


KOPY VOOR DE 10e VAN DE MAAND INLEVEREN

Colofon:

redaktie: Ton Wigman
typen: Sophie Wigman
montage en

illustraties: Ralph Kleinhout
stencilen: Ton van
Gemertsamenvoegen en

verzenden: Fam.Rohling

redaktie-adres: A.M.Wigman
Javastraat 14
2022XR HAARLEM
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leegd zal warde.
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Het einde van het seizoen nadert met
rasse schreden, waar de polo
competitie inmiddels reeds lang
verleden tijd is gaan echter on-
ze wedstrijdzwemmers nog rustig
door. Voor onze wedstrijdploeg
zal het klapstuk van het seizoen de
reis en wedstrijden worden in
Osnabruck op 29 en 30 juni a.s.
Ook in de elementaire wereld
komt het eind in zicht, immers
gedurende de schoolvakantie zul-
len alle aktiviteiten stilliggen
Terugblikkend op het polo gebeu-
ren valt helaas direct op de
de-gradatie van Heren1, jammer maar
helaas het is niet anders.
Hope-lijk slagen de heren erin
binnen de kortst mogelijke tijd
terug
te keren. Dit seizoen leverde ook
weer de geëigende kampioen open wel
de heren veteranen. Proficiat
oude garde!!!!!! Dames 2een
praktisch geheel van de as-
piranten overgekomen team
slaag-de erin het eerste seizoen
het
beste in de damesklasse uit-
komend promotie te bewerkstelli-
gen. Ook hier onze hartelijke
felicitaties.
Tijdens de slotavond op zaterdag6
juli, komen wij ongetwijfeld
hierop terug. De overige teams
hebben zich naar vermogen ook
be-hoorlijk geweerd en hopelijk
allen genoten van sport. Belang-
rijk is hier de aandacht welke
aan de jonge poloërs gegeven

dient te worden, immers wie de
jeugd heeft

Een heel andere zaak is de fi-
nanciële kant.
Het bestuur streeft er bewust
naar (ook uit concurrentie
over-wegingen) om de contributie
op peil te kunnen houden. Zeker
in deze tijd van bezuinigingen alom
is dit een grote zorg en vereisteen
ruime aandacht.
Wegen worden dan ook afgetast om
extra financiele middelen te
be-komen. Voorlopig willen wij
ons dan ook gaan bezighouden met
2 activiteiten welke direct of
in-direct geld in het laatje kunnen
brengen. Dientengevolgen hebben
wij in de achter ons liggende
periode veel aandacht gegeven,
aan de uitvoering van net
club-blad.
Wij menen dat de redaktie een
enorme pluim verdient v.w.b. de
uitvoering en ook het feit dat
zij erin geslaagd zijn op tijd
uit te komen d.w.z. iedere 1e
van de maand.
Met een gerust hart durven wij
ons dan ook gaan bewegen op het
pad der adverteerders. Indien een
clubblad, een onmisbare bron van
communicatie in een vereniging,
zichzelf financieel kan bedruipen,
zal dit al een flinke slok op een
borrel schelen in de verenigings
financieen. Wij doen
bij deze dan ook een dringend
beroep op u allen, maak gebruik
van de mogelijkheid op te adver-



teren in het clubblad. Inlicht-
ingen worden u gaarne verstrekt
door Ton Wigman tel 27 22 07 of
Walter Bakker tel 33 73 01.
Ons clubblad komt op zo'n 550
adressen, dus moet het zeker de
moeite waard zijn hier gebruik
van te maken. De prijs ???? Daar
hoeft u het zeker niet voor te
laten. Als nu eens 1 op de 10
leden voor een advertentie wist
te zorgen , zou dit al zo'n 55
advertenties opleveren en dat
moet toch haalbaar zijn ??????7?
Een ander terrein waarop wij ons
bewegen is de sponsoring. Ge-
sprekken worden en zijn gevoerd
met instanties (bedrijven)
waar-van wij menen dat er wat
"uit te halen valt." Een positief
resultaat heeft e.e.a. reeds
opgeleverd.
Een gesprekje met de bij
vele bekende Nic van Putte, heeft
geresulteerd dat de firma welke
hij' vertegenwoordigt t.w. Levi
Straus zo'n 150 sweat shirts
GRATIS beschikbaar stelde voor
DWT. Als men nu bedenkt dat

bedoeld sweat shirt een
winkel-waarde heeft van zo'n
f55,-- dan kunt u zelf
uitrekenen de groot-te van de
GIFT. Mic vanaf deze plaats
nogmaals onze hartelijke dank
namens ALLE DWTers. Het be-stuur
heeft inmiddels besloten deze
sweaters te geven aan alle start
vergunninghouders. De bedoeling
is natuurlijk dat zij bij
wedstrijden gedragen worden.
Dit heeft als voordeel dat
ondanks er geen reclame van DWT
opstaat wij wel UNIFORM naar
bui-
ten treden en dat is op zijn
beurt weer een visite kaartje
van van de vereniging.
U ziet wij doen er veel aan de
dure zwemsport nog enigszins
betaalbaar te blijven houden,
in-dien mogelijk draagt ook u
dan uw steentje bij door b.v.

ladvertentie werving
Ik wens u tot slot allen een
prettige vakantie toe met
veelmooi weer.

Henk Wigman
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WIE O WIE

Wie heeft mijn stopwatch gezien? Hij
is voor het laats gesignaleerd op
vrijdag 3 mei in ons clubhuis.

Signalement :
Merk: Seiko
* hangend aan een geel koord
* twee knopjes op z'n hoofd en

twee knopjes in z'n gezicht
Alsjeblieft........... ik kan niet zon-
der hem.
Met vriendelijke groet en hopend op

een spoedig weerzien

Roy Jansen
Tel 32 30 09

TE KOOP

EWA - marine HW-FX
Waterdichtecamaratas voor een
spiegelreflex

camera (net klein flitser).
Camera waterdicht. opbergen en

direct. kunnen fotograferen z.g.a.n.f
65,--

TE KOOP

Wildwaterkano, geel 4 meter, geen
acces. dient opgeknapt te worden
p.n.o.t.k.

Marcel Reichert 

Gezocht: Sekretaris/resse

Het Technisch Overleg is op zoek naar
iemand die het secretariaat van dit
orgaan op zich wil nemen. Een typ- en
stenodiploma zijn niet van belang. Be-
trokkenheid en interesse voor
het gehele verenigingsgebeuren is
meegenomen.

Tot de taken van deze persoon
behoren o.a.
1 Het voeren van de corresponden-

tie

2 Het verzorgen van de notulen.

3 Het verspreiden van informatie

  inde vereniging.

4 Het bevorderen van de communi-

catie binnen de vereniging.

Geïntresseerden kunnen voor in-
lichtingen contact op nemen met:
Hans Kleinhout tel37 39 88 of
André Zandvliet tel32 20 60

namens het T.O. André
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Gedwongen door de vele protes-
ten m.b.t. het fungeren van de
juryleden bij waterpolowed-
strijden, heeft de waterpolo-
commissie van de KNZB besloten,
dat "W" -.functionarissen voor,

zien dienen te zijn van een gel-
dige legitimatiekaart, Hiervoor
dient iedere W-official een
pas-foto in le leveren.
(polocie). Sedert hei begin van
de kompetitie 1984/1985 is
genoemde regeling van kracht
voor de bondskompetitie.
Met ingang van de districts wa-

terpolokompetiie 1985/1986
dienen de leden van de
"bemaning" van de jurytafel in
het bezit te zijn van een gel-
dige "W" - legitimatiekaart.Ver-
enigingen, die nog niet de
be-schikking hebben over een
aantal minimaaal 10 "W"
-functionarissenmoeten er voor
zorgen, dat zij hierover wél
kunnen beschikken per september
1985 als de nieuwekompetitie van
start gaat.
Een scheidsrechter is ver-

plicht voor de aanvang van de
wedstrijd de "W" -
legitimatie-kaarten van de
fungerende jury-leden te
kontroleren en bij het

ontbreken hiervan, dit op het
wedstrijdformulier te vermelden.
De ervaring is, dat bij vele
verenigingen de "W"-legitimatie-
kaart door de polokommissie
wordt bewaard, opdat de kans op
vergeten dan uiterst klein is want
op het ontbreken van de
"W'-legitimatiekaart van c fun-
gerende "W"- functionaris staat
wel een boete van f 8,00 terwijl
het ontbreken van de "W"-nummers
op het wedstrijdformulier de
ontvangende vereniging f 9,50
gaat kosten ,prijs 1985)!!
Tenslotte willen wij nog wijzen

op art. E 26.4 van het
sportreglement;
"De thuisspelende vereniging zorgt
voor de tijdopnemers(s) en de
sekretaris, die in het bezit
dienen te zijn van de bevoegdheid
"W". Indien de tijdopnemer
(s) en/of de sekretaris niet
beschikt/beschikken over de be-
voegdheid "W" wordt een boete
opgelegd"
Genoemde boete bedraagt minimaal
f 18,25 en maximaal f 175,00.
Het is zaak de zaken m.b.t. de
"W"-functionarissen van uw ver-
eniging bij het begin van de
nieuwe kompetitie up orde te
hebben.

Distriktwaterpolo secr. 
J.C.Marée.





Playbackshow overweldigend succes

Op 27 april j.l. organiseerde
deCREZ voor de 2e keer en play-
backshow. De opkomst was gewel-
dig, de sterren waren op het hoo
tepunt van hun carriere, als of
ze nog nooit beter zijn geweest
Wie waren die sterren dan? Ik
zal ze even noemen; Het Fischer
Chöre, Danny de Munck, de Star
Sisters, Spandau Ballet, Madonna
Herman Brood, ZZ Top, André
Hazes, MAI TAI en niet te ver-
geten; Marcel "Henny Huisman"
van Gemert, die de presentatie
volledig in de handen had, De
zeer deskundige jury bestond uit
Marjo Nijssen, Frank Moison en
Katja Botman (allen welbekend
van radio en t.v.) De jury liet
zowel de performance als de
"look - alike" als het
playback-en op zich inwerken en
kwam tot de volgende uitslag:
* nr.1 De Star Sisters
* nr.2 Madonna
een gedeelde 3e
plaats voor
Danny de Munck en Herman Brood.

0e rest kwam op een gedeelde 4e
plaats terecht (jammer
jongens,volgende Keer beter er
komt er namelijk nog één!!! )
Het Fischer Chöre gaf de strijd
na 1 nummer op. Ze zongen het
verkeerde nummer en weigerde
daarna het goede nummer te
zing-en. Het Italiaans van Inge
Faber (DWT's talen wonder) kon
daar niets meer aan
veranderen,Tijdens de pauze,
waarin zeer veel en goed gedanst
werd op muziek van Pim, verkleede
Marcel "Henny Huisman" van Gemert
zich op uiterst geraffineerde
wijze
Het toefje werd geruild,
voor een strikje en het jasje
liet hij sportief uit. Het com-
mentaar van de jury werd door
vele van het publiek niet
ver-staan omdat enkele kwajongens
en kwameisje's zich op de tribune
niet geheel rustig gedroegen. Na
afloop van de playbackshow werd
er nog volop gedanst door de vele
aanwezigen. Volgende keer
misschien de soundmixer erbij?

Ted
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De estafette 4 x 100 wissel j.n.
/heren (12+14+16 jaar) eindigde
met het behaalde van een 2e
plaats met een tijd van 5.31.8
Ditmaal verliep net bij de
(m.o. 12/14/16(dames) hetzelfde,
en daar werd dus ook de 2e

plaats behaald de tijd was5.43.0
En hiermee werd de eerste ont-
moeting in de vierkamp afgesloten

Volgende ontmoeting in deze
vierkamp:
4 Mei te Badhoevedorp (18.00
uur)19 Mei Haarlem 15.00 uur
8 Juni te Haarlem in het
buiten-bad

Hieronder de tijden gemaakt tij-
dens de "Speedo Jaargang-wedstrij
den in het zwembad Edam-Volendam
op zondag 21 april 1985

hieronder zijn de tijden gemaakt
tijdens de wedstrijden gezwommen
in de Planeet op 14 april j.l. De
eerste wedstrijd van een vierkamp

100 m. rug Marrielle Scholten 1.27.2 3e

100 m. rug Arno Jutten 1.21.2 le

50 m. vlinder Myrella van Capelle 34.5 le

50 m. vlinder Niels Rohlinq 33.1 3e

100 m. rug Michel Bogaard 1.05.9 1e

50 m. vrije slag Remco Belles 39.0 le

100 m. wissel Michelle van de Berk 1.32.2 3e

100 m. vrij Arno Jutten 1.06.0 le

100 m. vrij Stevin Gaal.man 1.11.2 3e

100 m. school Myrella van Capelle 1.39.0 3e

100 m. school Linda Jutten 1.35.2 2e

100 m. vlinder Paul Stricker 1.11.2 le
100 m. vlinder Edward Hoogsteder 1.12.9 3e

200 m. wissel Lonneke van Veen 3.37.8
100 m. vrij Remco Belles 1.25.5

100 m. school Mariska Samson 1.48.1

100 m. school Michelle van de Berk 1.34.2

100 m. rug Pascalle Hoenderdos 1.43.9

100 m. rug Cinderella Julsing 1.32.6

100 m. rug Marielle Scholten 1.28.2

100 m. rug Lonneke van Veen 1.42.0
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Hieronder 2 tijden gemaakt tijdens
de Limiet-wedstrijden te Schagen.

100 m. rug
100 m. rug

1.05.9
1.12.6

Michel Bogaard
Myrella van Capelle

Hieronder de tijden gemaakt tijd-
ens de tweede wedstrijd in de
vierkamp in het zwembad "De
Sporthoeve" te Badhoevedorp op
zaterdag 5 mei 1985

50 m. vlinder Remco Belles .54.1 1e
100 m. rug Michelle van de Berk 1.31.8 3e
100 m. rug Tjerko Gaalman 1.35.0 3e
100 m. wissel Arno Jutten 1.17.4 le
100 m. vrij Myrella van Capelle 1.27.8 le
100 m. vrij Niels Rohlinq 1.05.0 3e
200 m. wissel Paul Stricker 2.35.8 3e
100 m. school Remco Belles 1.55.7 le

50 m. vrij Mariska Samson 39.5 3e
100 m. vlinder Arno Jutten 1.21.1 le
100 m. wissel Ronald Snel 1.19.7 3e
100 m. wissel Linda Jutten 1.25.4 3e
100 m. wissel Myrella van Capelle 1.18.8 le

zullen nog zwemmen
*8 juni de laatste vierkamp wed-
strijd in het buitenbad in
Schalkwijk
*22 juni alternatieve kringkamp-
ioenschappen,

verder zullen we dit jaar (buiten)
weer naar de Bosbaan gaan, en
tevens Spaarnwoude(data s wordenr

nog bekend gemaakt, ik weet ze
nu nog niet)

Dan als laatste 0snabruck 29

De estafette 8 x 50 meter vrije-
slag mixes werd prima gezwommen,
door de DWT-ploeg en ze be-
haalde dan ook de eerste plaats
met een tijd van 4.25.7

Na de vermelding van de tijden en
of plaatsen, die de redaktie
typiste op een geweldige manier
wederom in het clubblad zal door
spelen aan jullie, gaan we een
wat rustiger periode krijgen
wat betreft de wedstrijden. We
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elkaar dat de anderen aktiviteit-
en ook zo zullen slagen. Eén
ding is zeker we zijn al een
heel eind op weg naar Osnabruck
Rest me om allen het beste te
wensen in de komende weken,
succes bij de wedstrijden maak er
wat van !!!
Simon van Veen

en 30 juni, velen hebebn zich op
diverse manieren al ingezet van
dit weekend wat te gaan maken. De
bus is besteld en voor
overnachten is een jeugdherberg
geregeld. De zwemmers zelf hebben
zich met de sponsor maraton
behoorlijk geweerd en daardoor de
kosten naar beneden gedrukt
geweldig !!! We hopen met
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Eindstanden Distrikt III
Heren 2

1. de Dolfijn 2 15-25 136-69
2. Nereus 3 14-24 150-82
3. de Futen 2 15-21 119-83
4. Neptunus 2 16-19 119-101
5. de Vest 2 16-19 105-101
6. DWT2__________ 16-9  80-103
7. Duinkikkers 2 16-8  73-142
8. de Meeuwen 2 16-7  84-126
J:-ZAR 2 16-6  83-142 degr.L

Heren Jeugd
1. Aquafit 18-34 198-68
2. HPC 18-33 200-67
3. Rapido 16-23 165-73
4. Aquarius 18-23 133-95
5. KZC 18-18 116-106
6. VZV 18-13 11-119
7. Neptunus 17-11 90-131
8. OWT___________ 18-8  64-469
9. KroosduikerS 17-7  101-127
10.WZPC 18-2  55-244

AZVD teruggetrokken

Heren 1

PSV
Breda
EZPC
Vivax
KLC
MZPC
De Gouwe
Zeus
SZC
Koudekerk
WIK
DWT

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
17
15
14
11
9
6
7
6
3
5
2

1
3
1
2
2
3
5
3
3
9

2
4

2
2
6
6
9
10
11
12
13
12
15
1 EL

39
37
31
30
24
21
17
17
15
13
12
8

212-139
216-140
204-142
175-134
187-170
164-161
143-153
151181
132-167
174-212
143-212
132-222

PSV Kampioen en promoveerd:
DWT en WIk gedegradeerd



ZWEMMARATHON

Op zaterdag 20 April
organi-

seerde de zwemwerkgroep een zoge-

naamde "sponsermarathon". Deze
was opgezet om de kosten, die
gemaakt moeten worden, om de
wedstrijdploeg op 29 en 30 juni



naar Osnabrück te brengen,
enigzins te dekken, Gesteld mag
worden, dat dit aardig gelukt is
Om half zeven 's ochtends ston-

den de eerste zwemmers al voor
de deur, om kwart voor zeven,
werd het startsignaal gegeven en
konden de zwemmers een uur lang
hun gang gaan.

In het begin ging het er hard
want na een kwartier hadden
diverse kilometervreters hun
eerste 1000 meter er al op
zit-ten, het tempo zakte wat,
maar de eindresultaten waren
toch uitstekend.

Om kwart. voor acht kwam ied-

er een met een voldaan gevoel
het water uit. De gezwommen me-
ters waren achter de rug, nu nog
het geld dat de diverse fa-
milieleden, kennissen en vrienden
beloofden te betalen voor elke
100 meter die gezwommen
werd.
Op dit moment is het grootste

deel binnen de de busreis blijkt
zo goed als betaald te zijn.
Een bedankje voor de inzet van de
zwemmers is denk ik nu wel op
zijn plaats, en hopelijk wordt
het succes van deze marathon in
figuurlijke zin op 29 en 30 juni
voortgezet.

Deelnemers zwemmarathon

Niels 2000 m
Johan 2000 m
Erik 3300 m meeste meters!
Heidi 2500 m
Martine 2000 m
Carola 2000 m
Annemieke 2500 m
myrella 3150 m
Linda 3150 m
Michelle 3150 m
Pascalle 2650 m
Lonneke 2550 m
Renate 1700 m
Remco 2500 m
Cindy 2000 m
Pieter Paul 3000 m
Bart 3000 m
Mariska 2300 m
Arno 3000 m
marco 2000 m meeste sponsers nl 30!



felijke wijze als speaker en
tijdwaarnemer ken presenteren. Omdat
de opvang van de lopers in het te
kleine speeltuingebouwtje ieder jaar
weer een probleem was werd dit jaar
een bungalow-tent opgezet als
kleedruimte. Hiervan is door een
flink aantal atleten dankbaar gebruik
gemaakt. Dit initiatief is dus voor
herhaling vatbaar. D.m.v. folders en
via de media was weer bekendheid aan
onze trimloop gegeven. Maar wanneer
het weekblad De Koerier per abuis
11.30 uur opgeeft i.p.v.10.30 uur dan
kost ons dat een aantal deelnemers.
Aan zulke reclame hebben wij niets.
Om 10.30 uur wordt het start-schot
gelost door onze voorzitter Henk
Wigman (die man ia een duizendpoot)
en zo'n 220 lopers zetten zich in
beweging. Alles loopt en verloopt
probleemloos. Wanneer men na afloop
de finish passeert roept Henk de tijd
af voorzien van commentaar en krijgt
men als beloning het DWT-vaantje. Als
je geluk hebt krijg je ook nog een
leuk prijsje bij Cor Belles aan de
tombola-tafel. Uiteraard zijn er ook
lopers die graag de eerste willen
zijn. Als dit lukte kregen zij
bloemen aangeboden.

De vijfde DWT-loop.

In het meinummer werd de
lezers tweemaal excuus
aangeboden voor menselijke
fouten en tekortkomingen. Deze
keer ook van mijn kant excuses
veer het (te) late verslag van
onze DWT-loop op 24 maart j.l.
Gelukkig was deze DWT-loop één
maand later dan vorig jaar,
want anders hadden we mooi in
de vorstperiode gezeten en dan
was het waarschijnlijk meer
"klunen" geworden. Tot zover
was het een goede greep, ware
het niet dat het weer op zondag
24 maart kil (6°C) en buiig
was. Voor echte lopers geen
bezwaar, maar toch niet bepaald
uitnodigend als je 's morgens
slaperig uit het
slaap-kamerraam naar buiten
kijkt.
Het opbouwen van zo'n loop is
voor de 5de maal een
routinekwestie geworden, die
door de afdeling Rez.-zaken ook
deze keer weer goed was
georganiseerd. Het DWT-geluid
liet enige tijd op zich
wachten, maar kwam
uit-eindelijk toch nog net op
tijd, zodat Henk Wig-man zich
weer op voortref



Uitslagen:

5 1/2km: De jongen en het
meisjee die deze afstand
wonnen zijn niet met naam
bekend.
8 1/2 km:
1ste dame: Mevr.:Warmerdam
34 jr. uit Haarlem.
1ste heer: Hr.Bloemer
31 jr. uit Rijsenhout.
15 km:
1ste dame: Mevr. Kalter
45 jr. uit. Haarlem.
1ste heer: Peter Zwiers
30 jr. uit Hoofddorp.

Rest ons nog te vermelden dat
onze horeca-girls Ali, Diny en
Leida hun zaakjes weer prima
voor elkaar
hadden en weer vele dorstige
kelen hebben gelaafd en alle
medewerkers nogmaals
te bedanken voor hun prettige
medewerking.
Om nog eens te meer te laten
merken dat niets in dit leven
voorspelbaar is, begon plotseling
op 4 maart 's middags de zon te
schijnen en werd het mooi
weer!!!!

Tot volgend jaar.
Th.v.Giezen.








