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EEN DROOM??? Realiteit ?????????

le mijn bijdrage van deze maand

aan dit clubblad, wil ik u vast

op sleeptouw nemen naar onze Al-

gemene ledenvergadering . Deze

vergadering (noteert u het vast)

ral plaats hebben up Dinsdag 25

maart a. s.

Is dat nu dan al niet wat erg

vroeg, zo zult u zich wellicht

afvragen . Op het eerste gezicht

zeerzeker wel, doch in de loop

van het verhaal zult u het met

mij eens worden, dat het zelfs

aan, de late kant is.

Artikel 7 van ons Huishoudelijk

Reglement zegt o.a. en ik citeer

: " De .voorzitter geeft leiding

en houdt toezicht op het vereni-

gingsleven door zorg te dragen

voor het naleven van de Statuten

het Huishoudelijk Reglement en

alle verdere regelingen en

bepalingen.

In Artikel 6 van ditzelfde H.R.

lezen we e.a. en weer citeer ik:

“ .... jaarlijks op de Algemene

Vergadering treedt plm. 1/3 deel

van het bestuur af volgens roos-

ter , op te maken door het be-

stuur , met uitzondering van de

voorzitter,die voor een periode

van 3 jaar in funktie wordt ge-

kozen en slechts  een  periode

van 3 jaar kan worden herkozen".

Met het lezen van beide citaten

zal het de attente lezer opval-

len dat het inderdaad niet te

vroeg is om het  sleeptouw naar

de Alg. vergadering vast los te

gooien.

Welnu, door organisatorische  om-

standigheden heeft ondergetekende

reeds een jaartje "gepikt" en

gedurende 7 jaar oprecht gepoogd

het voorzitterschap gestalte te

geven.

De laatste 1½ jaar heb ik steeds,

gezegd het welletjes te  vinden

en in maart '86 zeker op te stap 

ten . Gedurende ook die periode

zijn wij intensief op zoek ge-

weest tot zelfs"buiten" de ver-

eniging toe , om in de opvolging

te kunnen voorzien. Immers in de

visie van het bestuur is het

wenselijk zo niet een " must" om

een reeds ingewerkte te laten

funktioneren. Een treffend voor-

beeld hiervan moge zijn onze

huidige secretaresse die alvo-

rens tot het bestuur toe te tre-

den reeds een jaar meedraaide en

sedert maart j.l. met verve haar

taak vervult . Ook weet u onge-

twijfeld dat  de tijd snel door

je vingers "vliedt" en diezelfde

ervaring heb ik ook.

Deze hele zaak overdenkend  ben

ik tot de conclusie gekomen dat

met mijn stoppen er een enorme

leegte zal ontstaan voor wat be-

treft mijzelf . Immers 7 jaar

voorzitter en daarvoor 2 jaar

secr . heb ik mogen meebouwen,

meebesturen en om dat ineens los

te laten , maakt nu de tijd van

vertrek snel nadert dat je er wat

genuanceerder tegenaan gaat

kijken . Aldus  heb ik besloten

voorlopig beschikbaar te blijven

voor D.W.T. Echtér denk nu niet

dat de zaak hiermee is opgelost,



want ik zou een slechte voorzit-

ter zijn als ik mij niet zou

houden aan de spelregels zie

artikel 7 en 6 van H.R.Het feit

dat ik beschikbaar blijf is mede

ingegeven door een prettige ver-

standhouding  met al die mensen

met wie ik 9 jaar mocht samen-

werken . En om dat plots niet te

" missen " meen ik er ook voor

mijzelf goed aan te doen  lang-

zaam af te bouwen.

Ook op de slotavond heb ik dit

gepresenteerd en hoorde alras de

opmerking, zoek maar niet langer

we veranderen het. H.R. of ver-

lenen dispensatie en je gaat ge-

woon door . Hieraan koppel ik

direct  dat  dit zeer zeker niet

de bedoeling is.  Het H.R. is

destijds door de leden zelf ver-

anderd , mede ingegeven door het

feit dat er zo af en toe een

frisse wind dient te waaien en

laten we heel eerlijk zijn als

je 9 jaar meedraait waarvan de

laatste 7 jaar als " aangever"

den zit er onoverkomelijk het

gevaar in dat je afstompt en dat

zou voor de vereniging echt geen

goede zaak zijn.

Ik doe bij deze dan ook een drin-

gend beroep op eenieder denk en

werk daadwerkelijk mee ,  om in

de vacature te kunnen voorzien ik

van mijn kant beloof de nieuwe

man of beter nog vrouw met raad

en daad te zullen bijstaan en

zeker niet weg te lopen.

wie oh wie durft zich te melden?

ik ben een optimist van huis uit

zie dus veelal de zonzijde.

Dromen zijn vaak bedrog.

Realiteit daar draait het om, ik

hoop en vertrouw dat iemand zich

spontaan meldt!!!!!

Dus toch geen droom ???????

Vol verwachting.................

 

Henk Wigman



+++ B E L A N G R I J K +++ B E L A N G R IJ K +++

Zoals bekend worden zo rond 1 november de nieuwe accept-giro's

voor contributie inning 1986 verzonden.

Het doet ons deugd dat het bestuur in haar vergadering van 27

augustus j.l. heeft kunnen besluiten om de contributie voor

1986, NIET te verhogen.

Wel echter verhoogd worden: het éénmalig inschrijf tarief en 

de startvergunning.

Voor wat betreft. dat laatste, de startvergunning dus, dat is

een zaak welke wij helaas niet zelf in de hand hebben.

Contributie 1986 was f 52.- blijft f 52.-

Inschrijfgeld    " f  3.- wordt f  4.-

startvergunning   " f 22.-   " f 22.50

Wij hopen en vertrouwen er ook up, dat u het NIET verhogen

van de contributie naar waarde zult weten te waarderen, door

een vlotte overmaking.

Het bestuur.

WATERPOLO SPELREGELS.

Met ingang van de nieuwe water-

polo Competitie zijner enkele

wijzigingen van de regels van

kracht geworden. Een aantal hier-

van hamdelt over de competitie

opzet en zijn hier van minder

belang. Wel van belang zijn:

1. alle competitie- en bekerwed-

strijden worden gespeeld op

speelvelden van 25x15 meter met

een minimale diepte van 1.80 me-

ter (dus geen) speelvelden   meer

van 30 meter).

2. Achter de beide doellijnen en

tegenover de scheidsrechter (s)

dienen op 1 meter afstand van de

grensrechter voor iedere ploeg 

afzonderlijke zitbanken te staan

voor coach en   reserve-spelers.

De coach en de  reserve-spelers

van een ream dienen tijdens de

wedstrijd splaats te nemen op de-

ze spelersbank en deze niet meer

te verlaten- Er vindt bij de

rustperiode geen wisseling van

spelersbank plaats  (dus de coach



 1 Peter Samson 5666 punten

 2 Jan Nijemanting 5643 punten

 3 Pim van Wees 4953 punten

 4 Miriam Samson 4901 ponten

 5 Wim van Wees 4803 punten

 6 Karin Nijemanting 4705 punten

 7 Heer Blom 4693 punten

 8 Jurgen Kleinhout. 4620 punten

 9 Erwin Dolieslager 4606 punten

10 Diny landvliet 4551 punten

11 Nel Nijemanting 4245 punten

12 Mevr. BIom 4229 punten

13 Corrie Bergman 4209 punten

14 marcel van Gemeert. 4002 punten

15 Simon van Veen 3630 ponten

16 leida Scholten 3256 punteln

Al kom je niet perse om te kla-

verjassen dan is het al gezellig

aan de bar. Met onze beste bar-

keper en altijd opgeruimde,    ge-

zellige man Rob Belles, dat  is

de man voor een muziekje en

drankje- Hier volgt dan de stand

van de eerste ronde van 3 Septem-

ber. En tot dinsdag 1 Oktober  en

29 Oktober.

Jan.

en spelers blijven zitten op de

bank waar ze die eerste periode

zaten).

In zwembaden waar aan bovenstaan-

de niet kan worden, voldaan,   be-

paalt de scheidsrechter   de

plaats waar de ploegen      moeten

gaan zitten.

3. Protesten moeten   uiterlijk

binnen 2x24 uur in tweevoud  wor-

den herhaald. Onverandert bij

protesten blijft dat binnen een

kwartier na afloop van de wed-

strijd een protestformulier  door

Hallo klaverjasvrienden,

De eerste avond zit er op, het

aantal viel iets tegen maar 100%

meer dan de eerste avond vorig

jaar. Ik heb nog heel  wat   oude

bekende van vorig jaar   gemist

maar daar reken ik de volgende

ronde 1 Oktober weer op. Het was

anders weer van ouds gezellig en

ook weer wat nieuwe gezichten.

de scheidsrechter(s) en de aan-

voerder van de tegenpartij dient

te worden ondertekend. Ook  moet

direkt na de wedstrijd   d.m.v.

een kruisje op het wedstrijdfor-

mulier aangegeven worden dát er

een protest zal worden ingediend

Alle aanvoerders en coaches worden

verzocht van bovenstaande nota te

nemen.

Prettig seizoen

de polocie.







DE CONTRA- TORPEDO !!!!!

Maandeliiks magezine voor de

kunstzwemster jaargang  2, nr. 2

Voorwoord

dit is alweer de tweede

aflevering dit seizoen. De eerste

maand van trainen is achter De

rug, en het klinkt misschien 'n

beetje voorbarig, maar we gaan

beginnen aan de voorbereidingen

van een mini-kerstshow. Aan tijd

gebonden is deze niet, want als

de show niet op tijd klaar is

maken we er gewoon een

nieuwjaars-show van. of desnoods

een paas-show.Het is de bedoeling

van deze show dat ouders en an-

dere geintresseerden komen kij-

ken naar de zelfgemaakte uitvoe-

ringen. Wie weel kunnen we na-

derhand nog iets leuks doen in

het clubhuis?

Maar zover is het nog niet.want

eerst moet er nog hard getraind

worden.

En dametjes, niet klagen over

vermoeidheid! We zullen doorgaan

DE BADMUTS EN DE NEUSKLEM .

Nee, dit is niet de titel   van

een roman uit de bouquet reeks

weer de twee onderwerpen die in

dit stukje aan bod komen.

De Badmuts:

Als het goed is heb Jij ook een

witte badmuts. Misschien  zelfs

al je tweede. Zo'n badmutsheeft

heel wat bekende en onbekende

eigenschappen. Hij  is rekbaar

dat wist je al, denk ik . Maar

weet. je ook hoe rekbaar? In een

badmuts als de jouwe- kan (niet

schrikken) ruim 200 l. water=

20 volle emmers. En als hij dan

nog niet stuk is en leeggegooid

wordt , kun je hem weer gewoon

gebruiken. Zonder grapjes een

badmuts heeft een speciale be-

handeling nodig . Droog hem na

het zwemmen goed af' aan de bin-

nen-én de buitenkant. Het beste

is om hem daarna aan de binnen-

kant met talkpoeder te bestrooi-

enen om aanelkaar kleven en ver-

gaan te voorkomen.

De Neusklem.

Welke heb jij? Wat een grote of

kleine! Tja, dat is weer zoiets.

Ben je op zoek naar een neusklem

en dan zijn er zoveel verschil-

lende. Wat is nu een goede?  Om

te zorgen dat iedereen  een neus-

klem kan krijgen van een prima

kwaliteit. Heb ik ze zelf inge-

kocht. Het is het model dat door

de top-kunstzwemsters gebruikt

wordt. Voordeel :klein, zit. goed



Strak, onzichtbaar, Nadeel:

klein, zit geen touwtje aan

zinkt. Deze neusklem kan je het

beste als je hem niet op je neus

zet, of om je vinger of in je

badpak bewaren.

ONS BOEKJE:.

Tja, dat. is een beet je fout ge-

gaan. Dit is niet erg, want. ik

ga het nu anders doen. Iedereen

die een bladzijde wil hebben kan

dat op de trainingen aan   mij

vragen. Het ligt eraan hoe alles

loopt met copieren of het alle-

maal op tijd komt. Ik hoor dat de

enthousiaste meisjes ook het.

boekje hij elkaar gaan sparen. De

tekst van het boekje blijft in

het clubblad komen, maar in het

eigenlijke boekje komt veel meer

te staan.

STUWBEWEGINGEN:

Alle stuwbewegingen   bij   het

kunstzwemmen hebben hetzelfde ba-

sisprincipe. Het is een    bewe-

ging van de onderarm en de pols,

waarbij de rest van het   lich-

aam stil blijft.

 De stuwbeweging is een 8-vorm-

ige beweging. Door deze   bewe-

ging zorg je ervoor dat je  in

evenwicht. blijft en dat je wel

of niet gaat bewegen.

Als je de stuwbeweging goed uit-

voert, zijn er bij je handen

kleine draaikolkjes te zien. Je

kunt dat veer je zelf controler-

en door in het ondiepe   op  je

knieën te gaan zitten en zo

de stuwbeweging te oefenen.

linkerhand lichaam rechterhand

Hoe ga je bewegen en hoe blijf je

stilliggen,

A op de plaats blijven; met je 

  hand vlak.

De stuwbeweging die behandeld

worden staan niet alleen. Ik zal

proberen ne elke stuwing er een

of meerdere figuren bij te 

noem-en weet hij bij gebruikt

wordt.

BASISSTUWBEWEGING:

De basistuwbeweging is de eerste

die je van ons geleerd hebt.

Op je rug.

- je houdt je handen bij je heup-

  en, iets er onder.

- je beweegt je handen, je onder-

  armen en niets meer.

- bij het naar binnen gaan  van

  je hand is je duim boven. bij

  het. naar buiten gaan is hij on

  der.

Als je dat vanaf je hoofd bekijkt

ziet dat er zo uit.



Ik was dus de gelukkige die deze

keer aan de slag mocht. Wat nu ?

Ik schrijf me elke maand   een

ongeluk in het clubblad en dan

ook nog eens dit extra stukje er-

bij. Maar goed, ik zal er mijn

best voor doen.

Eerst wist ik niets om te schrij-

ven.Toen kwam Inge naar me toe

met wat nieuws. 

Op de training hebben de  mees-

ten het al gehoord, maar nog niet

iedereen weet het. We gaan aan

wedstrijden meedoen.

Inmiddels heeft iedereen     een

keuringskaart gehad en misschien

al ingeleverd met geld én    een

pasfoto. (De KNZB  spaart  zeker

natuurrampen!) Als je    gekeurd

bent krijg je een startver-

gunning. Deze heb je nodig om aan

de wedstrijden mee te doen en om

diploma te mogen zwemmen.

H jeugd goes to Osnabrück

Niet om het een of ander    maar

Tjeerd ging dus naar   Osnabrück

Nu was ie daar al eerder geweest,

dus eigenlijk was het kasie voor

Tjeerd. Althans dat dacht ie.

Tjeerd is een aardige jongen maar

heeft de vervelende eigenschap

zijn vergaande vorm van zelfinge-

nomenheid niet onder stoelen of

bakken te steken.  Tjeerd  voelt

zich zogezegd een hele bink. En

dat moet iedereen weten ook.

Niemand weet echter wat   Tjeerd

dit weekend overkwam.

Tjeerd is de ouwe neit meer.

Geen woord krijgt men er meer uit

Spekulaties doen de rond maar

Tjeerd deren ze niet.

No feedback.

Tjeerd is out.

En dat is maar goed ook.

Een getuige

Dan de wedstrijden. De eerste is

al bekend:

12 OKTOBER IN ZANDVOORT

verplicht zijnde volgende fi-

guren:

* salto achterover gehurkt

* balletbeen

* dolfijn

* salto voorover gehoekt

Je snapt wel dat degeen die deze

figuren een beetje beheren mee

mogen! De exacte tijd was bij het

inleveren van de copy ( 10 sept-

ember) nog niet bekend,  maar

daar zullen jullie al wel   be-

richt van gehad hebben. Volgende

maand een verslag van de

wedstrijd Voor de laatste kolom

is volgende maand Inge aan de

beurt.

Linda



Houd deze data vrij als je  nog

geen W-diploma hebt.

Opgeven bij de leden van de polo-

werkgroep.

GESLAAGDEN:

Katja Botman

Ton van Gemert

Jolanda Gerritsen

Milo Gerritsen

Monique van de Heide

Ralpf Kleinhout

Ulco Kleinhout

Mieke Kroft

Heidi de Kwant

Anita van luit

Frank Moison

Karin Nijemanting

Martine Rohling

Johan Selles

Anje Wattel

Carola Wigman

Luc Zandvliet

Willen al de genen die beschikken

over een W-diploma of onlangs

zijn geslaagd voor de W-kursuseen

pasfoto of hun legitimatiekaart

inleveren bij Marius Bakker of

bij een polowerkgroeplid.

Leden van de polowerkgroep zi jn:

Marius bakker tel 28 93 08

Jolande Gerritsen tel 25 41 47

Frank Moison tel 35 72 18

Frank Muylaert tel 32 67 96

Anje Wattel tel 32 57 40

André landvliet tel 32 20 60

KURSUS W:

In april jl. kregen alle waterpo-

lospelers een uitnodiging om deel 

te nemen aan de Kursus W (bevoegd

heid om achter de jurytafel te

gaar zitten tijdens de wedstrijd-

en).

Er zijn ongeveer 60 uitnodigingen

op naam verstuurd. Deze kursus

was op drie dinsdagavonden in het

clubhuis, met het eksamen erbij,

Slechts één persoon heeft afge-

beld. Het zag er dus naar uit dat

er meer dan 50 mensen    zouden

komen. Op 23 april waren er li-

ters koffiegezet om alle deelne-

mers te ontvangen. Wat . schetst

mijn verbazing als er maar 16 men

sen binnen druppelen.

Uiteindelijk hebben er 1B menseb

deelgenomen aan het eksamen. De

uitslag ís verderop in dit stukje

te lezen

Is het nu echt zo veel moeite om

even af te bellen als je persoon-

lijk aangeschreven wordt? Het is

noodzakelijk dat iedere poloeër 

boven de 16 jaar het     diploma

haalt omdat de KNZB   het   ver-

plicht stelt voor mensen     die

achter het tafeltje zitten.

De volgende kursus is in oktober

en dan wordende mensen die de af-

gelopen keer niet aanweizig kon-

den zijn zeker verwacht.Bijvol-

doende belangstellingzal er een

scheidsrechterkursus gehouden

worden. De komende kursus is

voorlopig gepland op dinsdag 22

oktober en op de dinsdagen 5 en

12 november.











Het kunstzwemmen

Kunstzwemmen is leuk. Training

geven met een paar blazende geluids

boxen in je nek niet. Om 19.40 be-

gon de training van de aspiranten.

Om 19.50 wist ik pas dat er kunst-

zwemmen zou zijn. Dat kwam omdat

ik me afvroeg waarom er zoveel 

mensen in het zwembad zaten.

Vanaf die tijd was het ook on-

mogelijk om je verstaanbaar te

maken. Iemand brulde in mijn oor

dat ik moest zorgen dat de ge-

luidsapparatuur niet nat   werd.

Vanaf 20.00 liepen er minstens

3 mensen ongelofelijk te balen.

Frank, Anje en ik. Ik heb een goed

idee voor de volgende keer. Zorg

ervoor dat in elk geval de trainers

weten wat er gaat gebeuren. Dan

trainen we gewoon een keer niet.

    Jaap.





Van de clubhuiscommissie:

Bardiensten:

VRIJDAG:

 4 Oktober  Ann Leurs & Diny Zandvliet

11 Oktober  Siep Visser & Nic den Braven 

19 Oktober  Paul Roozekrans & Siep Visser

25 Oktober  Henk Wigman & Hans Kleinhout

 1 November Fam Rohling

ZATERDAG:

 5 Oktober  Sophie Wigman & Walter Bakker

12 Oktober  Fam Kleinhout

19 Oktober  Fam Nijemanting

26 Oktober

 2 November >  na verschijnen van het polorooster



is geboren, een pracht  is het,

de maker wordt nog bedankt. Met

Gijs weten we nu allemaal  waar

we aan toe zijn.  Het programma

is in het totaal bekend,   ook

het zwemprogramma en tevens af-

spraken waar we ons met elkaar

aan gaan houden, plus   Gijs

geeft ons aan, wat  we mee  moet-

en nemen en wat we niet moeten

vergeten. Wij zijn klaar   voor

de trip.

De reis; zaterdag 29-06-985:

Vroeg in de ochtend rond   8.30

uur zijn we dan allemaal aanwe-

zig met onze uitrusting voor de

trip bij ons.  Het weer werkt

niet mee, het is kil en nat.

Maar we laten ons niet inpakken,

neen, wij pakken de blus in,  ne-

men afscheid van de diverse aan-

wezige familie en we gaan op-

stap, richting Osnahrück.

De reis verloopt prima en de

stemming is goed. We zijn prach-

tig op tijd als we bij de Jeugd-

herberg aankomen. Daar bekijken

we even waar we overnachten, la-

ten de spullen op de kamers ach-

ter, welke we verder niet meer

nodig zullen hebben die dag en

daarna up naar het, zwembad. Zo

rund 12 uur zijn we daar aanwe-

zig, als een van de eerste (to-

taal komen er 12 verenigingen op

dit internationale zwem-gala).

Het is een prachtig zwembad, 

maar het geheel ziet er toch wat

triest uit, onder deze weersom-

standigheden, het is nog steeds

regenachtig en kil. Maar dat is

vooraf jammer genoeg niet te re-

Reisverslag betreffende 2 daagse

trip naar Osnabrück.

Inleiding:

Maanden  voor de reis waren we 

er al mee in de wee r, het was al

zo lang geleden, dat we zo'n 

weekend hadden gehad. Enkele ja-

ren is er niets van gekomen van-

wege het aantal zwemmers(sters),

welke je in de verschillende

leeftijds groepen moet hebben om

zo'n trip te maken en dan tevens

wat te kunnen presteren met el-

kaar. Uiteindelijk hebben we ge-

dacht het meet mogelijk zijn dit

jaar.

Dus ja, we gaan het doen!!

Dan moet het plaatje rond ge-

maakt worden. Contacten leggen,

veel informatie zien te krijgen.

vragen zijn er betreffende finan-

ciële kanten en hoe zullen we

gaan, hoe zullen we overnachten,

welke activiteiten doen we voor-

af (om wat geld binnen te krijg-

en) enz. enz. Kortom, veel is er

gedaan en door diverse mensen en

enkele in   het  bijzonder is

heel wat werk verzet. Maar daar-

door is dan ook bereikt, dat het

plaatje rond is gekomen. Ik weet.

niet of het 9 maanden heeft ge-

duurd maar Gijs(onze reisgids),



gelen. Intussen zijn de leden van

de zwemploeg al aan het in-

zwemmen, daarna een warme douche

en goed afdrogen en de zwemploeg

komt weer bij elkaar.

Hierna komen de diverse verenig-

ingen, op afroep van hun namen

allemaal (op de maat. van de mu-

ziek) rond het zwembad, Nadat

ieder is begroet en welkomswoor-

den zijn gesproken, is het zover

en de wedstrijden kunnen begin-

nen. II-stuks programma-delen

worden deze middag    afwerkt,

DWT hoeft zich niet te   scha-

men, want diverse onderdelen wor-

den afgesloten, waarna 1 van ons

op het ere-podium verschijnt en

een medaille krijgt omgehangen,

hetzij goud, zilver of brons.

Diverse leden van de vereniging

hebben deze middag een woordje

gewisseld met de  Burgemeester

van Osnabrück, welke deze middag

geruime tijd aanwezig was. Enk-

ele van onze   zwemmers( sters)

kregen via haar, hun behaalde me-

daile omgehangen pluns een per-

soonlijke gelukwens. Tevens ver-

vulde ook de Wethouder van sport-

zaken enkele malen deze taak

hetgeen een extra feestelijk

tintje aan deze  internationale

sfeet gaf.

Na deze toch wel geslaagde, maar

natte en koude middag, zijn we

via de bus weer vertrokken naar

ons adres in Osnabrück waar, be-

sproken was, dat we daar zouden

komen om de inwendige mens   wat

aan te sterken.  Een     drankje

warme patat en snitchel ging er

dan ook in als koek. Ter plaatse

klonk de disco muziek al in de

oren, vanuit een zaaltje naast

ons en de meeste waren dan ook al

gauw van de tafels verdwenen.

De voorzitter van de vereniging

Dodesheide Osnabrük   spreekt

daar de gast zijnde verenigingen

en voorzitters ensecretarissen

toe tevens vinden overhandigingen

van kleine     attenties plaatst

van D.W.T. is dit een   Deflts-

blauw tegeltje met een afbeel-

ding van de gerestaureerde ST.

Bavo-kerk. Er wordt nog wat nage-

praat onder het genot van een

drankje en ± 23.00 uur vertrek-

ken wij naar de   jeugdherberg

voor de overnachting.

Zondag 30-06-1985:

Na de genoten nachtrust   (voor

sommige maar een enkeluur) zijn

we vroeg,± 8.00 uur aan het ont-

bijt. Dit was prima verzorgd, en

na de afwas, waar zonder proble-

men enkele vrijwiligge jongens

zich voor hadden aangemeld. zit

ten we ± 9.00 uur in de bus. voor

vertrek naar het zwembad. In de

nacht heeft het geregend,  maar

nu wil de zon zich laten gelden

en het lijkt deze dag beter te

warden. Aangekomen bij het zwem-

bad, gaat de zwemploeg omkleden

en inzwemmen, begeleiding neemt

deze gelegenheid waar om een kop-

je koffie te nuttigen.   Daarna

gaar we gezamelijk een plek in

cie zon opzoeken aan de rand van

hel zwembad, de gehele groep is



DE WINNAARS VAN DE DIVERSE ONDERDELEN GEZWOMMEN IN OSNABRÜCK

OP 29 EN 30 JUNI 1985

200 m. schoolsl.heren 68/69 Michel Boogaard    zilver 2.39.2

200 m. schoolsl.heren 68/69 Edward Hoogsteder  brons  2.46.8

200 m. schoolsl.heren 66/67 Paul Stricker      goud   2.48.5

100 m. schoolsl.heren 76/-  John Visscher      Zilver 2.02.3

100 m. rugsl.   heren 70/71 Niels Rohling      goud   1.17.5

100 m. rugsl.   heren 68/69 Michel Boogaard    goud   1.10.9

100 m. rugsl.   heren 68/69 Siem Keyzer        Brons  1.15.7

100 m. vlinder  heren 74/75 Remco Belles       zilver 1.19.8

nu in een gezellige sfeer bij el-

kaar en de wedstrijden gaan  be-

ginnen. Totaal worden 7 onderde-

len afgewerkt, in elke serie 1 of

meerdere D.W.T. zwemmers(sters),

eh elke serie aanmoedigen    ge-

juich en geroep van    zijkanten

met resultaat. D.W.T.  laat zich

nu zien en horen en     geregeld

wordt er als het ware weer   een

medaile uit het water gevist.

Bij 4 x 100m rugslag dames  was

het spektakel geheel compleet.

Er werd gezwommen,  geschreeuwd,

en de 1e plaats behaald en een

wisselbeker gaat mee naar huis.

De zon nog steeds aanwezig, na

de dag van gisteren wordt    dat

extra gewaardeerd, de stemming is

geweldig, de prestaties   prima,

het weekend kan niet meer stuk.

De laatste onderdelen werden af-

gewerkt en nog wat ere   metaal

binnengehaald en dan raakt  ons

verblijf aldaar ten einde,   we

gaan nog even naar het teras, wat

gebruiken,   de   een eet   wat

de ander neemt een drankje en er

wordt nog wat nagepraat. Het pro-

gramma van Zondag is vlot afge-

werkt, we zitten nog lekker in

de zon, en hebben geen haast, nog

lekker wat genieten van een

bewogen weekend. Door het vlotte

verloop, stappen we uiteindelijk,

toch (vóór op het schema) in de

bus, waardoor we vroeger als ge-

pland, rond 18.00 uur weer in

Haarlem aankomen.

Afsluiting:

Als we omzien, kunnen we zeggen, 

we hebben een heellijk weekend

gehad, we hebben leuke presta-

ties geleverd, totaal behaald 42

medailles 10x brons- 18 x zilver,

14x goud + een wisselbeker, heb-

ben we mee naar huis genomen. Een

reden om volgend jaar te gaan

verdedigen misschien?

De organisatie was goed en we

zijn een ervaring rijker.

We kunnen met elkaar terug  zien

op een geslaagd weekend.

Wellicht aanleiding voor

herhaling in de toekomst.

Namens de zwemwerkgroep.

Simon van Veen.



100 m. vlinder  heren 70/71 Arno Jutten   brons 1.31.2

100 m. vlinder  heren 68/69 Edward Hoogsteder  goud 1.11.8

100 m. vlinder  heren 66-67 Paul Stricker   zilver 1.14.0

100 m. rugsl.  dames 72/73 Marielle Scholten  goud 1.27.1

100 m. rugsi.   dames 70/71 Anja Roojers       brons 1.26.1

100 m. rugsl.   dames 68/69 Myrella van Capellegoud 1.17.8

100 m. rugsi.   dames 66/67 Heidi de Kwant   brons 1.36.0

100 m. schoolsl.dames 76/-  Renate Haak   goud 1.54.9

100 m. schoolsl.dames 72/73 Michelle v.d.Berk  zilver 1.37.1

100 m. schoolsl.dames 68/69 Linda Jutten   zilver 1.38.2

200 m. schoolsl.dames 72/73 Marielle Scholten  zilver 3.14.1

200 m. schoolsl.dames 72/73 Michelle v.d.Berk  brons 3.23.1

 50 m. vrijsl.  heren 76/-  John Visscher zilver 0.49.4

 50 m. vrijsl.  heren 74/75 Remco Belles goud 0.40.5

 50 m. vrijst.  heren 70/71 Niels Rohling zilver 0.29.5

 50 m. vrijsl.  heren 68/69 Michel Boogaard goud 0.29.3

 50 m. vrijsi.  heren 68/69 Ronald Snel brons 0.30.5

 50 m. vrijsi.  heren 66/67 Paul Stricker zilver 0.29.1

 50 m. vrijst.  heren 76/- John Visscher goud 1.51.6

100 m. vrijsi.  heren 70/71 Niels Rohling brons 1.06.3

100 m. vrijsi.  heren 68/69 Siem Keyzer zilver 1.02.1

100 m. vrijst.  heren 66/67 Paul Stricker zilver 1.04.4

100 m. vrijsl.  dames 76/-  Renate Haak goud 1.43.8

100 m. vrijsi.  dames 74/75 Lonneke van Veen brons 1.29.5

100 m. vrijsl.  dames 72/73 Marielle Scholten brons 1.20.8

100 m. vrijst.  dames 70/71 Anja Rooyers zilver 1.14.7

100 m. vrijst.  dames 68/69 Carols Wigman zilver 1.09.2

 50 m. vrijst.  dames 76/-  Renate Haak goud 0.45.6

 50 m. vrijsi.  dames 74/75 Lonneke van Veen goud 0.39.7

 50 m. vrijsi.  dames 72/73 Michelle v.d. Berk goud 0.35.4

 50 m. vrijsi.  dames 72/73 Pascalle Hoenderdo zulver o.35,5

 50 m. vrijsl.  dames 70/71 Anja Rooyers zilver 0.33.5.

 50 m. vrijsl.  dames 68/69 Myrella van Capellezilver 0.31.6

 50 m. vrijsl.  dames 68/69 Carola Wigman brons 0.31.7

 50 m. vrijsl.  daems 66-67 Heidi de Kwant zilver 0.36.9

Verder 4 x 100m. vrijsl. heren eeen geweldige 2e plaats.

met een tijd van 4.24.1

4 x 100m. vlinder dames 3e plaats 6.22.2

4 x 100m. school  dames 3e plaats 5.42.9

4 x 100m. school  heren 3e plaats 5.51.0

10x  50m. mixes dames/heren 2e plaats 5.14.0

4 x 100m. rugsl.  dames 1e plaats(WISSELBEKER) 5.43.3



Jarigen in Oktober:

 1. Myrella van Capelle, Monique

Leenders, Birgit Ferdinandus

 2. J. Norbart, L.van der Walle

Mark van Gaale

 4. E. Deen, I van Lieshout.

 5. Marcel Reichert, L .Roozekrans

Joyce Zwitzer.

 7. Sophie van Gaale.

 9. R. ter Wal.

10. Ellen Arendtshorst., M.W.v.d.

Beld, Robert Kors.

11. H.M. van der Peet.

12. J. Folkertsma, Martijn Bos.

13. Heidi de Kwant, K. Veldt.

14. Carola Wigman, A.Kluiver,

D.Smallegange.

15. M.N.Geels, M de Groot.

Sophie Tillemans.

16. Machiel Hoenderdos, Marco

Dinis, Ton van Gemert.

19. L .Rienstra.

20. Wilco Kaasenbrood.

21. René Bolwijn, Jan van Galen,

Leonard Sussenbach,

Roel Witteman,

22. Harry Duits.

23. Juan Meegdes, Carolien

Thoolen,

26. Danielle Huyboom.

28. S.M. Schuyt, Nadine Tromp.

29. Natalie Been, S. leenders,

R.C. Smits, Susanne Witlox.

30. Maaike van Schie.

31. R. van der Kamp.








