten, maar er

zijn minder leden, hoe kan dat ?

- Het aantal leden per 31 december is bepalend voor de KNZB

contributie voor het volgend jaar.

R.Stricker : Waar komt de rente vandaan die begroot is ?

- De kapitaals rekening stijgt van jaar tot jaar, de ontvangen

subsidie voor de bouw van het clubhuis geeft rente.

L.Bos : De f 2.000 die begroot is als inkomsten vanuit het

club-huis, hoe is dat begroot ?

- Er s gelet op de omzet welke we nu halen.

De afschrijvingen van het clubhuis worden verrekend via de

clubhuis-exploitatie.

I.Faber : Waarom is het zomerabonnement verplicht ?

- De kosten van het zomerbad staan begroot onder kosten badhuur,

wie echter niet komt zwemmen in de zomer kan het bedrag van

degiro aftrekken.

Afscheid Bestuurs/Commissieleden.

Er wordt afscheid genomen van de volgende mensen ;

Jeroen Baars , heeft altijd een waardevolle inbreng gehad in de

Crez en de hele vereniging, door studie en stage is nog niet

duidelijk of Jeroen in Haarlem blijft. Wel blijft hij voorlopig

deel uimaken van de werkgroep jeugd- en Rez zaken.

Jan Eicchorn heeft de zwemcommissie weer mee op poten gezet toen

deze in het slop was geraakt, hij stopt nu met dat werk mede ook

door de afstand huis en vereniging.

Ruud Muylaert is ontzettend lang aktief geweest in het bestuur,

doch is nu door zijn werk niet in de gelegenheid om veel te

doen.



Hij blijft ons wel vertegenwoordigen binnen de B.H.Z.

Marcel Reichert weet ook nog niet waar zijn studie en werk hem

zullen brengen. Hij blijft echter wel aktief binnen de polo-

werkgroep.

Voornoemde bestuursleden worden allen hartelijk bedankt voor het

vele werk wat zij voor de vereniging verricht hebben.

Verder treden nog een aantal commissieleden af, t.w. Petra Hoender-

dos, Johan Bank, Josee Vooren en Ton Leurs. Ook zij worden harte-

lijk bedant voor al hun werk.

Rondvraag.

Er zijn geen vragen.

Sluiting.

De voorzitter konstateerde met spijt dat er weinig animo van deleden

was voor deze vergadering.

Hij bedankt de mede bestuurders en commisieleden.

Ook wordt Nel Hildebrand bedankt voor haar ondersteunig en

aanwezigheid. Een laatste woord van dank gaat naar de mensen

achterde bar.

Niest meer aan de orde zijnde , wordt de vergadering rond 23.00 u

gesloten.

Jaarverslag van de secretaresse over 1984

Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit de volgende

leden:H.Wigman voorzitter aftredend in 1986

M.v.Sijl secretaresse   " in 1985

H.Peeperkorn penningmeester   " in 1987

W.Bakker vice-voorzitter   " in 1987

H.Kleinhout   " in 1987

I.Faber   " in 1987

D.Zandvliet     " in 1986

Tijdens de 53ste Algemene Ledenvergadering werd officiël af schei

genomen van de volgende bestuursleden: Jeroen Baars, Jan Eichhorn,

Ruud Muylaert en Marcel Reichert.

Na aanname van de structuurwijziging waren de commissie-voorzitters

aftredend, omdat deze bestuursfunctie kwam te vervallen.



Het bestuur is in 1984 11 keer in vergadering bijeen geweest.

Na cie jaarvergadering, in Je nieuwe samenstelling met Walter

Bakker als vice-voorzitter en Inge Faber als kader- en oplei-

dingsfunctionaris.

Op de ledenvergadering is de structuurwijziging aangenomen.

Het bestuur bestaat sindsdien uit een voorzitter,

secretaresse, penningmeester, vice-voorzitter, voorzitter

technisch overleg,kader- en opleidingsfunctionaris en een

algemeen lid. Sedert april wordt met deze structuur gewerkt.

Het aantal leden per 31 december 1984 bedroeg 550.

Ook dit jaar is geprobeerd via ledenwerfakties op scholen en

advertenties in het Haarlems Dagblad het ledenaantal op peil

te houd-en. Vooral in Schalkwijk loopt het aantal leden hard

terug. Hetlate uur op vrijdag wordt steeds goed bezocht.

In 1984 hebben weer een groot aantal kinderen bij DWT een

diplomabehaald. Dit dankzij de inzet van een groot aantal

mensen.

Ook zijn wij gelukkig met het feit dat er ieder jaar weer een

aan-tal mensen bereid zijn een curcus te volgen. Dit jaar

hebben een aantal mesen een official curcus gevolgd, een

aantal mensen decurcus zwemleider A en enkele de curcus

waterpolotrainer.

Het clubhuis is in 1984 verbouwd. We zitten nu geheel op

"eigen terrein". Er is nu een aparte bestuurskamer, een aparte

ruimte voor de stencil apparatuur en de voorraden voor het

club-huis.

De bar is groter gemaakt. en er zijn beneden nieuwe toiletten

gemaakt. Gedeeltelijk is dit werk door mensen van buitenaf

gedaan,maar een groot gedeelte is weer gedaan door

enthousiaste DWT leden, waarvoor onze hartelijke dank.

De belangstelling voor het clubhuis neemt nog steeds toe,

De verschillende commissies hebben weer het nodige werk

verricht. Jaarlijks terugkerende aktiviteiten als trimloop,

disco-avond, kienavond, sinterklaasfeest, zwemwedstrijden en

polotoernooien hebben weer voor het nodige plezier voor een

groot aantal mensengezorgd,

Onze eigen commissie die uit één persoon bestaat (toto -

loto), mevr. A.Stricker heeft voor de vereniging weer de

nodige centenverzameld.



Het Technisch Overleg, dat sedert de jaarvergadering 1984 zijn

werkzaamhedenheeft aangevangen, is 8keer in vergadering bij-

een geweest.

Het T.O.bestaat uit de volgende leden:

Jeroen Baars, Marius Bakker, Corry Belles, Nick den Braven, Inge

Faber, Hans Kleinhout, Henk Scholten, Ronald Stricker,André

Zandvliet en Diny Zandvliet.

Als eerste is er een taak- en funktieverdeling gemaakt en

af-spraken ten aanzien van het wel of niet toelaten van

toehoorderstijdens de vergaderingen.

Het T.O. heeft besloten, dat ieder lid van D.W.T. de

vergaderingmag bijwonen als toehoorder.

Taak en funktieverdeling:

Hans Kleinhout: Technisch Coördinator

André landvliet: Waarnemend coördinator en verzorgt tevens de

P.R.Nick den Braven: Penningmeester

Inge Faber: Kaderbegeleiding en opleidingen

De funktie van sekretaris is nog niet voorzien.Notuleren gebeurt

bij toerbeurt.

Ook hebben Wi j een totale inventarisatie gehouden van het

bad-bezoek ( leszwemmen, trainingen enz.), het aantal kaderleden

enhun bevoegdheden en voorkomende problemen.

De steeds weer terug kerende problemen zijn:

1. Samenwerking van de verschillende werkgroepen;

2. Afstemming tarieven wedstr.zwemmen, polo, kunstzwemmen en

snorkelen;

3. Badbezoek Sportfondsenbad Schalkwijk op het 2e uur van 

19.30 - 20.30 uur.

Wat punt 1 betreft is er enige vooruitgang te bespeuren.

Punt 2 wat afstemming van de tarieven betreft lag het in de be-

Al de mensen die zich in 1984 op welke wijze dan ook voor de

vereniging hebben ingezet worden heel hartelijk bedankt en we ho-

pen dat we ook in 1985 op al deze mensen een beroep mogen doen.

M.v.Sijl - Portegies, secretaresse.



doelling om de komende jaaergadering met een voorstel te komen,

dit is door omstandigheden helaas niet mogelijk.

Wij hopen u voor het begin van het nieuwe seizoen uitgebreid hier-

over te kunnen berichten.

Punt 3: Schalkwijk is op het ogenblik een grote zorg voor het

T.O.. Wij hebben voor het tweede uur (19.30- 20.30 uur) naar

verschillende mogelijkheden gezocht en zijn tot de slotsom gekomen

het bestuur te m moeten adviseren, indien mogelijk, het 2e uur per

1 april1985 af te' stoten.

In 1984 zijn een aantal Nieuwe aktiviteiten gestart.

Allereerst het slotfeest op 30 juni, dat een succes genoemd

kanworden. Het ligt in de bedoeling dit jaariijks te herheien.

Verder is er een kaderbijeenkomst geweest, waar een ieder zijn

wensenen op- of aanmerkingen kenbaar kon maken.

In september is er op de dinsdagavond in het Sportfondsenbad

Haarlem kunstzwemmen en snorkelen van start gegaan.

Opleidingen.

Er zijn mensen geslaagd voor het diploma waterpolo-trainer A, 6

mensen behaalden het diploma zwemleider A .

Aan de lopende cursus waterpolo-trainer A nemen er 3 duel. Aan de

lopende cursussen zwemleider A en S:

Voor A één en voor B twee.

3 personen namen deel aan aan mini-cursus kunstzwemmen.

Voor de toekomst van de vereniging is het van belang, dat de

samenwerking van de verschillende werkgroepen wordt verbeterd, met

het oog op de doorstroming van jonge leden naar de sport-mentor

(Polo, wedstrijdzwemmen, kunstzwemmen en snorkelen).

Verder willen wij van de gelegenheid gebruik maken een ieder te

bedanken voor haar of zijn inzet en hopen ook i0 de toe-koest weer

op jullie te kunnen rekenen.

  Namens het T.0. Hans Kleinhout

Jaarverslag zwemwerkgroep

De snelle groei van de zwemploeg is een beetje voorbij. Eén van

de belangrijste redenen hiervan is het steeds lager worden van

het besteedbaar inkomen. Veel kinderen beoefenen twee sporten, nu



moet. er gekozen worden omdat twee te duur is.

Bij de seizoenswisseling was er wat verloop, maar met de nieuwe

zwemmers erbij konden we het aantal nandhaven. Volgens insiders

moet je hier tevreden mee zijn omdat bij de meeste verenigingen

het aantal sportbeoefenaars schrikbarend terugloopt.

De zwemwerkgroep zal blijven werken aan uitbreiding omdat we meer

in de breedte moeten groeien om hoger in de competitie te

eindigen. Gezien de uitkomsten van het vorig seizoen hoopten weuit

de F competitie te kunnen komen.

Deze kansen werden in de eerste ontmoeting verknalt omdat een

zevental zwemmers verstek liet gaan en we een achterstand

opliep-en die niet meer in te halen is.

We hopen dat onze wens volgend seizoen waargemaakt gaat worden.

Dat het enthousiasme niet alleen bij de kinderen leeft blijkt uit

dat maar liefts zeven ouders bereid waren een official curcus

tevolgen, waarvoor zij allen slaagden,

DWT heeft nu weer een acceptabel aantal officials.

Training

Het aantal trainingsuren bleef gelijk aan dat van vorig jaar. Waar

we neit op gerekend hadden was het plotselinge vertrek van René

Pijnakker als trainer. René, nogal reislustig, probeert zijngeluk

in een ander werelddeel te vinden.

Nogmaals bedankt René, voor hetgeen je in het bijzonder voor

dezwemploeg hebt gedaan.

We moesten verder en gingen snel op zoek naar een nieuwe trainer.

De onderhandelingen liepen voorspoedig en de zwemmers/sters

maakten voor de afsluiting van het seizoen al kennis met Cora de

Graaff die de trainingen o.m. voor de zwemploeg zal gaan

verzorgen- Naenige gewenning loopt alles weer goed en gezien de

steeds snellere tijden de gezwommen worden heeft iedereen het weer

naar zijn zin. Bij de start van het nieuwe seizoen konden we ook

Roy Jansen verwelkomen als trainer bij de zwemploeg. Roy was voor

de ploeg geen onbekende , hij had bij René stage gelopen voor

zijnzwemtrainer B.

Aan het eind van het vorig jaar werd besloten negen zwemmers/sters

in te schrijven voor de kringtraining 1985.

Selectie vond plaats op tijd en enthousiasme.



Toekomst

Hoogste prioriteit is het uitbreiden van de zwemploeg. Willen

we promoveren dan zal de ploeg breder moeten worden. Ook zullen

er de plannen van de K.N.Z.B. moeten inpassen in ons beleid.

Deze plannen beogen o.m. het minder snel afhaken van zwemmers.

Er zal gewerkt moeten worden aan het begrotingstekort van de

zwemwerkgroep Dit kan voor een klein deel door uitbreiding "wat

ge-zien de tijd een moeilijke opgave zal worden".

Beter en sneller is het redabel waken van de traininingsuren

doorintregeren met polo, kunstzwemmen en snorkelen.

Deelnemers aan voornoemde DWT aktiviteiten hebben een goede

zwemtraining en conditite nodig. Om één en ander te

verwezelijken zal het technisch overleg voor wat noodzakelijke

ombuigingenmoeten zorgen.

Als zwemwerkgroep blijven we positief meedenken met alle DWT

belangen en aktiviteiten.

Namens de zwemwerkgroep.

H.SCholten

Jaarverslag '84 polo-werkgroep.

Samenstelling:

De polo commissie, die sinds de algemene ledenvergadering van

vorig jaar polowerkgroep heet, heeft afscheid genomen van de

leden Bert Loerakker en Johan Bank, welke beiden na jaren van

aktief zijn besloten de cie te verlaten. Hun plaatsen werden

ingenomen door André Zandvliet en Frank Muylaert. Marcel Reichert

is wegens studiewerkzaamheden een gedeelte van het jaar afwezig

ge-weest. Met ingang van september heeft Anje Wartel de

gelederenversterkt. De werkgroep bestond uit :

Marcel Reichert voorzitter

Trudy Dekkers penningmr.

Marius Bakker secretaris

Jolande Gerritsen wedstrijdsecr.

Dick Vink materiaal

Frank Moison p.r. + toernooien

André Zandvliet kontakt met trainers

Frank Muylaert neemt materiaal over

Anje Wartel neemt penningmr.over



Training en coaching:

De trainingen van de herenselektie (heien 1+2 ) werden verzorgd

door Louis Bos, die tevens het le team coachte. De dames werden

de eerste helft van het jaar getraind door René Pijnacker. Voor

de lopende competitie is dit Cora de Graaf geworden. De andere

trainingen werden verzorgd door diverse eigen mensen van wie er,

buiten Louis Bos, nog 2 het trainers diploma behaald hebben.Het

vinden van voldoende coaches, zodat alle teams door een eigen

coach begeleid worden, is nog altijd een probleem.

Resultaten:

De adspiranten teams hebben leuk gedraaid; het nieuwe jeugdteam

heeft een moeilijke aanloopperiode gehad, maar gaat steeds

leukerspelen.

Het vernieuwde damesteam met. aanvulling van enkele

oud-adspiranten is onder leiding van de nieuwe trainster erg

enthousiastbezig en dit leidt tot vrij goede resultaten.

Het eerste herenteam, dat vorig jaar is gepromoveerd, heeft zich

redelijk gehandhaafd, maar krijgt het dit lopende seizoen

ergmoeilijk om in de tweede klasse te blijven.

Na afloop van de competitie '83/'84 is door ons op 26 mei een

adsiranten tournooi georganiseerd. Dit is zeer geslaagd geweest

Verder mochten we van diverse verenigingen een uitnodiging ont-

vangen voor andere tournooien, waarvan te noemen zijn: HPC (groot

Pinkstertournooi voor dames en jeugd) Culemborg (adspiranten)

RZV Rijswijk (dames,heren en jongens) Turnbridge Wells in

Engeland (een herenteam) en Osnabruck in Duitsland(een dames-en

een heren-team). Andere uitnodigingen moesten afgezegd worden

wegens andereverplichtingen op die datum.

De lopende competities zijn pas halverwege op het moment. van

schrijven van dit jaarverslag en daarom valt hierover nog niet

veel te zeggen. Wel hopen we dat het toegezegde scorebord in het

Sportfondsenbad nu snel zal werken, zodat het nog interessanter

wordt om naar wedstrijden te kijken; wij verwachten u allen nog

vaker in het zwembad om de diverse teams aan te moedigen.

Toekomst;

Voor het ir stand houden van de vereniging en om de diverse teams

op peil te kunnen houden, zijn nieuwe leden nog altijd zeer wel-

kom. Tevens zal geprobeerd worden om een grotere integratie

tussen



Zwem- en pologroep te bewerkstelligen.

meer poloërs, die ook aan wedstrijdzwemmen mee gaan doen en meer

(jonge) zwem(st)mers die ook al gaan poloën.

Dit i zeer bevorderlijk voor de vereniging en voor wat betreft de

polokant : "MEER ADSPIRANTEN GEEFT EEN GROTERE BASIS ".

en vooral meisjes - adspiranten kunnen we zeer goed gebruiken.

Vanaf deze plaats willen we eenieder, die het afgelopen jaar aktief is

geweest met trainen- coachen- baddiensten- jurytafel-autorijden e.d.

hartelijk bedanken voor de getoonde inzet.. Dankzij alle medewerking

kunnen we terugzien op een geslaagd jaar en hopelijk mogen we ook dit

jaar op uw aller hulp rekenen!

Namens de polowerkgroep Marius Rakker januari '85

Jaarverslag van de werkgroep JR over 1984

1984. Het jaar van de stuctuurwijziging en het jaar waarin de

"Crez" ophield commissie te zijn en veranderde in de werkgroep JR.

We vergaderden 11 keer, samen met Jeroen, Wil, Marcel, Ted, Ko,

VErea, Ronald en Adrie in maart kwam daar ook nog Koos Stroosnier

bij. Helaas moesten we Jurgen tijdelijk afstaan aan het.

Ministerie van Defensie en zijn taak als penningmeester wordt

gedurende de tijd dat hij het land verdedigt waargenomen door Ted.

Definitiefafscheid nemen moesten we van Hans Kleinhout die vanwege

zijn werkzaamheden voor het TO geen tijd meer heeft voor ons.

Hans,namens, ons allen nogmaals bedankt.

Er werd dit jaar drie keer afgezwommen voor de diploma's A en B

en het Basiszwemplan. 73 kinderen behaalden het A-diploma en

71 kinderen zwommen en slaagden voor B. Van de 29 kandidaten voor

het basiszwemplan slaagden er 5 voor de schoolslag, 10 voor borst-

crawl en 15 voor rugcrawl. Er werd ook een keer afgezwommen voor

de zwemvaardigheden. Alle kinderen slaagden n.l. 24 voor zwemvaar-

digneid 1, 5 kinderen voor 11 en 3 kandidaten voor III.

We boeken vooruitgang bij het snorkelen en kunstzwemmen. Er wordt

nu niet alleen meer les gegeven voor de zwemvaardigheidseisen maar

Jan Bouwknegt en Truus Leeman verzorgen een speciaal uur snorkelen

en onderwaterhockey op dinsdagavond in het Sportfondsenbad aan de

Baan. Ook een speciaal uur voor het kunstzwemmen op de dinsdaga-



Accomodatie-en Clubhuiscommissie.

Witte stoelen...... "Staat niet!!!!"Onpraktisch!!!" Wat Fleurig !!

" Nou, nee bruin lijkt me geschikter "

De barbekleding ....."Geel?????" "Nee, blauw!!!!" " Geel" " Blauw"

vond en bovendien volgden Linda van Emmerik en Monique v.d.Heijden

een curcus kunstzwemmen en haalden het heirbij behorende

certifikaat.

Met wisselend succes werden ook dit jaar weer diverse activi-

teiten georganiseerd, te beginnen met de Trimloop op 26 februari.

Een beetje vroeg in de tijd misschien want het weer was slecht en

het was erg koud, zodat het aantal deelnemers wat tegenviel.

Ook wat minder belangstelling was er voor de kindermiddagen en

de Paaszweminstuif. De disco-avond op 14 april was een succes 

en zal zeker worden herhaald, evenald de Playbackshow die op 

14 november werd gehouden. Er waren weliswaar slechts 6 deelne-

mers deze keer maar de talrijke belangstellenden hebben zich goed

geamuseerd en er kwamen al veel aanmeldingen voor een eventuele

herhaling.

In samenwerking met de andere werkgroepen organiseerden wij op

30 juni het slotfeest waarbij wij de kindermiddag voor onze

rekening naemn.

Traditiegetrouw verleenden we weer onze medewerking aan de zwem-

vierdaagsen. De zomer zwemvierdaagse was dit jaar eenweinig sfeer-

vol zodat een extra woord van dank aan alle pannekoekbakkers en

baksters en kramenbouwerd wel op zijn plaats is. Ook bedanken we

mevrouw Stricker die ons als altijd weer van koffie voorzag

enzorgde voor teilen en teilen beslag.

Ook dit jaar weer vonden we Sinterklaas weer bereid ons met een

bezoek te vereren en op 30 november kwam hij dan ook samen met

zijn inmiddels beroemde (?) Pietenband de feestvreugde verhogen.

Als vanouds werd het jaar weer besloten met de Kerstkienavond. Een

geweldig geslaagde avond waar we met plezier op terug kijken.

Dan nog dank aan iedereen die ons weer geholpen heeft dit jaar en

hopelijk kunnen we weer op jullie rekenen in 1985.

Namens de Werkgroep JR

Adrie van 't Oever



De hanglampjes ......." Blauwe lampjes ????" " Waarom geen

rieten -witte - gebloemde - gele - smeedijzeren ??'???"

Barlichtjes ...." Rode ?????" " Wie koopt er nou róód!!!!"

"Leuk!!" " Die rode lichtjes!!!!" " Ja !!!!!" "Nee !!!!!"

" Ja !!!!!"

Zoveel hoofden zoveel zinnen! Met de daaruit voortvloeiende

goed-keurende- of matig enthousiaste kritiek op de onlangs

aangeschafte 

zaken voor het clubhuis.

Enerzijds leek het of iedereen zich met elke aanschaf wilde

bemoei-

en, anderzijds bleek dat al die pro- en kontra beoordelingen

voortkwamen uit persoonlijke betrokkenheid bij alle

veranderingen in ons clubhuis. Wel lastig soms maar eigenlijk

heel positief al die interesse.

Zit je in de organisatie van een vereniging, dan moet je een

" van Aardennenhuid " , zit je niet in het medewerkersbestand

dan verlangt zo'n vereniging solidariteit.

Dus D.W.T.-ers, éven wennen aan het , blauw, geel, rood, en dan

je weer thuis voelen in het clubhuis.

Het jaar 1984 was de periode van een stapsgewijze verbouwing,

n.a.v. de Sportfondsen personeels verhuizing. Die vrijgekomen

oppervlakte kon worden bestemd als voorraad- en stencilruimte.

De bar moest verlengd worden, en beneden in het trappenhuis

zouden toiletten worden gemaakt.

Na lang wachten op de bouwvergunning kon uiteindelijk worden

gestart met het metselwerk voor de aanbouw op de begane grond

waarhet sanitair was gepland.

Het bleek noodzakelijk om m.n. de te hakken doorgang naar de

zwemzaal door "derden" te moeten laten verrichten, wat de

kostenaanzienlijk deed oplopen. De verdere aanpassingen werden

weer "deels" door eigen leden geklaard, met daartussen steeds

de "enkeling" die altijd wel tegenkwam in zelfwerkzaamheid in

het D.W.T.-tehuis.

Eindelijk was de verbouwing een feit, en alles op orde vóór de

Nieuwjaarsreceptie 1985.

Het afgelopen jaar hebben er ondanks het ongemak van puin en

rondslingerende bouwmaterialen allerlei aktiviteiten plaats-

gevonden in het clubhuis.

Er was een tamelijk rustige Nieuwjaars receptie waardoor 'het

voornemen ontstond, deze in het vervolg enkele dagen later dan



gebruikelijk te gaan houden, met de zekerheid dat iedereen dan

gezuiverd zal zijn van de Nieuwjaars uitspattingen, en zijn/

haar verwanten reeds Nieuwjaar heeft gewenst.

Op de gehouden Algemene Ledenvergadering bliek het bezoekers-

aantal beneden de verwachting. Terwijl juist dát dé gelegenheid

hij uitstek is voor álle leden om eens vragen te stellen,

suggesties aart te dragen inzake het verenigingsbelang.

Het gehouden slotfeest ter afsluiting van het zwemseizoen was

een zodanig succes dat een soortgelijke viering ook in 1985

gewenst lijkt.

Maandelijks het klaverjassen is een vaste uitgaansavond aan het

worden voor een groepje enthousiaste deelnemers; het succes is

te danken aan de uitstekende organisator, die het ook voor het

volgende seizoen wel ziet zitten.

De Barmedewerkers !!!! Zij kunnen en mogen trots zijn op hun

inzet!!!!!! Doorgaans tot na middernacht achter de bar om

DWT-ers van hun "natje en droogje" te voorzien, nauwelijks tijd

om zelf iets te consumeren. Na afloop de vervelende opruim

werkzaamheden en wat er meer verlangd wordt volgens de

gebruiksaanwijzing. En waar doe je het voor??? Voor nop!!! Voor

je plezier ?????? Nee, meer voor het verenigingsbelang ! Een

idealist dus !!!!!!

Dan volgt hier een prettige mededeling :

" DE WINST IS DIT JAAR MEER DAN VERDUBBELD ".

Toegenomen aktiviteiten welke door de diverse werkgroepen

werdenuitgevoerd,

- aangenaam verpozen van clubgenoten die vaker "langer

bleven hangen "

- toename van bezoekers uit de zwemzaal gelokt door de

nieuwe verbindingsdeur; tevens het "strategisch" opstellen

van hetbord " Richting clubhuis ".

- zorgzaamheid van velen

- gratis brood leverantie voor de tosti's

- genever aanlengen met water

Dit alles bracht de baropbrengst in een stijgende lijn.

Wij hebben dus een optimistische prognose voor het reeds

lopende jaar. Wij wensen zo'n zelfde uitstekende onderlinge

samenwerking. Wij zijn alle medewerkers zeer erkentelijk voor

hun inzet.

Namens de A.C.werkgroep D.Zandvliet



WEDSTRIJDZWEMMEN

CENTRUM

Elke doordeweeksedag 's ochtends van  6.00 -  7.00 uur.

's middags  van 16.15 - 17.15 uur.

   Zaterdagochtend  van  7.00 -  8.00 uur.

LESZWEMMEN

CENTRUM

VRIJDAGAVOND:

17.30 - 18.25 uur Diploma A en B

18.25 - 19.20 uur Vaardigheidsdiploma's, Kunstzwemmen

Snorkelen en tevens Wedstrijdzwemmen

21.15 - 22.15 uur Leren zwemmen, Trimzwemmen

Watergym voor Volwassenen.

PLANEET

ZATERDAGOCHTEND:

8.00 - 9.00 uur Diploma A

9.00 - 10.00 uur Diploma B en Vaardigheidsdiploma's

SCHALKWIJK

DONDERDAGAVOND:

18.30 - 19.30 uur Diploma A en B

19.30 - 20.30 uur Vaardigheidsdiploma's, Snorkelen en

Wedstrijdzwemmen.



WATERPOLO

CENTRUM

ZONDAGMIDDAG: van 12.00 - 13.00 uur Damesselektie + 

Heren 3

van 13.00 - 14.00 uur Aspiranten Jongens +

Aspiranten Meisjes +

Pupillen

Iedere laatste zondag van de maand is er geen training.

DINSADAGAVOND: van 21.15 - 22.15 uur Veteranen + 

Heren 3

Eens in de 2 weken.

DONDERDAGAVOND: van 19.30 - 20.15 uur Heren 1

VRIJDAGAVOND: van 19.20 - 20.15 uur Aspiranten Jongens +

Aspiranten Meisjes +

Pupillen

PLANEET:

MAANDAGAVOND: van 21.00 - 22.00 uur Herenselektie

WOENSDAGAVOND: van 18.30 - 19.30 uur Damesselektie +

Jeugd

van 22.00 - 23.00 uur Herenselektie

Voor nadere informatie:

WATERPOLO : M.Bakeker , tel: 289308

WEDSTRIJDZWEMMEN : H. Scholten , tel: 254726

LESZWEMMEN : H. KLeinhout , tel: 373988



UITSLAGEN, STAND EN ROOSTER VAN HEREN 1

MZPC - DWT 13-4

DWT - WIK  8-4

ZEUS - DWT 11-7

Koudekerk - DWT 13-5

DWT - PSV  6-12

KZC - DWT 12-7

DWT - BREDA  4-10

GOUWE - DWT  8-8

VIVAX - DWT 10-5

DWT - SZC  5-5

Stand na 11 wedstrijden;

 1. PSV 21 pnt.  98-68

 2. BREDA 18 pnt. 108-80

 3. EZPC 17 pnt. 102-72

 4. VIVAX 15 pnt.  90-66

 5. KZC 11 pnt.  86-84

 6. SZc 11 pnt.  70-71

 7. Koudekerk  8 pnt   87-96

 8. ZEUS  8 pnt.  82-92

 9. MZPC  7 pnt.  78-80

10. WIK  7 pnt.  82-111

11. GOUWE  5 pnt.  64-82

12. DWT  4 pnt.  67-110

Nog te spelen:

Za. 26 jan. DWT-MZPC aanvang 18.50 u Sportf. bad

Zo.  3 feb. WIK-DWT aanvang 13.00 u te Wassenaar

Za.  9 feb. DWT-ZEUS aanvang 19.30 u.Sportf. bad 

Za  23 feb. DWT-Koudekerk aanvang 19.30 u Sportf. bad

Za.  2 mrt. PSV-DWT aanvang 19.30 u te Eindhoven

Za.  9 mrt. DWT-KZC aanvang 19.30 u Sportf. bad

Zo. 17 mrt. BREDA-DWT aanvang 16.25 u te Breda

Za. 23 mrt. DWT-GOUWE aanvang 19.30 u Sportf. bad

Za. 30 mrt. EZPC-DWT aanvang 20.40 u te Arnhem

Za. 13 apr. DWT-VIVAX aanvang 19.30 u Sportf. bad

Za. 20 apr. SZC-DWT aanvang 19.00 u te Rotterdam





Uitslagen van de wedstrijd van 20

Januari gezwommen te Castricum:

F.Competitie

200 m. wissel dames Martine Rohling 3.05.2 3e

100 m. wissel m'72 Antoinnette Linterman 1.35.8 3e

100 m. wissel j'72 Pieter Paul van Oerle 1.37.4 le

100 m. wissel j'72 Tjerko Gaalman 1.38.1 3e

100 m. vrijeslag m'68 Myrella van Capelle 1.08.5 le

100 m. vrijeslag m'68 Siem Keyzer 1.01.6 le

100 m. wissel m'74 Lonneke van Veen 1.44.5 3e

100 m. wissel j'74 Remco Belles 1.44.9 3e

100 m. vlinder m'70 Debby Oosterbaan 1.37.1 3e

100 m. vrijeslag j'70 Niels Rohling 1.07.1 le

Arno Jutten 1.10.6 3e

100 m. vlinder dames Myrella van Capelle 1.26.1 2e

Nieuws van de zwemwerkgroep,

Beste zwemvrienden,

ik ga beginnen met goed nieuws .

Het was een echte barre winterse

dag. die bewuste 6 Januari toen er

toch een gedeelte van de wed-

strijdzwemmers de rit naar Grote

Broek ging maken, -5º glad-de wegen

plus een pak sneeuw. Maar  ze  zijn

er gekomen, al was het neit zonder

problemen ze hebben gezwommen , 

niet zonder kramp en ze kwamen weer

terug, niet zon-der glibberen en

slippen. En dat is waar ik naar toe

wil, het was

ook niet zonder resultaat, want

er kwam een bekerwinnaar mee naar

huis, deze behaalde op de 1000 m.

vlinder heren maar mooi even de 3e

plaats. Ik heb in het voorgaande

blad voor 1985 iets geschreven over

gezameleijk en persoonlijk succes,

en ik vind dat

er een typisch voorbeeld van. lk

wil dan eigenlijk ook dat. hele

groepje van 6 Januari feliciteren

met het behaalde resultaat en na-

tuurlijk Edward Hoogsteder in het

bijzonder. Vooral nu, hoop ik dat

ik nooit meer de laatste letter

van je naam vergeet.

Eerst volgende wedstrijden zijn:

* 17 maart '85 - E.F.Comp

Planeet

* 24 maart '85 !Speedo wedstr.

"Groenendaal" Heemstede

* 14 april '85 - Driekaap

* 21 april '85 - Speedo wedstr.

Volendam

* 19 mei '85 - Driekamp Planeet

 22 + 29 juni '85

Alternatieve Kringkampioen-

schappen

* 7 of 8 april(Pasen) is

er ook eed wedstrijd



huren, video is al goedkoper. Het

lenen van een VIDEORECORDER plus

VIDEOCAMERA zou natuurlijk nog 

mooier zijn. De vereninging  heeft

nog wel  geen video, maar  wie heeft

er tegenwoordig thuis nog géén

staan. Tweede mogelijkheid

is met de bemachtigde apparatuur nog

eens een leuke film te ma-ken.

Als  semi  -  amateur  brildrager

weet ik nog wel  wat van de lens

van een camara is,  de  zoeker

zal voor mij wel onvindbaar zijn

Trouwens, wie zou zijn dure

apparatuur mij in handen

willengeven!

Dus wordt er gezocht naar een

professional VIDEOCAMARAMAN die  pro

deo aan de slag wil, of eengoede

amaterfilmer die er wat

OP ZOEK

  Binnen de vereniging zijn er

plannen om een film te maken  Geen

gewone bioscoopfilm, maar een

promotiefilm. De bedoeling

ervan is de jeugdleden en nieuw-

komers te kunnen laten zien wat er

binnen onze vereninging alle maal

gedaan kan worden. Zo zal er een

stukje wedstrijdzwemmen ,

kunstzwemmen, snorkelen, water-

polo, diplomazwemmen en ga ze maar

door, in te zien moeten zijn

Nu is de eerste moeilijkheid van

een filmpje maken, er de

juiste apparatuur voor te pak-

ken te krijgen, voor een re-

delijke prijs natuurlijk. Film-

apparatuur is al erg duur om te

100 m. school heren Francaois Withagen 1.21.3 le

100 m. school m'72 Michelle van de Berk 1.41.2 3e

100 m. vlinder j'72 Tjerko Gaalman 2.07.2 3e

100 m. vrijeslag m'70 Pasvalle Hoenderdos 1.26.0 3e

100 m. vrijeslag j'70 marco Dinis 1.17.8 3e

100 m. vrijeslag dames Myrella van Capelle 1.09.2 2e

 50 m. schoolslag j'74 Remco Belles   54.8 3e

100 m. vlinder m'68 Debby Oosterbaan 1.37.9 3e

100 m. vlinder j'68 Edward Hoogsteder 1.12.1 le

Johan Selles 1.25.7 3e

Bij de estafette dames ( 4x 100 wissel) werden de dames ged.

Maar de heren maakten dat weer goed en pakte de eerste plaats

met een tijd van 4.58.8 en daarmee was de middag afgesloten.

Tevens sluit ik ook af en wens een ieder veel succes op 17

maart bij de ontmoeting in de F. Comp.

Namens de zwemwerkgroep,



meer kijk op heeft als ik.
Een prima kans om uw vaardigheden

te testen en om nog meer ervaring
op te doen voor de grotevakantie
produktie

Kortom wie is er bereid
video-apparatuur uit te lenen of
er voor ons zelf mee aan de slag
te gaan? En wie kan goed overweg

  In December van vorig jaar hebben we de eer gehad een aantal
nieuwe leden te kunnen begroeten.
De namen van deze nieuwe leden zijn: Max Huyse, Renate Amelung
Esmeralda Deen, Nathalie Deen, Monique Koopman, Jeroen Koops
Ina van Emmerik, Mark Deen, Marieke van Boxmeer, Sandra vdVeen 
en A. Haack.
  We hopen dat deze leden een plezierige tijd bij onze ver-
eniging tegemoet mogen gaan.

Nic den Braven

met een geleende of evt.
gehuurde videocamara?

Laat het André even
wetentelefoon 32 20 60

D.W.T.-ers ATTENTIE
ATTENTIE ATTENTIE

Vanaf heden kunt u op vertoon van uw lidmaatschapskaart

bij aankoop van al uw zwemspullen 10% KORTING

verkrijgen bij HUYG SPORT Gen.Cronjestr. Haarlem



21. Sander van Hesteren
    Anja Rooyers

22. Brigitte Bol
    Cees Versteeg - J.v.d.Meyden

23. Daphne de Bruin
    Annelies Zandvliet

24. I.Rohling-Sijmons
    Erwin Olieslager
    Peter Rienstra

25. Leon Woolthuis

26. Jeroen van Ispelen
    Stephanie Koster

27. A.de Zwart - Dobbe
    Koos Stroosnier

29. F.Wiezel

30. M.Jansen

31. Joke Hes- Esther Moerenhout

Aan alle jarigen onze Hartelijke
gelukwensen en een fijne dag
toegewenst!

Verjaardagen in Maart.
 3. L.v.d.Graaf

 4. Manja v.Gaale
Jan Kees Kwadijk

 5. C.Bergman-Weber

 6. Nathalie Botenan
J.Deen -Johan Bank

 7. Diana Klootwijk
Arjan Koeleman -J.Leenders

 8. Pascal Makker

 9. Ronnie Kenbeek

14. Oebele Vos

15. M.v.d.Goes
Milo Gerritsen

16. R.Kroon van Diest
A.Woolthuis

18. Saskia Douma
Brigitte v.Dijk-Bruce Wolse;

19. H.Kleinhout

20. R.Amelung
P.Tersteege





De nieuwe vorm van meespelen met de lotto, de abonnee- Lotto,

groeit bij DWT.

Abonneelotto betekend dat. u éénmaal een formulier invult en

voortaan automatisch meespeelt..

Wilt u "gewoon" lotto (per week of per maand) en/of toto spelen,

dan kan dit. U kunt aan de tafeltjes of in het clubhuis en zelfs

telefonisch inlichtingen vragen.

Wij bieden u een goede service. U formulieren worden namelijk

door vrijwilligers op woensdag- of donderdag middag/avond

op-gehaald.

Speel mee met DWT, want als u bij ons speelt steunt u de

vereniging, 12 % van uw inleg komt ten goede aan de club ( kijk

maar naar de financiële jaaroverzichten.)

Speel bij DWT, zodat u niet op zondag hoeft te verzuchten ;

"weer vergeten in te leveren".

DWT rekent op u, voor f 2,40 speelt u al mee.

Bel voor directe informatie Mevr. A. Stricker 36 01 04. 

De lotto en toto commissie



dat spelers zich met rode hoofd-

en, tijdens dood spel, aan de

kant opdrukken, om hun over-

schot aan energie kwijt te raken

Een ander uiterste is de groep 

die volledig vertrouwen stelt in

het rustprincipe. Ze slapen de

hele wedstrijd.

  De resultaten tot nu toe, lieg 

en er Jan ook niet om. Een 

rekord aantal eigen- en tegendoel

punten verklaart een puntloos

onderaan staan. Slechts persoon

lijke fouten worden nog goed ge

skoort. Toch ben ik als traine 

van de jeugd heel tevreden over

deze jongens. Ze geen toch met 

een minimum aan trainingsarbeid,

toch met sprongen vooruit. Dat

komt door het gehruik van

"stimulerende middelen", mag en

kan ik niet veroordelen. Het

eigen initiatief juich ik

zelfs toe. Van mijn eigen team 

is immers bekend dat mensen voor

een wedstrijd 3 á 4 chefarientjes

slikken. Ik kan slechts wijzen op

een goede dosering.

  Is het onderhand geen tijd,dat 

er wat openenlijker over dit 

soort zaken gesproken kan worden

Kennen we nog steeds taboe's in

deze tijd? Zelf propageer ik een

moderne receptenrubriek voor in 

het clubblad.

Wat een lef!!

André

JOHANNES DE DOPER NOG STEEDS

TABOE?

 Harm Kuipers propageert hor-

moonbehandeling om sportprestat-

ies te verhogen. Bondscoach

George Deursteen wil kracht-training

bij waterpolo. De vak-groep

Inspanningsfysiologie van 

de U.v.A. zegt dat rust ook erg

belangrijk is.

  Eigen onderzoek brengt naar voren

dat verhoogde prestaties,

vooral in de combinatie van

deze faktoren gevonden moet

worden. Rustig opdrukken en

platspuiten.

  Jammergenoeg warden deze

nieuwe methodes binnen onze

vereniging slecht sporadisch toe-

gepast. Sinds het R.K. voor on-

ze vereningingsnaam niet meer

hoeft is het met de doping toch

al niet zo best gesteld. De

heren nemen koffie, de aspirant-

en chocoladeletters voor een

wedstrijd.

  De jeugd is gelukkig wijzer.Om

koffie moeten ze lachen, choco-

ladeletters lusten ze niet meer

Aan de hand van de ranglijst

wordt voor de wedstrijd beken of er

al een biertje gedroken

kan worden, aspirines' geslikt

moeten worden of dat de hor-

moonspuit op tafel komt. Helaas

heeft men weinig ervaring met de

dosering. Zo komt het maar al te

vaak voor dat spelers aangeschot en

in het water liggen, als ze

dat dan nog mochten vinden, of



DE OCHTEND WEDSTRIJD TRAINING.

Heemstede 7-2 1985,

5.15 uur('s ochtends),de wekker

gaat, ik stap uit bed, doe de 

wekker uit, doe de muziek aan,en

ga weer slapen.

5.30 uur; een andere wekker gaat

ver van mijn bed. IK stap uit mijn

bed, doe de wekker snel uit doe het

licht aan, doe de muziek

uit, en ga naar beneden, waar

mijn schoenen staan, zodat ik

niemand wakker maak als ik via

de trap naar beneden ga.

5.35 uur; ik ben nu kant en klaar

beneden, drink ongeveer ½ liter

chocomelk, een 2 of 3  plakjes

ontbijtkoek , en pak mijn tas.

5.50 uur; ik pak mijn fiets en 

ga naar het Sportfondsenbad aan 

de Baan.

  Zo vergaat mij iedere Woensdag en

Vrijdag ochtend (voor zoverre 

het mij lukt). Normaal ga ik dan

zwemmen, en tref 's Woensdags

alleen Gerard aan ( de vriend van

Ellen v/d Peet) als mede trainer

Cora komt ook trouw (helemaal

vanuit IJmuiden). Op de Vrijdag

zijn er wat meer (als het goed

is), zoals Eric Thoolen en

Francois Withagen, Slem Keyzer

en ik weer.

  Woensdag 7-2-1985; ik doe mijn

ochtendzwemdaagse routine, maar 

ik heb behoorlijke keelpijn.Toch

ging ik naar het zwembad, want als

Gerard er niet zou zijn, dan zou

Cora voor niets gekomen zijn en dat

vind ik toch echt erg, en

dus zou ik haar in elk geval ge-

zelschap houden dus 2 zwemmers ,

in het water, een op de kant,

eneen trainster. Gerard was er

echter wel, en had Ellen meegeno

men, een reuze opkomst. voor een

Woensdagochtend.

  Deze plotselinge verschijning,

van Ellen was overigens wel knap

vernederend voor Gerard, want

Gerard komt regelmatig zwemmen ,

en Ellen doet alleen maar water-

polo, maar Gerard kon maar slechts

één maal 66 2/3 winnen. Gerard 

was aan het eind ongeveer gelijk

doordat de vermoeidheid van

Ellen een vrij grote rol   begon

te spelen. Hope goed Ellen het

dan ook deed, dacht ze wel dat 

dat de laatste ochtendtraining 

voor haar zou zijn.

  Na 13 februari zal ik niet

meer de Woensdag ochtendtraining

kunnen meemaken, omdat, ik hen

ingeloot om de A.B.O.curcus te

volgen, en wel op de Dinsdag

avonden.

  Maar het zou dan wel heel diep

triest zijn als Cora iedere Woers

dagochtend, uit IJmuiden, moest

komen om alleen Gerard te train-

en? Misschien komt dit uur dan wel

te vervallen. Daarom vraag ik 

alle wedstrijdzwemmers om eens

te overwegen om 's morgens te

komen trainen. Probeer het dan

eens een ochtend om te kijken ,

hoe zo'n ochtend is. Laat. het

Cora dan wel van te voren weten,

want anders denkt zij misschien

dat er neimand komt, maar kom



KLAVERJASSEN TOTAAL STANGEN

le Leida SColten
23537 na 5x

2e Corrie Bergman 22299 " "
3e Jan Nijemanting 18952 na 4x
4e Janette Blom 18824 " "
5e Erwin Dolieslager 18640 " "
6e Nel Nijemanting 18334 ""
7e Joop van de Stade 18140 " "
8e Han van de Stade 17468 " "
9e Theo Dorel 17449 " "

10e Truus Kooi 16858 " "
11e Cor Rustman 16764 " "
12e Nel Stolk 14927 na 3x
13e Diny Zandvliet 14789 " "
14e Miriam Samson 13779 " "
15e Petra Hoenderdos 13547 " "
16e Ton van Gemert 13483 " "
17e Piet Meyer 12811 " "
18e Luc Zandvliet 12472 " "
19e Hannie van Wijk 12170 " "
20e Coby de Graaff 10439 na 2x
21e Sisca Koops 9653 " "
22e Ronald Stricker 9482 " "
23e Henk Koops 9481 " "
24e André Zandvliet 9240 " "
25e Ron Gulvers 9182 " "
26e Siep Visser 8936 " "
27e Hannie Westerman 8862 " "
28e Nic den Braven 7528 " "
29e Anita 5247 na 1x
30e Judith Meiermans 4593 " "
31e Hr. Blom 4361 " "
32e Piet de Rooy 4329 " "
33e George Westerman 4224 " "

waard, om van 6 tot 7 uur 's och-

tends te trainen.

Tot ziens,

Johan Selles

jij die keer juist wel dan sta 

je voor een gesloten deur. Ja ,

dan gaat de lol er wel snel van

af. Kom dus ook eens trainen;het

is de moeite van het proberen



Stand van de 5e avond klaver jassen,

 1e Coby de Graaft 5590

 2e Nel Stolk 5495

 3e Anita 5247

 4e Jan Nijemanting 5071

 5e André Zandvliet 4901

 6e Janette Blom 4809

 7e Corrie bergman 4728

 8e Leida Scholten 4665

 9e Ton van Gemert 4532

10e Ronald Stricker 4521

11e Siep Visser 4331

12e Piet de Rooy 4329

13e Nel Nijemanting 4299

14e Erwin Dolieslager 4205

15e Theo Dorel 4116

16e Cor Rustman 4082

17e Miriam Samson 4063

18e Joop van de Stade 4049

19e Han van de Stade 3880

20e Truus Kooi 3496

Opkomst was iets minder , wij hopen dat

dit de omstandigheden waren.

En we verwachten dinsdag 19 februari 

een top op komst, 8 tafels moet kunnen

want het is reuze gezellig

dinsdag 19 februari

dinsdag 19 maart

dinsdag 16 april grote slotavond

Jan Nijemanting

SPORTCLUBS LATEN VERLIEZERTJES

LINKS LIGGEN.

  Sportclubs bereiken veel jong-

eren en voor veel jongeren is

sport de belangrijkste vrijetijds-

besteding. Het tijdschrift JEUGD

EN SAMENLEVING heeft een

themanummer gewijd aan jeugdigen

in de sport. Moeten ze juist lol

aan het sporten beleven of moeten

ze worden opgeleid tot potentiele

kampioenen die alleen maar hoger,

sneller en beter kunnen ?



sultaat.

 "Als je geen doelpunt scoort  ,

ben je slecht", zegt een teleur-

gesteijde Jochem in een ochtend-

blad. Hij had in het clubblad

gelezen dat hij was gedegradeerd

van het D-2-team naar het D-3 team

van hockeyclub Klein-

Zwitserland.

 Buisman heeft veel kritiek op dit

geval, een veel voorkomende,

praktijk bij sportclubs" Je bent

slecht. Die beoordeling tast de

zelfwaardigheid aan en je voelt je

niet zo lekker in die club. Iemand

langs de zijlijn bepaald

waar je wordt ingedeeld. Dit is

geen zaak van onderling overleg

zoiets overkomt je gewoon.Verder

heeft niemand Jochem even apart

genomen om te zongen dat het

"beter" is hem in een lager team

in te delen. Dat meest hij in

het clubblad lezen."

 Een trainer is niet zomaar een

jeugdtrainer.Paul Koedam schrijft

dit in zijn hoofdstuk over

vrijwilliger wordt in de

sportclubs met opeen armen ont-

vangen omdat er veel te weinig

zijn. Meestal gaan ze naar de

jeugd, Voor de senioren trekken de

clubs meestal beroepskrachten aan.

 De curcussen   voor de op-

leiding van een jeugdtrainer zijn

veel korter dan voor een

seniorentrainer. De speciale

cursussen voor het leiding geven

aan jeugdigen duren 20 tot 40 uur.

Andere opleidingen voor  vrij-

willigers duren meestal tussen de

Aan de orde komen de verschillen-

de problemen waar jongeren bij

sportclubs, veelal door ouderen

geleid, tegenaan lopen.

  De rol van de sportverenigingen

bij de opvang van jeugdigen word

onderschat, vindt de redaktie

De Nederlandse jeugdsport is

vreemd georganiseerd in verge-

lijking met de ons omringende lan

den. In Scandinavië, Engeland en

België zijn de meeste jongeren

lid van een jeugdclub of iets

dergelijks. In die organisatie,

wordt een veelheid aan ac-

tiviteiten ontwikkeld,

  In Nederland is maar een kwart

van de tieners lid van   een

jeugdvereniging. Voor sportbeoef-

ening zijn ze aangewezen op de

clubs, waar ze maar een discipli-

ne kunnen beoefenen. Dit is

nauwelijks in overeenstemming met

de interesse en behoefte van

deze jeugd. De jongeren verwis-

selen dan ook vaak van club, om-dat

ze wel eens wat anders willen

proberen. Tegelijkertijd 

moeten zij ook van vriendjes, tijd

en plaats wisselen.

  Volgens Albert Buisman is de

sport in tal van opzichten kind-

onvriendelijk. Je kunt het kind-

eren niet aandoen om een hele

wedstrijd als resereve op de bank

te moeten zitten, vindt hij

Bij vollybal is daarom tijdens

sommige jeugdtoernooien een

verplicht indraaisysteem ont-

wikkeld. Ieder kind komt aan bod

Dit kan ten koste gaan van re-



70 en 200 uur. Op de clubs gaan de

bestuurders er maar vanuit dat

iemand de jeugd er wel bij kan

doen.

 "Onmogelijk is dat niet",stelt

Koedam, maar dan ligt het aan

de persoon en niet aan een

specifiek opleidingsprogramma. ln

een tijdsbestek van 30 uur kan

iedereen leren op een scheids-

rechtersfluitje te blazen. Maar

boeit dit muziekje om er elke

week naar te komen luisteren? 

Nee, dus ga je als jeugdige op-

zoek naar iemand die Leuke deun-

tjes uit een muziekinstrument kan

halen en waarmee je nog kunt

zingen ook. En dan kom je te-

recht bij iemand die veel en veel

meer dan 30 uur heeft geoefend."

 Dat het ook leuk kan gaan met

jeugd en sport bewijst de

Amersfoortse atleteikclub ATLlS. 

De jeugdafdeling behoort tot de

allergrootste van Nederland en 

dat zou wel eens te danken kun-

nen zijn aan het jeugdbeleid. 

Hans van Ewijk geeft een be-

schrijving van de club. ATLIS wil

dat het plezier in de sport bij

kinderen voorop staat. Bij-

voorbeeld door veel groepsgewijs

te doen. Atletiek mag een indi-

vidule sport zijn, in de traingen

is het goed mogelijk dingen samen

te doen.

Atlis heeft niet alleen aan-dacht

voor prestaties. Degenen 

die achteraanlopen, worden even

hard aangemoedigd en met dezelf-

de zorg opgevangen. En ander

zijds proberen de trainers be-

wust te voorkomen dat kinderen 

zich laatdukend uitlaten over 

minder presterende atletes. "Als 

ze met je weglopen is het hele-

maal mooi", zegt Evert van Essen

een van de trainers van ATLlS.

Veel jongeren hebben nega-

tieve ervaringen. Dit blijkt bij-

voorbeeld uit reacties van

jeugdleden op hun ervaringen in een

voetbalclub, zoals Saskia 

Broers die aardig opschrijft.Wat

betreft de veldindeling, het dri

nken tijdens de rust, de opstel-

ling en de trainers hebben de

jongeren kritiek op de

voetbal

sport.

Uit Jeugd en sameneleveingjuni-juli

'84

Marc van den Broek








