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Van de clubhuiswerkgroep

Bardiensten in juni:

Vrijdagavond, vroeg (20.15-22.15)

 6 juni Milo Gerritsen

13 juni Johan Selles 

20 juni Niels Rohling

Vrijdagavond, laat (22.15-sluiten)

 6 juni fam. Rohling

13 juni An Leurs en Diny Zandvliet

20 juni fam. Grimmon

Zaterdag

Omdat er op enkele zaterdagen in juni activiteiten

op het programma staan, volgen hieronder de sxtra

bardiensten.

 7 juni Kunstzwemwedstrijd, aanvang 18.00 uur 

        bardienst: fam. Kleinhout en fam. Wigman

21 juni Slotfeest.

De bardienst wordt verdeeld in blokken van

een uur. Elk uur hebben we dus iemand anders

nodig. In principe worden alle barmedewerkers

aangeschreven. Ook anderen kunnen zich voor

een uurtje bardienst opgeven.

De barmedewerkers die nietaanwezig zijn op het

slorfeest, kunnen zich uiterlijk 18juni afmelden bij

Linda van Emmerik

37 82 86





Na een middag lang in een heet waterbron gezeten

te hebben hoog in de bergen, met uitzicht op de 

witte pieken van het Himalaya-gebergte, heb ik 

maar de moed op me genomen om via het DWT-clubblad

wat van me te laten horen.

Sommigen zullen zich afvragen hoe ik daar nou in he-

melsnaam terecht kom, ik vraag het mezelf ook wel eens

af, maar voordat ik het wist zat ik er al. 

Zo'n tien maanden geleden solliciteerde ik bij de

"Stichting Nederlandse Vrijwilligers" (SNV) om 

voor uitzending naar een derde wereldland in aan-

merking te komen. Daar de kans 1 op 50 was had ik niet

veel hoop. Maar alles verliep vlotjes en kreeg een

aanbod om een bruggenbouwproject in Nepal te on-

dersteuneen. De SNIJ steunt alleen ontwikkelingspro-

jecten die voor de armste lagen van de bevolking in

aanmerking komen en die een structurele verbetering

geven. Dit houdt ondermeer in dat de projecten door de

bevolking ondersteunt moeten worden en zoveel mo-

gelijk van lokale middelen gebruik gemaakt moet

worden. Een goed voorbeeld is de bruggenbouw in Nepal.

Het zijn hangbruggen onver rivieren voor

voetgangersverkeer ( een andere manier van trans-

port in de bergen is er niet) die op die manier

gebouwd kunnen worden. De eerste is volgens de

westerse methode: ingewikkelde mooie constructies 

met veel geinporteerd staal en cement, een peper-

dure oplossing. De tweede is met lokale middelen 

zoals natuursteen, hout en ijzer een minder fraaie

brug te bouwen. Dit kan de bevolking wel zelf en maakt

zich daardoor onafhankelijk van het buitenland. 

Na 3 weken lang kursussen in Nederland gevolgd te

hebebn stapte ik 10 februari in het vliegtuig via 

New Delhi naar Kafhmandu de hoofdstad van Nepal.



Nepal wordt aan de oos-zuid en westzijde ingesloten door

India en grenst aan de noordkant aan Tibet of 

te wel China. Het is 4x zo groot als Nederland en 

telt 16 miljoen inwoners, op het eerste gezicht niet

zo'n dichtbevolkt land, maar Nepal wordt niet voor niets

"het paradijs aande afgrond" genoemd. Een groot gedeelte

is door het ruige gebergte onbewoonbaar en 

de mensen kunnen praktisch alleen in de dalen wonen.

Verder vinden er gigantische ontbossingen plaats door

het kappen van hout, door de bevolking, die toch ergens

z'n eten op moet koken. Die ontbossingen hebben weer tot

gevolg dat er enorme erosie op de berghellingen ont-

staan waardoor er veel vruchtbare landbouwgrond ver-

dwijnt. En dan hebben we het nog niet eens over de

armoede die er heerst, de tuberculose en bacsilaire

dysenterie die bijna iedereen heeft, de slechte drnk-

watervoorziening etc. etc. Kortom een land waar nog 

veel moet gebeurem.

Jullie zullen je wel afvragen waarom er dan brug-

gen gebouwd moeten worden? De bruggen zijn noodza-

klijk om de doelgroep ( de zrmste mensen in de bergen)

te bereiken dan pas kan je hulp geven. Momenteel 

liggen grote gebieden geisoleerd door kolkende ri-

vieren (zeker in de moeson =regentijd) of kan één 

brug drie dagen lopen schelen. Het klimaat varieert 

van 400C aan de zuidgrens tot een flinke vrieskou 

op de top van de Sagarmatha(= 1t. Everest) 'die ik

overigens nog niet beklommen heb,maar dat komt vol-

gend weekend wel. Tachtig procent hindoeist waar-

door hier een "kastensysteem" heerst, hoewel deze

officieel afgeschaft is. Een "kast" varieert van

priester tot onaanvaakbare (letterlijk), je wordt

geboren in de "kast" van je ouders en alleen met 

een volgend leven kom je in een andere "kast" te-

recht. Verder is er het boedischme en een klein 

beetje islam.

Na mijn aankomst in Nepal ben.ik aan de taal-

training begonnen. Ze spreken hier "Nepali", een 

taal die verdomd moeilijk te leren is, neem dat maar

van mij aan.



Na 3 weken intensieve taaltraining werd ik in een

dorpje in de bergen bij een Nepaleesgezin gedropt. 

De bedoeling was dat ik m'n taal dan in de prak-

tijk kon brengen en de Nepalese kultuur van dicht-

bij mee te maken. Een moeilijke maar boeiende er-

varing omdat alles om je heen echt totaal anders 

is dan in Holland. In het dorp ondermeer een or-

ginele bruiloft mee gemaakt en een "naam geef 

dag" voor een 11 dagen oude baby met allerlei ri-

tuelen- O.A. worden de 3 namen van het kind op een

blad van de heilige boom geschreven. Na een ver-

blijf van 3 weken in mijn pleeggezin kon de

"project-visit" beginnen, oftewel 2 weken door de

bergen.met een rugzak wandelen om hangbruggen te

bekijken en de kuitspieren te sterken. Momenteel 

ben ik halverwege deze "project-visit" en doe ik

geweldige indrukken op van de natuur en de kultuur

die me altijd wel zal blijven boeien.

Enfin, ik begin er maar niet eens aan om het te om-

schrijven, dat lukt je toch niet.

Na deze "project-visit" veer 2 weken in een Nepalees-

pleeggezin om de taal nog wat bij te schaven. Daar-

na nog wat lezingen over ondermeer, de poltiek,

godsdienst, antropologie, astrologie en/of natuur-

geneeskunde waar hier veel gebruik van gemaak wordt.

Dan zo'n half mei kan ik echt aan de slag bij de

Nepalese regering. Ik kom te wonen ik Kathmandri 

waar ook het kantoor is. M'n werk zal waarschijnlijk

een combinatie zijn van kantoorwerk in Kathmandri 

tot veldwerk hoog in de bergen. maar dat horen 

jullie t.z.t. wel weer.

Nou, veel sterkte met alles en groetjes van

JEroen.

P.S. Ik heb vernomen dat in Kathmandri een zwem-

club is, dus ik ga daar maar eens een kijkje nemen

of ik lid kan worden.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.



Deze maand een terugblik, iets over de zomer, de agenda,

wat techniek én de komende thuiswedstrijd.

Mijmerinq

Als je dit leest, is het alweer bijna vakantie. De 

zomer staat voor de deur. Dit betekent dan ook het 

einde van het kunstzwemseizoen. Het afgelopen seizoen

hebben we voor het eerst deelgenomen aan wedstrijden

heel leuk maar ook heel spannend. De groep die naar 

de wedstrijden gaat is heel langzaam aan het groeien.

Ook hebben we meegedaan aan het afzwemmen, weliswaar 

ver weg. (Egmond aan Zee), maar wel leuk. Vooral de

muziek-stukjes waren leuk om te zien. Alle meisjes 

die er van DWT naar toe gingen, waren geslaagd. 

Helaas komen we nu een trainster tekort. Nadat 

Monique ermee gestopt was, is nu ook onze stageloper

Edwin er twee weken geleden mee opgehouden (succes

verder!). Gelukkig wilde Joanne na haar verhuizing 

naar de Zeeschuimers bij ons gaan lesgeven, zodat 

een deel van het probleem opgelost is.

De zomer

Tja, de zomer staat voor de deur. Voor mij betekent 

dat vrij en op vakantie. Voor jullie denk ik ook.

Ik heb het al verteld opde training, maar hier staat 

het nog eens. Dit jaar worden er voor het eerst

buitentrainingen gegeven. De buitentrainingen zijn

bedoeld om voor de start van het seizoen alvast con-

ditie op te bouwen. Het kost je niets extra, dus 

wat let je. De trainingen worden gegeven in het buit-

enbad van Schalkwijk, op de woensdagavond en duren 

een half uur. We beginnen op 6 augustus om 19.30. 

Tot dan!



Agenda

 7 juni Kringcompetitie te Haarlem, techniek

20 juni Diploma zwemmen in Purmerend

 6 augustusStart buitentrainingen in Schalkwijk

op woensdag

   augustusStart binnentrainingen in het Sport-

fondsenbad op dinsdag.

De thuiswedstrijd

Op 7 juni is het dan zover. Onze eerste thuiswed-

strijd. Bovendien is dit de allereerste kunstzwem-

wedstrijddie in Haarlem gehouden wordt. De deelne-

mers hebben inmiddels al bericht gehad.

Voor diegenen die voor het eerst bij een kunstzwem-

wedstrijd komen kijken, ben ik dit stukje aan het

schriven.

Allereerst de mededeling dat het een techniek wed-

strijd is. Er wordt alleen gekeken naar losse fi-

guren en de muziek is er alleen op de achtergrond. 

Er zijn verschillende categorieën met een verschil-

lend nivo. Elke categorie heeft zijn eigen techniek-

figuren die de meisjes moeten uitvoeren.

b.v. Categorie II (met E-diploma of lager)

- overslag voorover

- duikboot

- bruinvis

- kraanhouding

Van de vijf jury leden krijgen ze punten, waarvan 

het hoogste en het laagste cijfer afvalt. Het gemid-

delde van de drie cijfers wordt vermenigvuldigd met

de moeilijkheidsfactor van dit figuur. Zo komt de

deelneemster aan een eindcijfer. De eindcijfers van

alle uitgevoerde figuren worden bij elkaar op-

geteld tot een eindtotaal. Degene met dan de hoogste

punten is winnaar.

Als je nieuwsgierig geworden bent, kom dan kijken. 

Het clubhuis is ook open.





Na vele verzoeken en drie weken voorbereiding is 

het er van gekomen een stijldans avond voor ouders 

en ouderen groepen georganiseerd door Rob Belles

die alles zelf heeft voorbereid stencils enz. Er was

voor iedereen een gratis kop koffie met cake en om 

8 uur was de muziek allang in orde, de vloer was ge-

poederd en dus spiegel glad voor fijn dans plezier. 

Rob had een paar vrienden meegenomen zijn schoon-

ouders waren er ook met twee kenissen en Diny Zandvliet

en nu maar wachten of het storm zou lopen. Nu hij 

kon wachten tot hij een ONS woog totaal niemand.

Niemand verder van de clubhuiscommissie. Niet van 

de zwemcommissie en rez ook niet van het bestuur. 

Wat heeft iedereen hem in zijn hemd laten staan. 

Een persoon die altijd klaar staat zelfs op de ver-

jaardag van zijn zoon. Nog aanwezig bij de trimloop, 

en bij zwemwdstrijden. En hem laten stikken na al 

die voorbereideingen punt uit.

DAT IS NU CLUBPLEZIER.

p.s. Om half 10 kwam er nog een echtpaar binnen en 

na 10 uur wat mensen van de polo. Dus was het nog

gezellig tot 1 uur. Maar de opzet is totaal de mist

ingegaan eb dat heeft Rob niet verdient.

Jan Nijemanting

Zaterdag 7 juni 1986

aanvang 18.00 uur

Sportfondsenbad Frederikspark

Techniek

Deze maand weer eens twee basishoudingen. Twee moeilijke

maar heel belangrijke houdingen.

- kraanhouding

- vertikaal staan



Beste zwemmers/sters

In dit blad de vermeldingen (uitslagen) van de wed-

strijden in de Planeet gezwommen op 6 april jl. dit

was een eenmalige vierkamp georganiseerd door

NVA/HHC' Hierna is de laatste F.Comp. nog geweest 

op 27 april uitslagen komen in volgend clubblad

tevens de clubkampioenen van 23 mei= Dan hebben

we ook alweer de slotwedstrijden achter de rug, rest

me nog het buiten zwemmen de bosbaan 15 juni en

Spaarnwoude op 22 juni. Dan als laatste gaat een

kleine groep van DWTers naar Osnabruck, om aldaar 

de vorig jaar gezwommen wisselbeker te verdedigen 

en tevens voor deelname aan diverse programma on-

derdelen. De zwemwerkgroep wenst alle zwemmers+zwem-

sters veel succes bij deze laatste aktivieteiten 

van dit seizoen.

Simon van Veen.



Tijden van de éénmalige vierkamp d.d. 6 april

100 m wissel John Visscher 1.48.0 x le

100 m wissel Lonneke van Veen 1.30.3 x le

100 m wissel Remco Belles 1.40.4   le

100 m wissel Mariska Samson 1.34.9 x

100 m wissel Simone Schuyt 1.30.4 x

100 m wissel Pascalle Hoenderdos 1.28.0 x

100 m wissel Michelle v.d.Berk 1.23.8 x le

100 m wissel René Camel 1.28.0 x

100 m wissel Arno Jutten 1.16.3 x 2e

100 m wissel Linda Jutten 1.22.0 x

100 m wissel Carola Wigman 1.24.8 x

100 m wissel Johan Selles 1.20.4 x

100 m wissel Jeroen Peters 1.26.0 x

100 m wissel Edward Hoogsteder 1.13.4 x

 50 m vrij Johnny Visscher 0.44.1   le

100 m vrij Natalie Bongenaar 1.45.9 x

100 m vrij Lonneke van Veen 1.20.7   le

100 m vrij Remco Belles 1.25.5   le

100 m vrij Mariska Samson 1.23.1 x

100 m vrij Michelle v.d. Berk 1.14.9 x le

100 m vrij Pascalle Hoederdos 1.19.3   2e

100 m vrij Carola Wigman 1.10.0   3e

100 m vrij Edward Hoogsteder 1.04.1 x

100 m vrij Brigitte v Dijk 1.21.2   3e

100 m vrij Niels Rohling 1.06.2   2e

Met "x"= verbeterde tijd

Bijestafette dames, 4x100m vrije slag werd een

2e plaats behaald met een tijd van 5.12.6

Bij de estafette heren, 4 x 1 00 m vrije slag

werd een 3e plaats met een tijd van 4.30.0 be-

haald



Dinsdag 15 april de laatste klaverjasavond het 

was een geweldige avond met veel extra prijzen en

bijzonder gezellig daar kijken wij de hele zomer op

terug.

 1 Corrie Rustman 5384

 2 Corrie Bergman 5211

 3 Nel Nijemanting 5110

 4 Simon van Veen 5032

 5 Janet Blom 4857

 6 Peter Samson 4769

 7 Jan Nijemanting 4749

 8 Judith Meiermans 4703

 9 Bas Blom 4649

10 Diny Zandvliet 4631

11 Joop Stade 4591

12 Wim van Wees 4488

13 Miriam Samson 4485

14 Hannie Stade 4476

15 Nel Stolk 4461

15 Leida Scholten 4461

17 Erwin Dolieslager 4413

18 Marius Bakker 4344

19 André Zandvliet 4323

20 Henk Wigman 4189

21 Truus Kooi 4057

U ziet er is erg hoog gespeeld wij hebben no niet

zo'n hoge poedelprijs gehad.

In augustus hoort U weer van mij wanneer wij weer

beginnen een hele goede vakantie met veel mooi weer

gewenst:

Jan



Eindstand van het klaverjasplezier .

De grote kampioene Corrie Rustman met 30855 punten

 2 Peter Samson 30855

 3 Jan Nijemanting 29858

 4 André Zandvliet 29548

 5 Nel Nijemanting 29355

 6 Miriam Samson 29310

 7 Bas Blom 28767

 8 Karin Nijemanting 28748

 8 Janet Blom 28634

10 Nel Stolk 28486

11 Truus Kooi 28088

12 Joop van Stade 28063

13 Marius Bakker 27898

14 Leida Scholten 27851

15 Diny Zandvliet 27840

16 Simon van Veen 27829

17 Erwin Dolieslager 27812

18 Han van Stade 27257

19 Corrie Bergman 27198

20 Judith Meiermans 26549

21 Wim van Wees 26460

22 Ans van Veen 21950 na 5 x

23 Jurgen Kleinhout 18034 na 4 x

24 Henk Wigman 17402 na 4 x

25 Marcel van Gemert 16874 na 4 x

27 Pim van Wees 14409 na 3 x

26 Hans Gerritsen 16033 na 4 x

28 Ronald Stricker 12988 na 3 x

29 Adri van Kamp  9621 na 2 x

30 Jeroen Muylaert  4774 na 1 x

31 Luc Zandvliet  4024 na 1 x



Jarige DWT-ers in juni

 1 Cindy Julsing

 2 R.Kahn

 3 S.v/d Voort, M.Sieraard

 4 K.Schouten

 6 G.v.Baak, R.v.Dijkman, Gabon de Smet, W.de Bruin, 

   E.Hes.S.Leendertse

 7 F v/d Wal, N.Wassink

10. J.Overtoom, J.Verhoeven 

11 Jolanda van Veen

13 Reinier Spruit, Jaap Houtkamp

16 Inge Faber, M.Groenhof

17 J.v.d. Have, S v.d.meer.

20 B.van Capelle, m.v.Capelle

21 T.Weustink

24 Esther Blom

25 J.Brink

26 B.Witteman, Lonneke van Veen

28 m.Reinezie, C.Wong, m.Reijgersterg

29 J.v.Staveren

Jarige DWT-ers in juli

 1 S.Groot

 2 B.de Bruijn

 3 G.Struik, Inge Horn, L.v.Polen

 4 Irene Bos

 5 Peter Baars, R. Botman

 6 Sanja van Dijk

 7 Frank Lanfermeijer, S.v/d meer

 8 M.Vermeijs

 9 J.Kortekaas, C.v.Huit. K.de Lang 

11 Annetje Ponjee



Jarige DWTers in augustus

 1 R.Finck, Monique v/d Heide, B v/d Waal

 2 M.Struik, B.Spanjaars, W.Steffens

 4 E.Buddelmeyer, J.v.Dijkman, L.Cornelissen,

   A.Hock

 7 M.Cupido, L.de Ridder, Jaques van Dijkman

 8 Francois Withagen, Annemieke Face

 9 J. Loerakker, D. Wassink

10 S.Hermus, A.Ponjee

11 Dv.d.Vlis, M ter Horst

12 R.Dijkman, Diana Claus, M.Bolwijn

13 J.Langeris

16 M.Velu

17 M.Overtoom, A.Pijnaker

18 Marcel van Gemert

19 A.Nicolai

20 M.Heideveld

23 Els Zuidhoek

25 M.de Leeuw-v.Weenen

26 W.Deen.

27 R.v.Roon,Pv Lange

31 C.Blom

12 J.Hugtenberg, Mevr. A.Stricker-Eichorn

13 Sophie Wigman 

14 Martijn Heemskerk

15 B.de Bak

18 B.Pinkster, A v.d.Putten, Anita van Luit 

   W.Weber-v.Dugnen

19 Antonnette Wigman, Lex van Gaale

20 G.v.Veen

21 J.Verzeilberg

22 Jeroen Baars

24 D.v.Tol, T.Ketting

25 Frank Muylaert

26 Raymond Woerde, Av.d. Klauw

28 L.Fortgens, H.Geven, M.Bax-van Leeuwen, K.Breeveld,

   S.v.Bruggen

29 C.Teh

31 W.POrtegeies, Nancy Haack, M.Brondsema








