






Van de clubhuiswerkgroep: 

Bardienstroosters:

Vrijdag (vroeg):

 7 maart Paul Thoolen en Johan Selles

14 maart Milo Gerritsen

21 maart Eric Thoolen

28 maart Niels Rohling

Vrijdag ( laat)  :

 7 maart Herman Lanfermeier en Jurgen Kleinhout

14 maart An Leurs en Diny Zandvliet

21 maart Siep Visser en Paul Stricker

28 maart Ronald Stricker en Johan Selles

Zaterdag:

 1 maart fam. Nijemanting

 8 maart Marcel van Cement, Koos Stroosnier en

         Annelies Zandvliet

15 maart fam Meier en fam van Gaale

22 maart nog niet bekend

29 maart paas zaterdag

 5 april Heidi de Kwant,Roy Jansen en Paul

         Roozekrans

Ons clubhuis:

De laatste tijd hoort de clubhuiswerkgroep steeds

vaker klachten van barmedewerkers dat het zo moeilijk

is om de laatste bezoekers weg te krijgen. Voor deze'

bezoekers dit stukje.

Het clubhuis is geen kroeg, waar je tot in de kleine

uurtjes kan blijven zitten.

Het clubhuis is een ontmoetingsplaats. Na het zwem-

men nog even gezellig wat drinken en kletsen. Of je

wacht op een ander voordat je samen gaat stappen.

Het clubhuis is voor de kroegentocht een beginpunt

en geen eindpunt.



Nogmaals: OFFICIEEL IS HET OM 12 UUR SLUITEN IN

VERBAND MET OE VERGUNNING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

We zijn geen horeca gelegenheid, geen disco, geen 

café geen kroeg, we zijn een clubhuis.

Linda van Emmerik

uitslagen van de 6e klaverjasavond

 1 Truus Kooi 5296

 2 Marius Bakker 5108

 3 Joop van de Stade 5053

 4 Jurgen Kleinhout 4956

 5 Karin Nijemanting 4956

 6 Corrie Rustman 4902

 7 Simon van Veen 4077

 8 Peter Samson 4357

 9 Miriam Samson 4735

10 Janette Blom 4698

11 André Zandvliet 4650

12 Marcel van Gemert 4592

13 Leida Scholten 4590

14 Henk Wigman 4573

15 Jan Nijemanting 4429

16 Erwin Dolieslager 4493

17 Diny Zandvliet 4460

18 Corrie Bergman 4356

19 Nel Stolk 4324

20 Ans van Veen 4231

21 Bas Blom 4125

22 Hannie van de Stade 4112

23 Luc Zandvliet 4024

24 Nel Nijemanting 3880

25 Judith Meiermans 3871



Hallo D.W.T-ers

Hier even de standen en nieuws van het klaverjas-

front.

U ziet er kan nog van alles gebeuren het is steeds

reuze gezellig. Nu is er een verzoek van de clubhuis-

Totaal na 6x klaverjassen.

 1 Peter Samson 28645 na 6x

 2 Jan Nijemanting 28487

 3 Karin Nijemanting 28187

 4 Janette Blom 27878

 5 Bas Blom 27658

 6 Diny Zandvliet 26822

 7 Leida Scholten 25891

 8 Corrie Bergman 25627

 9 André Zandvliet 24110 na 5x

10 Miriam Samson 24084

11 Nel Nijemanting 23310

12 Nel Stolk 22825

13 Truus Kooi 22393

14 Ans van Veen 21950

15 Erwin Dolieslager 21719

16 Wim van Wees 21191

17 Judith Meiermans 21024

18 Simon van Veen 20993

19 Corrie Rustman 19999 na 4x

20 Marius Bakker 19042

21 Jurgen Kleinhout 18034

22 Marcel van Gemert 16877

23 Joop van de Stade 15225 na 3x

24 Pim van Wees 14409

25 Hannie van Stada 13538

26 Ronald Stricker 12988

27 Hans Gerritsen 11837

28 Adri van de Kamp 9621 na 2x

29 Jeroen Muylaert 4774

30 Henk Wigman 4573

31 Luc Zandvliet 4024



commissie om een aparte klaverjasavond op zaterdag-

avond te organiseren.

Nu na veel wikken en wegen is het zaterdag 22 maart

geworden een week voor de Pasen dus er wordt gekaart

voor vlees of wild bonnen en eieren en wij maken er

een knalavond van.

Laat iedereen proberen deze avond vrij te houden en

tot de 22e maart.

Jan.

Voorwoord:

Allereerst moet het me van het hart dat het me steeds

meer moeite kost zo'n end te schrijven elke maand. Deze

maand iets over het afzwemmen, de N.J.K. en de techniek.

Als toegift een stukje van Annemarie.

De Nederlandse Jeugd Kampioenschappen:

Deze werden gehouden op 1 en 2 februari. In de pers werd

er nauwelijks over geschreven dus dacht ik, laat ik dat

dan maar doen. Tot mijn grote verbazing zag

ik zaterdag 1 febrauri op het jeugd journaal ( ik 

had toevallig 2 logés) een heel lang verslag van de

le dag. Ze lieten daar één van de deelneemsters aan

het woord. Toen er aan haar gevraagd werd door Leonie,

waarom er geen jongens mee deden; antwoordde dat meis-

je dat jongens er niet voor gebouwd zijn.

Natuurlijk klopt dat wel, maar niet helemaal. Het

drijfvermogen van jongens is door hun lichaamsbouw

anders, waardoor ze meer moeite hebben met de figuren.

Ik ken n.l. 2 voorbeelden van kunstzwemmende jongens:

a: onze eigen Teun, deze jongen zwemt kunst op de

zaterdagochtend.

B: de zoveelste prijswinnaars van de nationale Zwitserse

kampioenschappen vorig jaar bij de duetten waren

een meisje én een jongen op A-niveau.

Heren, ook voor jullie biedt kunstzwemmen mogelijkheden.



Techniek:

Deze keer 2 moeilijke figuren in stripverhaal, met

de juiste stuwbewegingen.

Overslag voorover:

2 komen tot hoekhouding

met de Russiche stuw-

beweging.

1 uitgangshouding 

stuwen bij de heupen

4 met  behulp van2

  paddels, je eerste

  been oplichten.

3 overpakken in de

  Amerikaanse stuwbeweging

5 terug in Amerikaan laat je je been een boog over

het water beschrijven,

7 en zo eindig je !!6 Nu gaat je andere'

been erover heen en pak

je over in de torpedo



1 begin houding 2 gebogen knie én

 hol trekken

4 blijven stuwen! 5 als het gestrekte

been aan de opper-

vlakte is

6 aansluiten en komen tot eindhouding.

3 in deze houding (!) "overslaan"

Voor Joanne de zwaardvis



Het  diploma zwemmen:

Op 18 januari behaalden de volgende meisjes hun kunst-

zwemdiploma:

F-Diploma: D-Diploma:

Bibian de Bruin Joanne v/d Meer.

Nicole Dijkman 

Patricia van Lieshout 

Miranda de Ridder 

Heleen van Roon 

Annemarie van Roon

vervolgens net stukje van Annemarie over net afzwem-

men .

Op 18 januari gingen Annemarie, Irene, Patricia,

Nicole, Miranda, Bibiane en -panne naar Egmond aan

Zee.

Om het diploma F te halen. tenminste het merendeel,

Als eerste moesten we, wrikken! toen zeilboot,

"Salto", gehurkte draai maar aan de andere kant van

het zwembad was Joanne. Die was andere oefeningen 

aan het doen. Toen we alles gedaan hadden mochten

we ons aankleden. In de kleedkamer waren we allemaal

zenuwachtig. En het gino zo: "Jij haalt het wel",

"nee", hoor ik haal het niet. Het was zovet, allemaal

andere clubs er toen DWT werd er geroepen van DWT

zijn: Annemarie, Irenen, Heleen, Patricia, Bibiane,

Nicole, Miranda. slaar nog niet Joanne want zij was

op voor een beter diploma, en ze wilde het niet weten

en we mochten het. niet vragen aan de jury. Toen kwam

er een meisje en ze zei tegen haar:" Je bent ge-

slaagd". En ja hoor! Er werd geroepen Joanne van de

Meer!

En gelukkig is er niemand gezakt.

Annemarie van Roon.





DART

De tweede dartwedstrijd van D.W.T. is een feit.

Ook op deze avond waren er weer fantastische prij-

zen en was de gezelligheid en stemming weer opperbest.

Tevens is op deze avond een nieuw spel vorm van start

gegaan namelijk de dartcompetitie.

Om mee te kunnen doen in de competitie dient U ver-

deelt over 5 avonden 3 ronden te spelen. Tevens is h

et mogelijk om een van de ronden van een normale

dartavond mee te laten tellen voor de competitie of

een van de vele andere combinaties te spelen.

Wij zullen U op de avonden graag uit leggen wat de

mogelijkheden zijn.

Gelukkig hebben we van de vereniging borden en pijlen

mogen kopen zodat we nu onze eigen spullen hebben.

Tech wil ik hierbij de mensen bedanken die ons de

eerste avond geheel belangeloos het materiaal beschik-

baar stelde dus hartelijk bedankt Ko André, Henk en

Dick.

Mocht U van te voren eens willen oefenen dan kunt U

sinds kort ook in ons clubhuis terecht alwaar voor-

lopig op proef een dartbort opgehangen U dient dan 

wel eigen pijlen mee te nemen,

Rest mij nog u de uitslagen te geven van de wedstrijd

van 1 februari, de stand in de competitie en om u

uit te nodigen op onze volgende avond op 15 maart 

a.s. om 20.00 uur on ons clubhuis.

Namens de clubhuiswerkgroep

Jan Bouwknegt

STAND IN DE COMPETITIE 

1 André Zandvliet 1O5  uit 1 ronde

2 Luc Zandvliet  41  uit 1 ronde

3  Milo Gerritsen  25  uit 1 ronde

Rob Belles  25  uit 1 ronde

5 Johan Selles  24  uit 1 ronde

6 Truus Bouwknegt  17  uit 1 ronde



UITSLAG DARTAVOND

1 André Zandvliet 247

2 Herman Lanfermeijer 120

3 Luc Zandvliet 107

4 Rob Belles 63

5 Cor Belles 60

6 Leida Scholten 58

7 Truus Bouwknegt 40

8 Henk Scholten 33

NOGMAALS DE W-OFFICIALS ! ! ! ! ! !! ! ! !

Een vraag uit de regio-vergadering:

"Hoeveel W'tjes moet een vereniging hebben?"

Zoveel dat de jurytafel bij alle wedstrijden bezet

kan worden.

 

Met ingang van seizoen 1986/87 wordt het verpliccht

om voor alle wedstrijden bevoegde mensen achter de

tafel te zetten.

  

Het is nu nog zo dat tweemaal per seizoen fungeren

voldoende is, maar er is een voorstel bij het Bondsburo

om dit aantal lop te trekken naar zesmaaal.

 

Wordt aan deze ( nu nog 2x ) niet voldaan, dan ver-

valt de "W"-bevoegdheid en de legitimatiekaart wordt 

dan ongeldig.

Het is  dus zaak dat een ieder het wedstrijdformulier 

volledig invult, dus ook de registratienummers en  

namen van diegenen die fungeren.

Doet men dit niet dan zitten er straks menden zonder

bevoegdheid W achter de tafel en kost het de ver-

enigen weer boetes)))

Namens de kring-Waterpolocommissie

J . Kerkman.



STANDEN T/M DECEMBER 1986:

Dames I:

HPC 7-14

Waterlelie 2 7-12

West Friesland 6-1O

de Ham 2 8-9 

DWT 8-8

ZV Hoorn 9-8

Nereus 2 7-7

Olympus 7-4

DAW/V VC 2 9-4

KZC 2 8-0

Dames II:

Kroosduikers 2 6-12

AZVD 7-12

de Reuring 6-10

DWT 2 6-6

Aquarius 6-6

ZW 2 6-3

Nereus 3 7-3

VZV 5-2

WZ & PC 5-0

Meisjes Ia:

Kroosduikers 6-12

AZU 7-12

Aquarius 7-7

Nereus 6-6

West Friesland 6-6

DWT 7-6

de Ruering 6-5

NVA/HHC 5-4 

Jongens Ia:

de Ham 6-12

Noordkop 6-10

Oude Veer 7-8

WZ & PC 5-6

DWT 4-4

ZV Hoorn 6-4

AZU 6-4

Aquarius 5-2

de Stern 5-O

Jongens II:

Neptunus  8-16

Nereus  8-16

Noordkop  8-10

VZV  7-9

DAW/VVC  8-9

AZU  7-8

DWT  9-7

de Ham 10-6

Kroosduikers  7-4

Aquarius  9-2

Aquafit  9-1

Heren III:

DWT 3 11-20

Kroosduikers 3  9-16

WZ&PC  9-16

Orkano  9-11

't Zwet  9-11

Ed-Vo 2 1O-10

West Friesland 2  8-7

Aquarius 2  9-6

KZC 3  8-4

ZWV 3 1O-4

AZU 3 1O-3

AZVD 2  8-2



District III Jeugd 81:

West Friesland- DWT 6-4

ZWV-HPC 6-6

De Ham- W Friesland 6-8

Aquafit-HPC 9-3

ZWV-Aquafit 6-6

1-West Friesland 5-8 33-39

2-Aquafit 6-8 56-40

3-DWT 5-7 41-29

4-de Ham 5-6 41-28

5-HPC 5-3 25-34

6-ZWV 5-2 28-37

7-Kroosduikers 5-0 21-38

Heren Res. le klasse (HerenII): Heren V/b:

 1-Rapido 3 9-14 59-49 W DWT 4 7-14

 2-de Futen 2 8-13 62-40 NEreus 6 8-12

 3-de Haaien 2 8-11 55-43 VZV 3 6-10

 4-Nereus 3 9-11 85-46 Kroosduikers 4 9-10

 5-IJsselduikers 27-9 50-33 de Ham 6 8-9

 6-Neptunus 2 8-9 51-44 Olympus 2 7-8

 7-AZ & PC 3 7-6 38-43 ZV Hoorn 4 8-8

 8-AZU 2 7-6 44-64 NVA/HHC 4 8-3

 9-DWT 2 9-6 40-49 HPC 3 8-2

10-Duinkikkers 2 8-4 30-56 DAW/VVC 5 9-2

11 de Meeuwen 2 7-4 40-42

Coaches en reservespelers moeten zich tijdens de wed-

strijd achter de doellijn ophouden, tenminste 1

meter van de grensrechter.

Het is coaches en ook anderen verboden tijdens het 

pel zich aan de kant van de scheidsrechter(s) te be-

vinden.

Het meelopen langs het speelveld is dus nu over!

Stuur de overtreders weg als zij geen gehoor geven 

aan uw opdracht, onderbreek dan de wedstrijd en maak

meldidng van het incident op het wedstrijdformulier,

met naam en vereniging van de overtreder.



Hieronder de tijden gemaakt tijdens de jeugd-

competitie in de Planeet op 12-1-1986

200 m wissel Annemiek Face 3.09.0 x

200 m wissel Linda Jutten 3.05.8 x

200 m wissel Martine Rohling 3.O1.8 x 2e

20O m wissel Ruud Heeroma 2.28.3 x le

200 m wissel Michel Bogaard 2.29.1 x 2e

100 m vlinder Milo Gerritsen 1.27.3 x 3e

100 m vlinder Niels Rohling 1.15.O x le

10O m rug Simone SChuyt 1.33.4 x

100 m rug Marrielle Scholten 1.24.3   2e

100 m rug Cinderella Julsing 1.29.5 x

10O m vrij René Damnel 1.25.0 x

100 m vrij Arno Jutten 1.10.O   2e

 50 m vlinder Sanja van Dijk 0.52.9 x

 50 m vlinder Mariska Samson 0.50.1 x

 50 m vlinder Michelle v/d Berk 0.4O.O x 3e 

 50 m vlinder Remco Belles 0.49.3 x

200 m vrij Marrielle Scholten 3.0O.2 x

200 m vrij Pascalle Hoenderdos 2.56.0 x

200 m vrij Linda Jutten 2.49.4 x 3e

200 m school René Damnel 3.26.7 x

200 m rug Arno Jutten 2.57.4 x 3e

200 m rug Niels Rohling 2.49.2 x 2e

100 m school Simone Schuyt 1.47.5 x

100 m school Cinderella Julsing 1.4O.7 x

 5O m vrij Renate Haack O.43.9 x le

 50 m vrij John Visscher 0.43.2 x 2e

 5O m vrij Heidi de Kwant 0.36.6 x

 50 m vrij Martine Rohling 0.32.7 x 3e

 5O m vrij Ruud Heeroma 0.25.5   le

 50 m vrij Michel Bogaard O.28.2 x

Met "x" zijn verbeterde tijden

le, 2e ,3e zijn behaalde plaatsen

Estafette damesn 4 x10O m vrij 69 e.l. hier werd

geen prijs behaald bij de eerste 3

Estafette heren 4 x 10O vrij 69 e.l. hier werd

de 2e plaats behaald met een tijd van 4.47.2



Tevens vermelden dat er zeer waarschijnlijk een 

nieuw soort record is gemaakt op de 5O m vrije-

slag. Een van onze zwemmers m.m. Siem Keyser maakte 

die 50m geheel zwemmend onderwater vol met een

tijd van 0.36.5

Dit alles gebeurde tot grote verbasing van kamprechter

en tijdwaarnemers. Misschien komt er bij het wed-

strijd zwemmen wel een nieuw gedeelte bij! In elk 

geval gaf het een extra bijdrage aan een zeer geslaag-

de wedstrijd.

WEDSTRIJDKALENDER (wedstrijden na februari)

 9 maart Laatste wedstrijd Jeugdcomp. zv. Noordkop

Breezand Den Kriek

16 maart z.p.z. W.Friesland ( 1000 m vlinder wedstrijd-

en + bijprogramma in Grootebroek)

16 maart wedstrijden in de Planeet (soort+organisatie

is nog niet bekend)

27 april Laatste wedstrijden in de F.Comp z.w.z 

Zaandam

 1 juni Vijfkamp(laatste wedstrijd dit jaar in de

Planeet)

Buitenzwemmen (Bosbaan enz. is nog in beraad)

Wedstrijden (uit Kringkrant) t/m juni 1986

zo. 23 maart Speedo

 6 april Kringlimietwedstr. 

13 april      “

 4 mei Kringkampioenschappen

 4 mei Speedo

za. 24 mei Kringkampioenschappen

zo. 25 mei Nationale Kringontmoeting

za. 31 mei Kringkampioenschappen

zo.  1 juni          “

woe. 4 juni          "

za.  7 juni          "

zo.  8 juni          "

za. 14 juni Alternatieve Kringkampioenschappen

za. 21 juni          "



Hieronder de tijden gemaakt tijdens de 3e ontmoeting

in de F.Comp d.d. 19-1-86 in IJmuiden

100 m vlinder Siem Keyzer 1.09.6 x

10O m vlinder Edward Hoogsteder 1.09.0 x 2e

10O m vlinder Paul Stricker 1.09.0 x 3e

 50 m vrij John Visscher 0.44.8   2e

 50 m vrij Renate Haack 0.42.9 x le

100 m school Linda Jutten 1.31.1 x le

100 m rug Johan Selles 1.24.9 x

100 m rug Milo Gerritsen 1.26.9 x

100 m rug Niels Rohling 1.18.2   3e

200 m wissel Ruud Heeroma 2.33.6   2e

200 m wissel Eric Thoolen 2.5O,6 x

1OO m school Remco Belles 1.52.8 x

1O0 m school Lonneke van Veen 1.39.9 x 2e

100 m school Mariska Samson 1.41.5   3e

100 m vrij Simone Schuyt 1.21.2 x

100 m vrij Pascalle Hoenderdos 1.21.7 x

1O0 m vrij Marrielle Scholten 1.19.5 x

1O0 m school Arno Jutten 1.28.4 x le

10O m school René Gammel 1.32.3 x

10O m vlinder Linda Jutten 1.31.0   3e

10O m vrij Eric Thoolen 1.07.5 x

100 m vrij Michel Bogaard 1.O1.3 x 3e

100 m school Simone Schuyt 1.43.3 x

10O m school Cinderella Julsing 1.38.9 x

100 m vrij Remco Belles 1.27.0   3e

1O0 m vrij Lonneke v Veen 1.24.5 x

 5O m schol Renate Haack O.53 4   le

1O0 m vrij Arno Jutten 1.09.2   1e

 50 m school John Visscher O.53.8 x 2e



Hieronder de tijden gemaakt tijdens de Nationale

Sprintwedstrijden in de Planeet d.d. 2-2-86

50 m school Renate Haack 52.5 1

50 m vlinder Sanja van Dijk 56.O 1

5O m vlinder Michelle v/d Berk 40.1 2

5O m vlinder Niels Rohling 32.4 1

50 m vlinder Ruud Heeroma 29.1 1

5O m vlinder Paul Stricker 3O.6 2

50 m vlinder Edward Hoogsteder 31.6 3

50 m rug Lonneke van Veen 43.2 2

5O m rug Cinderella Julsing 39.2 1

50 m rug Myrella v Capelle 34.4 1

50 m rug Niels Rohling 37.3 2

50 m rug Michelle Bogaard 3O.7 1

50 m school Natalie Bongenaar  1.00.8 3

5O m school Sanja van Dijk 56.2 2

5O m school Cinderella Julsing 43.9 3

50 m school Micheel v/d Berk 42.9 1

5O m school Linda Jutten 43.6 3

SO m school Edward hoogsteder 37.0 4

50 m school Michel Bogaard 36.2 2

5O m school Ruud Heeroma 32.1 1

50 m vrij Renate Haack 42.0 1

50 m vrij Remco Belles 38.0 2

5O m vrij Niels Rohling 29.7 1

50 vrij Ruud Heeroma 25.6 1

Een sfeervolle wedstrijdmiddag met een vlotverloop

van alle programma nummers.

Bij de estafette-mix aan het begin maakte DWT

direct een goede indruk ( 8x25 m vrij) 12j, 14j,

16j + dames+heren. Hierbij werd DWI le met een tijd

van 2.O2.3

Aan het einde van de wedstrijden:estafette dames

4 x 40 m wissel werd een 2e plaats door de dames be

haald met een tijd van 2.31.8

De heren sloten geweldig af met een geweldige tijd

van 2.14.1

Simon van Veen



Jarige DWT-ers in maart

 3. L. v.d. Graaf

 4. M. van Gaale, J.K. Kwadijk

 5. K.Koets

 6. N. Botman, J.Deen

 7. A.Koelman, J.Leenders

 8. P. Makker

10. R. Schelvis

11. P. Koets, J. Vos

13. E. v. Lierop

14. S. v. Broeck, J. Netelenbos, 0. Vos

15. M. Durmuskaya, M. v.d. Moes, M. Gerritsen

16. S.J. Cool, R.J. Kroon van Diest

17. J. Blok

18. M. Jansen, B. Jungbacken, B. Wolse, B. van Dijk

19. S. Boon, H. Kleinhout

20. R. Amelung, C.A. Bergman- Weber

21. S. Hesteren, A. Roouers

22. C.M. Versteeg, J v.d. Meijden

23. E. Dolieslager, A. Zandvliet

24 D. Boelhouwer, P. Rienstra

25. S. Hahn

26. J. v.Ispelen, S.Koster

27. A. de Zwart-Dobbe, J. Stroosnier

29. F.J.J. Wiezel

30. M.S. Jansen

31. J. Hes, E.E.M. Moerenhout, M v. Veen





Hoewel de mens niet geschapen is om in het water te

leven hebben we toch diverse vormen gevonden om ons

in het water voort te bewegen.

Snorkelen is een van die vormen waarmee U en ik ons

vrij en onder water kunnen bewegen om hierbij te ge-

nieten van al het moois dat de onderwater flora en

fauna ons te bieden heeft.

Tevens is het snorkelen de enige goede basis om aan

het duiken met perslucht te beginnen want veel van

de basistechnieken worden bij het snorkelen reeds

gebruikt.

Maar ook zonder verder te gaan biedt het snorkelen 

U al die mogelijkheden om nog meer van de natuur te

kunnen genieten.

DWT is blij U of iemand van uw familie, kennissen 

of vrienden de mogelijkheid te kunnen geven om met

deze fantastische sport te kunnen kennis maken.

Wij nodigen U of/en iemand van uw familie, kennisen

en vrienden uit om 4x gratis mee te zwemmen met on-

ze snorkelploeg op Dinsdagavond van 18.0O uur tot

19.00 uur in het Sportfondsenbad Frederikspark.

Een bril , snorkel en een paar zwemvliezen liggen

bij ons met smart op U te wachten.

SNORKEL F.V.K. BON

Met deze bon nodigen wij U of/en iemand van uw

familie, vrienden of kennissen uit cm 4 maal gratis

met het snorkelen te komen kennis maken.

Naam :............. Naam :...........

Adres :............. Adres :...........

Woonplaats :............. Woonplaats :...........

Geb. :............. Geb. :...........



LESZWEMMEN

Sportfondsenbad Frederikspark

Vrijdagavond van 17.3O - 18.25 uur Diploma's A + B

18.25 - 19.20 uur Vaardigheids-

   diploma's

21.15 - 22.15 uur Groot Uur U

(volwassenen)

Lerzen zwemmen

Trimzwemmen

Vrijzwemmen

Watergym

De Planeet

Zaterdagochtend van  8.0O - 09.0O uur Diploma A

O9.00 - 1O.00 uur Diploma B

Zwemvaardigheid

Schalkwijk

Donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur Diploma's A + B

Zwemvaardigheid

Voor nadere informatie:

Waterpolo ; M. Bakker tel 28 93 O8

Wedstrijdzwemmen : H. Scholten  tel 25 47 26

Leszwemmen : H. Kleinhout tel 37 39 88



WEDSTRIJDZWEMMEN

Trainingen alleen in het Sportfondsenbad Frederikspark

Dinsdag t/m vrijdag 06.0O - O7.O0 uur

Zaterdag 07.0O - O8.00 uur daarna

duintraining

Maandah t/m vrijdag 16.15 - 17.15 uur

KUNSTZWEMMEN

Sportfondsenbad Frederikspark

Dinsdagavond van 18.00 - 19.00 uur

WATERPOLO( TRAINING)

Planeet

Herenselektie maandag,woensdag

Dames + H.Jeugd

Sportfondsenbad Frederikspark

Donderdag Herenselektie

Vrijdag Aspiranten j + m

Zondag Dames - Jeugd

Dinsdag Eens per 14 dagen (veteranen)

SNORKELEN

Sportfondsenbad Frederikspark

Dinsdagavond van 18.00 - 19.00 uur





AGENDA :

1 . Opening door de voorzitter

2 . Goedkeuring van de notulen van de 54e Algemene

ledenvergadering van Dinsdag 26 Kaart '85.

3 . Ingekomen stukken en/of mededelingen

4 . Bespreking jaarverslagen ;

a . secretaresse

b . penningmeester

c . Technisch Overleg

d . polowerkgroep

e . zwemwerkgroep

f . werkgroep JRZ

g . clubhuiscommissie

5 . Verslag van de kascommissie. In deze commissie

hebben zitting de heren;H.Kuipers - P.Roozekrans

en A.Walter.

6 . Bestuursverkiezing

Mw.D.Zandvliet en H.Wigman zijn aftredend en

stellen zich herkiesbaar.

Tevens stelt het bestuur als kandidaat voorzit-

ter voor de heer A.Bastiaenen .

* Zie toelichting onderaan Agenda.

A.Bastiaenen in de loop van het kalenderjaar het

voorzitterschap gaat bekleden.

In principe komt het er dus op neer dat H.Wlgman 

met dispensatie (ingevolge H.R.) wordt gekozen als

voorzitter (deze moet n.l. in funktie worden geko-

zen) en dat in de loop van dit jaar de heer A.

Bastiaenen het voorzitterschap overneemt.



Namens het bestuur :

Josy van Nunen, secretaresse

Benoeming werkgroepleden en leden T.O.

a . Technisch Overleg ;

voorz. de heer H.Kleinhout

namens de zwemwerkgroep

H.Scholten en mw.C.Belles

names de polwerkgroep

M.Bakker en A.Zandvliet

namens de JRZ

R.Stricker en mw.W.Kuipers

namens de clubhuiscommissie

de dames D.Zandvliet en

L.v.Emmerik

kader en opl. Mw. I.Faber

b . Zwemwerkgroep: de dames C.Belles -

M.Samson en F.Wigman

en de heren R.Jansen

J.Nijemanting - H.Scholtenen

S.v.Veen

c . Polowerkgroep : de dames J.Gerritsen en

A.Wattel

en de heren M.Bakker -

F.Moison - F.Muylaert

en A.Zandvliet

d . werkgroep JRZ : de dames W.Kuipers en

A.van 't Oever

en de heren M.v.Gemert -

J.Kleinhout - P.Meier en

R.Stricker

e . Toto/Lotto mw. A.Stricker

f . clubhuiscie. : de dames L.v.Emmerik -

A.Leurs en D.Zandvliet

en de heren R.Belles - J.Bouwkeg

H.Gerritsen en W.Stricker

g . Clubblad : Mw.S.Wigman

en de heren T.v.Gemert -

R.Kleinhout en A.Wigman



Ingevolge art. 16 van het Huishoudelijk Reglement

kunnen kandidaten uit en door de leden gesteld

worden. Deze dienen uiterlijk één week voor de Al-

gemene Ledenvergadering te worden ingediend bij

het secretariaat. Dit onder overlegging van een

schriftelijke bereidsverklaring van de kandidaat

zelf. Bovendien moet zij voorzien zijn van tenminste 

 1O handtekeningen van stemgerechtigde leden.

 7 . Benoeming werkgroepleden en leden Technisch

overleg.

* De voorgestelde kandidaten vindt u op de

volgende pagina.

 8 . Benoeming kascommissie.

H.Kuipers en P.Roozekrans blijven zitting

houden. A.Walter treedt ingevolge het H.R. af.

Staande de vergadering dient een nieuw lid

gekozen te worden

 9 . Uitreiking Sendenbeker

10 . Begroting 1986

11 . Afscheid bestuurs- en commissieleden.

12 . Rondvraag

13 . Sluiting

* Toelichting: Het bestuur prijst zich gelukkig

alsnog een kandidaat voorzitter te hebben gevonden

in de persoon van de heer A.Bastiaenen. Deze komt

echter van "buiten" de vereniging, beschikt welis-

waar over bestuurservaring, doch kan het geheel nog

niet overzien en is bovendien nog niet ingewerkt.

Het bestuur heeft daar alle begrip en waardering

voor. Derhalve stelt zij voor aan de vergadering om

H.Wigman (met diens goedvinden) dispensatie te ver-

lenen en voor een periode van ten hoogste 9 maanden

als voorzitter te kiezen. Tevens wordt dan de toe-

stemming van de vergadering gevraagd, dat de heer



 Notulen van de 54e Algemene Ledenvergadering d.d. 26-3-85 

1.Opening:

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aan-

wezigen hartelijk welkom. Een speciaal welkom is

er voor de aanwezige ereleden.

Zoals altijd gebruikelijk is óp de Algemene Leden-

vergadering wordt aan de leden de gelegenheid geboden het

bestuur te controleren, wordt er teruggeblikt

en vooruitgekeken.

1984 Is voor DWT een goed jaar geweest. Het verwachte

begrotingstekort van ± f 6.000,-- is teruggedrongen tot

een krappe f 1.200,--.

Voor een deel is dit te danken aan de goede opbrengst 

van de toto/lotto en de opbrengst uit het clubhuis.   

Ook werd een reeds lang gekoesterde wens gerealiseerd 

nl. een volkomen vrijzitten met het clubhuis. In de   

BHZ wordt geprobeerd om tot een eerlijke verdeling    

van de tarieven voor sporters te komen.

Een aantal startvergunninghouders heeft de contributie

over 1985 nog niet betaald. Wanneer zij op het einde  

van deze week niet betaald hebben, zullen zij onher-

roepelijk geschorst worden. Tot slot, zeer onlangs

is ons een erelid ontvallen t.w. de heer A. Keulenaar 

die gedurende een aantal jaren het voorzitterschap    

bij DWT heeft gedragen, terwille van zijn nagedachten- 

is werden enkele ogenblikken stilte in acht genomen.

2.Goedkeurinq van de notulen van de Algemene Ledenver-

gadering op 28-3-84.

Deze notulen worden zonder op- of aanmerkingen goed-

gekeurd.

3.Ingekomen stukken en/of mededelingen.

Bericht van verhindering ontvangen van Trudy Dekkers,

Adrie van 't Oever, mevr. Stokman en mevr. Muylaert 

en de heren Houtkamp, Capteyn, Vrugt, Rienstra, 

Baars, L. Roozekrans en Jansen.

Aanwezig:



4.Voorstel van het bestuur om het bezit van het club-

huis over te dragen aan de Stichting Vrienden van 

de Watertrappers.

De penningmeester geeft hierover uitleg. Er is een

speciale reden om dit te doen. De exploitatie is in

handen van de Stichting. Tot nu toe is het verplicht

om de balans naar Sport- en Jeugdzaken te sturen.

De vereniging heeft in werkelijkheid veel subsidie

van de gemeente gekregen. Door zelfwerkzaamheid zijn

de kosten lager gehouden.

Het is dan ook verstandiger om in de begroting het

woord "kapitaal" te veranderen in "reserve". De ge-

meente bekijkt hoevell kapitaal de verschillende

verenigingen hebben. Dit voorstel wordt bij handop-

steken aangenomen.

A. Zandvliet vraagt of de vereniging kapitaal wil

weggeven.

Antwoord: Nee, het wordt overgedragen aan de Sticht-

ing, waardoor het kapitaal niet meer op de balans

van de vereniging staat. De vereniging en Stichting

zijn in feite één geheel.

A. Walter vraagt wat de gemeente zegt als er een

clubhuis op de begroting staat, willen zij dan geen

balans van het clubhuis zien? Antwoord: De commissie

van de gemeente die zich bezig houdt met

de subsidie aan clubhuizen heeft dit zelf aangeraden

A. Walter vraagt zich af of de vergadering inzicht

heeft in het overdragen van het clubhuis. is er on-

derzocht of er geen andere mogelijkheden zijn ?

Antwoord: We doen dit o.a. om de jeugdsportsubsidie

te behouden.

M. Reichert: als ik het goed begrijp zijn er 2 soor-

ten subsidies nl. de jeugdsportsubsidie en de subsi-

die voor het clubhuis. Antwoord: Dat klopt.

R. Muylaert stelt voor om e.e.a. nog eens nader te

onderzoeken.

A. Walter stelt dat er op de vergadering veel mensen

zijn die onvoldoende inzicht hebben in deze materie.

R. Stricker vraagt of de gemeente dan niet naar de

boeken van de Stichting gaat vragen. Antwoord:

Waarschijnlijk niet.

Bij handopsteken wordt het voorstel aangenomen.



5. Bespreking ,jaarverslagen:

a.secretaresse : dit verslag wordt goedgekeurd.

b.penningmeester:het bestuur stelt voor, het woord 

"kapitaal" te veranderen in "reserve" en dan deze

reserve te splitsen in:

reserve contributie f 30,000,-

reserve voor het opstarten van nieuwe activiteit.

en f 12.000,-

algemene reserve, restant van kapitaal

minus bezit van clubhuis = f 5.832,77

Dit voorstel wordt bij handopsteken aangenomen.

J. Eichorn vraagt hoe het komt dat er nog een te

ontvangen post is van ruim f 6.000,- Antwoord:

Dit is voor een groot deel nog te ontvangen

trainingsgeld.

J. Eichorn merkt op dat de gemeente een bepaald

bedrag ieder jaar voor de jeugdsportsubsidie be-

groot en dat dit bedrag moet worden opgemaakt.

Antwoord: Het bedrag wordt verdeeld onder de

clubs die in aanmerking komen.

R. Belles vraagt waarvoor er boetes betaald

moeten worden. Antwoord: Bijvoorbeeld voor het

verkeerd invullen van formulieren, het niet op

komen dagen bij wedstrijden etc.

M. Reichert merkt op dat het totale bedrag voor 

0 & I-uren is en niet alleen voor I & I-uren.

Na deze opmerkingen wordt het jaarverslag

goedgekeurd.

c.technisch overleg:zonder vragen goedgekeurd.

d.zwemwerkgroep: zonder vragen goedgekeurd.

e.polowerkgroep: J. Eichorn vraagt hoe het zit met 

-scorebord. Antwoord: In de paasvakantie zal het

volledig gemaakt worden. Er wordt nu ook nog niet

voor betaald.

J. Eichorn merkt op dat als de wedstrijdzwemmers

gaan poloën ervoor gezorgt moet worden dat er op

zondagen geen trainingen zijn. M. Reichert

antwoord hierop dat dit zelden het geval is.

Dit verslag wordt goedgekeurt.

f.jeugd en rez-zaken: dit verslag wordt zonder

opmerkingen goedgekeurt.

g.6lubhuiscommissie:



J. Eichorn merkt op, dat de opmerking " de winst 

van het clubhuis is verdubbeld" niet in het clubblad

hoort. Dit is zonder meer waar. Verder wordt dit

verslag goedgekeurd.

6.Verslag van de kascommissie:

De kascommissie bestaat uit de heren Bank, van 

Giezen, en Walter. De commissie verklaart de boeken en

bescheiden over 1984 bij de penningmeester te hebben

gecontroleerd en in orde bevonden. Onder dank wordt de

penningmeester décharge verleend.

7.Bestuursverkiezing:

Na 6 jaar als secretaresse te hebben gefungeerd heeft 

M. van Sijl te kennen gegeven niet meer herkiesbaar

te zijn. Het bestuur stelt voor mevr. J von Wintersdorff

-van Nunen als nieuw bestuurslid te benoemen. Zij heeft

reeds een jaar de vergaderingen bijgewoond en is

daardoor al op de hoogte van de gang van zaken bij  

DWT. Gezien het feit dat er géén tegenkandidaten 

zijn gesteld, stelt de voorzitter voor mevr. von

Wintersdorff als gekozen te beschouwen bij aotla-

matie. Zij wordt hartelijk welkom geheten in het

bestuur.

Benoeming leden van verdienste:

De voorzitter prijst zich gelukkig het voorrecht te

bezitten om van de agenda te mogen afwijken. Bij het

"doorlichten" van de vereniging komen bepaalde namen

steeds weer naar voren. Dit zijn dan in de regel mens-

en welke in meer dan positieve zin genoemd worden.

Bij DWT is een groot aantal van die mensen. Nu het

bestuur de "macht" heeft om leden van verdienste te

benoemen maakt zij daarvan graag gebruik om in 1985 

2 dames te benoemen tot lid van verdienste. Bij het

lidmaatschap van verdienste hoort uiteraard een

officiële oorkonde die mevr. van Giezen ook deze keer

weer prachtig heeft gemaakt. Tot lid van verdienste

worden benoemd: mevr. Kleinhout die gedurende vele 

jaren de ledenadministraite van DWT zeer nauwgezet 

heeft bijgehouden en ook gedurende vele jaren tafel-

dame is geweest.



En mevr. Stricker-Eichorn die voor haar vele werk-

zaamheden o.a. bij de toto/lotto het lidmaatschap

beider volledig verdienen. Voor beide dames zijn er 

ook bloemen.

8.Benoeming werkgroepleden:

De werkgroepen worden benoemd zoals in de agenda staat’

vermeld. A. Zandvliet vraagt of het Technisch Over-

leg niet teveel mensen bevat. Dit kan niet anders.

9.Benoeming kascommissie:

A. Walter blijft ziiting houden.Staande de vergader-

ing worden de heren H. Kuipers en P. Roozekrans

gekozen.

10.Uitreiking Sendebeker:

Vele jaren was zij kandidate, doch haalde het steeds

niet. Met bijzonder veel genoegen wordt de beker dit

jaar uitgereikt aan mevr. W. Kuipers.

11.Begroting:

J. Eichorn vraagt waarom de bestuurskosten lager zijn

begroot. Antwoord: Er wordt minder gedeclareerd.

A. Wattel vraagt wat bestuurskosten zijn. Antwoord;

Telefoon, vergaderkosten, secretariaatskosten etc.   

M. Reichert merkt op dat er ieder jaar gezegd wordt

het verschil tussen inkomsten en uitgaven van de zwem-

werkgroep meer naar elkaar toe te brengen. Het schijnt

niet te lukken. Antwoord: Het verschil is hetzelfde

gebleven. Er zijn wat algemene dingen naar het T.O.

In de begroting staan alleen concrete zaken. Het komt

ook doordat de zwemploeg kleiner is geworden van 49  

in juni naar 32 in september. Er is op zaterdag een 

uur voor de zwemploeg bij gekomen. Er is een voor- 

stel naar het bestuur om de tarieven van zwemmer en

poloër gelijk te trekken.

A. Walter vraagt wat de plannen van het bestuur op

langere termijn zijn, wat zijn concrete plannen?

Antwoord: Het streven is een lager begrotings tekort.

L. v.d. Peet merkt op dat het bestuur ieder jaar 

opmerkt, maar dat er niets verandert



Antwoord: Als we als vereniging een wedstrijdploeg

willen zal dit bijna altijd hoge kosten met zich mee-

brengen. Het is van belang een beleid op langere ter-

mijn uit te zetten. Volgend jaar zal het bestuur met 

een planning en cijfers komen.

C. Belles zegt dat de baten van de zwemploeg omhoog

zullen gaan als er per seizoen geïnd wordt en niet meer

per wedstrijd.

J. Eichorn stelt dat de wedstrijdkosten etc. ook erg

hoog zijn.

T. van Giezen vraagt naar het verschil tussen de   

grote en kleine trimloop. Antwoord: De grote is te

organiseren vanuit het clubhuis, de kleine trimloop  

die jaarlijks wordt gelopen in maart. Hij vraagt

ook wat het slotfeest is. Antwoord: Feest ter afsluit-

ing van het seizoen.

A. Walter vraagt naar de plannen nu L. Bos als 

trainer vertrekt? Antwoord: De polo zoekt een nieuwe

trainer.

J. Eichorn vraagt hoe de reiskostenregeling is?

Antwoord: Die is nog steeds 2/3 - 1/3 regeling. Hierna

wordt de begroting goedgekeurt.

12.Afscheid bestuurs- en commissieleden:

Er wordt afschied genomen van de dames Van Sijl,

Gaalman, Dekkers en Scholten en de heer Vink. Allen

worden bedankt enkrijgen een bloemetje.

13.Rondvraag:

R. Stricker: vorig jaar is er van de kant van het

bestuur steun toegezegd aan de toto/lotto, daar is

echter niets van gekomen. Hoe kan dat? Antwoord: 

Er wordt wel aan gewerkt, op een onlangs gehouden

bestuursvergadering is mevr. Stricker geweest en is er

uitvoerig over gepraat. Per kwartaal zal zij

een overzicht krijgen van de inkomsten en uitgaven; 

dus netto baten.

R. Muylaert bedankt namens allen de bestuurs-en

commissieleden voor het vele werk.



14.Sluiting:

Er is nog een verheugende mededeling; de familie

Rohling zal de ledenadministratie overnemen. Tevens

nemen zij het verzendklaarmaken van het clubblad voor

hun rekening.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen 

voor aanwezigheid en inbreng.

Jaarverslag '85 secretaresse.

Het bestuur bestond in '85 uit de volgende leden ;

H.Wigman voorzitter aftr. '86

J.v.Nunen secretaresse   " '88

H.Peeperkorn penningmeester   " '87

W.Bakker vice-voorzitter   " '87

H.Kleinhout voorzitter T.O.   " '88

I.Faber kader + opl.   " '87

D.Zandvliet alg.lid   " '86

Tijdens de 54e Algemene Ledenvergadering werd offi-

cieel afscheid genomen van M.v.Sijl, die gedurende 

6 jaar het secretariaat van DWT onder haar hoede 

heeft gehad. Voorts werd afscheid genom49Ovan de 

dames Gaalman, Dekkers, Scholten en de heer Vink.

Het bestuur is gedurende het verslagjaar 12x in ver-

gadering bijeen geweest, afgezien van het ontelbaar

aantal malen van besprekingen e.d. in ander verband.

Het aantal leden per 31 december '85 bedroeg 490



een zaak die ons aller aandacht opeist, immers we

zijn nu helaas onder de 500 grens gekomen.

Hoewel wederom o.a. via advertenties voor ledenwer-

ving werd getracht het aantal op peil te houden  

zijn wij hierin helaas niet geslaagd.

In '05 heeft een redlijk aantal kinderen bij DWT  

het zo begearde diploma behaald. Tijdens de door  

het T.O. overleg georganiseerde medewerkersavond is

ruime bekendheid gegeven aan het nieuw in te voeren

basis zwemplan.

Ook dit jaar hebben weer een aantal mensen een cur-

sus gevolgd m.n. waterpolosecretaris/esse ("W') en

zwemleider A enkelen zelfs de vervolgcursus voor

zwemleider A.

De belangstelling voor het clubhuis neemt nog im- 

mer toe, en verheugend gegeven, want hieruit blijkt

dat men er zich ook werkelijk "thuis" voelt.

Echter het komend jaar zullen wij ons moeten rea-

liseren dat een onzer huurders t.w. Duikteam Holland

op zondagavond niet meer van onze diensten gebruik

zal maken, hetgeen een behoorlijke inbreuk zal zijn 

op de inkomsten .

In het afgelopen jaar is een fietsenstalling gebouwd

ton gerieve ven onze leden bij het Sportfondsenbad

Frederikspark. Dit bleek hoogst noodzakelijk want

er worden helaas met de regelmaat van de klok fiet-

sen ontvreemd

Eind van het jaar werd een enquete gehouden onder 

een groot aantal leden. Da bedoeling hiervan is o.a.

om te komen tot een weldoordacht beleidsplan.

Het bestuur is thans hard bezig de hieruit voort 

gekomen gegevens te verwerken.

Ds verschillende werkgroepen/commissies hebben 

weer het nodige werk verricht. Vele aktiviteiten

werden door hen georganiseerd zoals o.e. trimloop 

disco-avonden, kienavonden, sinterklaasfeest, de

playbackshows, dart avonden, klaverjassen en niet 

te vergeten de zwem- en polowedstrijden en toer-

nooien.

Noemenswaardig is misschien nog te vermelden dat



de polo veteranen wederom kampioen werden en ook 

Dames 2 zeer goed voor de dag kwam door te promo-

veren naar een hogere afdeling.

Rest mij tot slot een warm woord van dank uit te

spreken aan al die vele vrijwilligers die ons het 

afgelopen jaar met raad en daad bijstonden .

Mensen allen hartelijk dank !!!!!

Josy van Nunen secr.

Jaarverslag Technisch-Overleg 1985. 

Het T.O. is afgelopen jaar elf maal in vergadering

bijeen geweest en bestond uit de volgende personen:

Cor Belles, Inge Faber, Dorien v.d.Velde, Diny

Zandvliet, Jeroen Baars, Marius Bakker, Nic den

Braven, Hans Kleinhout, Henk Scholten, Ronald 

Stricker en André Zandvliet.

Ook dit jaar heeft het T.O. weer verschillende ak-

tiviteiten georganiseerd, waaronder de trimloop en 

het slotfeest.

Verder is dit jaar de afstemming van de tarieven 

voor polo en wedstrijdzwemmen van de grond gekomen. 

De beide medewerkers-bijeenkomsten waren dit jaar 

een succes, de deelname is groeiende en ook de in-

breng van de medewerkers was groot.

Het afgelopen jaar was voor het T.O. niet een gemak-

kelijk jaar, dit is onderandere te wijten aan de nog

steeds niet optimale communicatie tussen het T.O.

en de verschillende werkgroepen. Ook is in de loop 

van het jaar onze secretaresse Dorien v.d. Velde



door werkzaamheden uitgevallen, wat weer de nodige

problemen met zich nee bracht.

Jeroen Baars heeft afscheid van het T.O. genomen, 

om zich aan ontwikkelingswerk in Nepal te gaan 

wijden. Wij wensen Jeroen veel geluk en sterkte de

komende 3 jaar.

Wij hopen het komende jaar weer iets verder te komen

met het T.O. en hopen vooral de problemen met de ver-

schillende werkgroepen op te lossen.

Namens het T.O.

H.Kleinhout

Jaarverslag polowerkgroep over 1985

De polowerkgroep heeft het afgelopen jaar een aantal

mutaties ondergaan: Trudy Dekkers, Marcel Reichert 

en Dick Vink hebben na vele jaren besloten de cie

te verlaten. Derhalve bestond de cie, die dit jaar 

13 keer in vergadering bijeen is geweest uit:

  André Zandvliet voorzitter

  Anje Wattel penningmeesteresse

  Marius Bakker secretaris

  Jolande Gerritsen wedstrijd secretariaat

  Frank Moison p.r. + tournooien

  Frank Muylaert materiaal

Training en coaching:

De trainingen voor de dames werden dit jaar gegeven

door Cora de Graaf welke ook de coaching voor een 

team op zich had genomen.

Voor de herenselektie werden vanaf het nieuwe seizoen

de trainingen gegeven door een nieuw aangetrokken

trainer in de persoon van Frans Ludding, die tevens

Heren-1 ging coachen.

Diverse eigen clubleden zorgden voor de trainingen



en coaching van de andere teams.

Er heeft 1 jeugdspeler deelgenomen aan regio selektie

trainingen voor spelers onder 18 jaar.

Resultaten:

Aan de competitie 84-85 is door 9 teams, met wissel-

end succes, deelgenomen. Het veteranenteam werd weder-

om kampioen, Heren-1 moest helaas degraderen naar

de 3e klasse van de bond, terwijl alle overige teams

redelijk mee konden draaien.

Voor de nu lopende competitie kon er helaas geen

veteranen team worden ingeschreven ( er zou geen

veteranen competitie komen), zodat dit team als Heren-

4 verder moest. Van deze competitie 85-86 kan halver-

wege vermeld worden, dat Heren-3 en -4 momenteel bo-

venaan staan; de beide Damesteams en Heren-jeugd in

de bovenste helft meedraaien en de rest met wisselend

succes hun wedstrijdjes spelen.

Na de afloop van de competitie is er weer een groot

Pinkstertoernooi georganiseerd met onder andere onze

buitenlandse sportvrienden uit Tunbridge Wells en

Osnabrück. De prettige betrekkingen, welke wij met

beide verenigingen onderhouden, werden weer aange-

haald.

Verder mochten we van verschillende verenigingen een

uitnodiging ontvangen voor deelname aan een door hen

te organiseren toernooi. We hebben o.a. teams afge-

vaardigd naar WIK (Wassenaar), Hameln, Kroosduikers,

Culemborg, AZU, Apeldoorn en Osnabrück;(verder heb-

ben we nog voor diverse andere toernooien moeten af-

zeggen).

Toekomst:

Na lang overleg is er een tariefaftemming tot stand

gekomen welke in fases zal worden ingevoerd en waar-

door de tariefverschillen tussen zwemmers enerzijds en

poloers anderzijds kleiner zullen worden.

Twee maal dit jaar is er een curcus-W georganiseerd,

opdat er redelijk kundige mensen achter de jurytafel



kunnen plaatsnomen. da hebben momenteel Os beschik-

king over 41 bevoegde officials, waarbij us moeten

bedanken, dat van af de volgende competitie bij elke

wedstrijd slechts bevoegde mensen aan het jurytafel-

tje mogen plans roer n. Tevens moeten we bedenken  

dat we slechts de beschikking hebben over 5 scheids-

rechters; ook giet moeten er hoc nodig meer worden, 

opdat we niet in do problemen zullen komen.

Voor wat betreft d_ werving van nieuwe pupillen en

aspiranten zullen we steeds moer de aandacht moeten

schenken aan het diplomazwemmen en de wedstrijdploeg

Er is non jeuqdplan opgezet om te zorgen dat het  

peil van het Jeugdteam hoger wordt, zodat een over-

gang naar Heren-1 of 2 niet zo groot zal zijn.

Vanaf deze plaats willen we een ieder, die het afge-

lopen jaar aktief is geweest met trainen, coachen,

baddiensten, jurytafel, scheidsrechteren, autorijden,

e.d. bedanken voor alle inzet. Dankzij die medewerk-

ing van U kunnen we terugzien op een geslaagd jaar

en hopelijk kunnen we ook nu en in de toekomst op U

allen blijven rekenen.

Namens de polowerkgroep,

Marius Bakker.

Jaarverslag van de zwemwerkgroep 1985 

De zwemwerkgroep bestond begin januari uit Fie Wigman,

Cor Belles, Simon van Veen, Jan Nijemanting en Henk

Scholten. Voor Silvie Gaalman was nog geen vervanging

gevonden.

In augustus werd vervanging gerealiseerd in de per-

soon van Miriam Samson. Na wegwijs gemaakt te zijn 

zal zij het T.C. secretariaat m.i.v. het nieuwe

seizoen overnemen van Henk Scholten. Aan het eind 

van het jaar werd Roy Jansen ingelijfd bij de zwem-

werkgroep. Roy die vergaderingen altijd bijwoonde 

was officieel nog geen lid van de zwemwerkgroep. Dit

is recht gezet om misverstanden te voorkomen.



De trainingen werden ook dit jaar verzorgt door Cora

de Graaf geassisteerd door Roy Jansen en Henk

Scholtej.

Het aantal trainingsuren was gelijk aan dat van vorig

jaar. De verwachte intregratie door contributie af-

stemming bleef uit. Opzet een betere vulling van de

banen bleef uit.

Zoals vorig jaar was er ook het afgelopen jaar geen

groei in de zwemploeg. Dit vindt zijn weerslag binnen

de ploeg omdat er geen deelnemers zijn in alle leef-

tijdscatagoriën.

Voor het zwemmen in de verenigningscompetitie en jeugd

competitie heeft dat weer gevolgen voor de te verdien-

en punten.

Promoveren zit er niet in met een onvolledige ploeg.

Individueel werden er wel successen behaald. In jan-

uari werd Edward Hoogsteder 3e bij de jaarlijkse 

100O meter vlinderslag wedstrijden in Grootebroek.

Een drietal zwemmers behaalde de limiet voor de limiet

wedstrijden en namen daar deel aan.

Dit jaar kwamen ze niet in aanmerking voor de Kring-

kampioenschappen maar door hard te trainen moet dit

olgend jaar weer mogelijk zijn. Ook in de rang-

lijsten van de kring kwamen bij de eerste tien sinds

lange tijd weer namen van DWT-ers te staan

Als seizoen afsluiting dit jaar gingen we met de 

ploeg naar Osnabruck. Dit werd een bijzonder geslaag-

de reis waarover een uitgebreid verslag in het

clubblad heeft gestaan.

Na de vakanties kwam de drang naar presteren heel

langzaam op gang. Mogelijke oorzaak was waar -

schijnlijk het tekort aan wedstrijden na de va-

kantie. Dit kwam o.m. dat de indeling in jeugd- en

verenigingscompetitie over het gehele seizoen ver-

deeld zijn. Hiermede zal het volgend seizoen wel

degelijk rekening gehouden moeten worden.



Toekomst :

Voor aanvulling van de zwemploeg wordt gewerkt aan 

een plan om de kinderen enthousiast te maken voor 

het wedstrijdzwemmen.

Bovendien wordt een beleidsplan over meerdere jaren

uitgewerkt. Wat in zal houden o.m. prestatie en ook

groei op langere termijn.

Het begrotingstekort is weer kleiner geworden. 

Naar onze mening is de rek er nu wel uit. Bij de

huidige verhouding aantal zwemmers/trainingsuren zal

dit tekort niet kleiner kunnen worden.

Dit betekent dat de ploeg moet groeien of dat er 

uren afgestoten moeten worden. Wij echter hopen dat

door de invulling van bedoeld plan en een goed be-

leidsplan het aantal trainingsuren behouden kan

blijven .

De zwemwerkgroep.

Jaarverslag van de werkgroep Jeugd en Rez zaken '85,

11 keer hebben we dit jaar vergaderd met Jeroen als

voorzitter. Een funktie welke hij al sinds April '82

bekledde(voor die tijd was hij al voorz. van de

jeugdcommissie) en die hij per 31 december j.l.We-

gens zijn vertrek naar Nepal aan Ronald Stricker 

heeft overgedragen. Jeroen nogmaals onze bijzondere

dank voor je werk en inzet voor de vereniging en 

m.n. voor onze werkgrcep.

Ook bedanken wij Kcos Stroosnier en Vera van Dijk- 

man die dit jaar hun werkzaamheden voor de werk-

groep moesten staken. Daar er echter nog steed geen

nieuwe mensen bij zijn gekomen zullen we het nieuwe

jaar met een wel erg uitgedund team verder moeten.

Diplomazwemmen. 

Er werd dit jaar 3x afgezwommen voor de diloma's A 

en B, lx voor zwemvaardigheid I en II en ook een 

keer voor het basiszwemplan. Voor diploma A zwommen

en slaagden 60 kinderen en voor B waren dat er 63.



Zwemvaardigheid I werd behaald door 2 kinderen en

zwemvaardigheid II door slechts een. Voor het basis-

zwemplan slaagden in totaal 30 kinderen.

Door de terugloop van het aantal zwemmers in Schalk-

wijk werd besloten m.i.v. 1 april het 2e uue aldaar 

te beeindigen.

Dan de aktiviteiten van het afgelopen jaar. Het suc-

ces van de Playbackshows werd voortgezet met 2 fan-

tastische avonden. In April hadden we een sterpotre-

den van de Starsisters eg in november kon de eerste

Gouden Plaat worden uitgereikt aan Nana Mouskouri.

Helaas geen succes voor de eerste kindermiddag in

April, welke door een fout onzerzijds min of meer

in het water viel.

Letterlijk in het water viel een fiets- en roei-

tocht in juni, die door de bar slechte weersom-

standigheden niet door kon gaan. Beter ging het ge-

lukkig met de kindermiddag in oktober, waar er na 

een geslaagde midgetgolfmiddag nog een respectabele

stapel pannekoeken werd weggewerkt.

Ups en downs dan weer bij de zwemfeesten. We boek-

ten niet direkt een geweldig resultaat met het

zwemfeest in maart b.g.v. het 50 jarig jubileum 

van het Sportfondsenbad, maar het Sinterklaasfeest 

op 29 november was gelukkig weer een ouderwetse

happening. Een waardige Sint, prachtige Pieten, een

golvenbad en glunderende kinderen.

De trimloop werd dit jaar door alle werkgroepen 

samen georganiseerd en ook wij droegen ons steentje

bij evenals aan het inmiddels traditioneel worden-

de slotfeest. Medewerking werd ook dit jaar toch 

weer verleend aan de beide zwemvierdaagsen, zij

het minimaal.

En dan tenslotte kunnen we weer besluiten met de

Kerstkienavond, die als alle jaren een fijn sluit-

stuk was van ons werk.

Wij danken iedereen die ons het afgelopen jaar een

helpende hand hebben toegestoken en hopen ook dit 

jaar waar nodig op jullie te mogen rekenen.

Werkgroep JRZ



Jaarverslag clubhuiswerkgroep over 1985 

Samenstelling:

De clubhuiswerkgroep is dit jaar begonnen met de vol-

gende leden:

Diny Zandvliet voorzitter

Wolf Stricker penningmeester

Jan Bouwknegt beheerder

An Leurs agenda

Linda van Emmerik notulen, sleutels, barrooster

In de maand mei nam Linda het secretariaat op zich

in de maand oktober nam Rob Belles zitting in de werk-

groep als algemeen lid.

Eind oktober besloot dhr. Wolf Stricker met zijn taak

als penningmeester te stoppen, ingaande de Algemene

Ledenvergadering. In november maakte mevr. An Leurs

bekend dat zij het agenda-beheer tot het einde van 

het seizoen zal doen. Inmiddels is de werkgroep

op zoek naar een penningmeester en een agenda heheer-

der.

Activiteiten:

Ook het afgelopen jaar verzorgde de werKgroep weer

elke week de barvoorzieningen op de vrijdag- en za-

terdagavonden; soms met veel, soms met weinig moeite.

Naast de bar, waren er de maandalijkse klaverjasavon-

den die georganiseerd werden (ook het komende jaar)

door dehr Jan Nijemanting en zijn gezin.

De werkgroep hoeft in het nu lopende seizoen het or-

ganiseren van andere activiteiten ook zelf ter hand

genomen. Zo was er op 30 november een door het onge-

lukkige tijdstip niet geheel geslaagde Zwarte Markt 

en op 14 december een betere geslaagde Dartavond.

Naast dit alle wordt het clubhuis lx per maand schoon-

gemaakt door een polo-team, waarvoor onze hartelijke

dank. Omdat er veel klachten waren over de toiletten

en de bar, heeft de werkgroep besloten deze lx de week

te laten schoonnmaken.



Barmedewerkers:

Allereerst een hartelijk dank aan al die mensen

die het afgelopen jaar aan de andere kant van de bar

hebben gestaan om de bezoekers te voorzien van hun

natje en droogje. Deze mensen droegen er toe bij dat

er vanuit de stichting weer een bedrag gaar de veren-

iging kan worden gestort.

Op 12 februari en op 6 november werden er barmedewerk-

ersavonden georganiseerd, avonden waarop de mensen

van de andere kant hun grieveg eg kritiek kwijt kon-

den. Na de eerste werd het inmiddels geheel inge-

burgerde barboek in gebruik genomen. Opmerkelijk was

echter dat beide avonden zeer slecht bezocht werden.

Derhalve werd van de laatste avond een verslag naar

alle afwezige en aanwezige barmedewerkers gestuurd.

Inventaris/Verbouwinq:

Na alle verbouwingen van het voorgaande jaar was het

beleid van de werkgroep gericht op bezuinigingen en

matiging. Toch is er voor de leden een fietsenstal-

ling gebouwd, die na de problemen met de deur nu in

orde lijkt te zijn.

De inventaris werd dit jaar uitgebreid met o.a. een

kluis eg een postvakkastje in de bestuurskamer, een

grote lekbak en een kookplaatje.

Toekomst:

Het komende jaar hoopt de werkgroep de indeling van 

de zaterdag bardiensten te verbeteren. Ook zal er

gestreefd worden naar een beter overleg met de andere

werkgroepen.

De werkgroep hoopt dat ook de komende jaren het club-

huis een ontmoetingsplaats voor de leden blijft zo-

als het alle andere jaren is geweest.

Namens de clubhuiscommissie,

Linda van Emmerik.








