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De vakantie waaar wij allen zo verlangend naar uit-zien, zit er
helaas alweer op. In tegenstelling tot b.v. vorig jaar, denk ik dat
eenieder wat betreft het weer dit jaar geen reden tot klagen heeft
gehad. Al trof de een het dan wat beter dan de ander, in het
algemeen meen ik te mogen stellen dat wij een redelijke zomer
hadden. Heeft u het dit jaar wat minder getroffen wat betreft het
weer bedenk dan : "Och verschil moet er zijn", maar het blijft
jammer. Hoewel niet gecharmeerd van omkijken (ik kijk liever
vooruit) ontkom ik er dit keer echt niet aan u even een maand of 6
mee terug te nemen, Ik heb het dan m.n. over de Algemene
Ledenvergadering. De daar aanwezigen leden kozen toen 2
voorzitters, ondergetekende moest ingevolge ons H.R. noodzakelijk
stop-pen, wat overigens een ge-Jade zaak is, en op het laatste
moment slaagde het bestuur erin een nieuwe kandidaat voorzitter
naar voren te brengen in de persoon van de heer Ad Bastiaenen.
Ondergetekende werd gekozen voor 9 maanden en daarna (januari
dus) zou Ad het overnemen. Pin je echter nooit te vast op plannen,
want de praktijk leert dat je dikwijls de kous op de kop krijgt. Ook
in dit geval ging dit helaas weer op. Waarom 7 Wel onze
secretaresse Josy van Nunen zegde helaas een maand na de Alg.
Leden-vergadering haar funktie op om strikt privé redenen. Na een
één jarige inwerkperiode en een jaar officieel functioneren als secr.
zag zij zich helaas genoodzaalt er een punt achter te zetten. Josy
vanaf deze plaats past een warm DANK JEWEL voor al het voor
DWT verrichtte werk, met de Alg Ledenvergadering, komen wij er
nader op terug.
Maar hoe moet je verder? Gelukkig gaf Ad aan, het voorzitterschap
dan maar eerder over te nemen.
Aldus werd in de laatste bestuursvergadering besloten dat Ad m.i.v.
de slotavond het voorzitterschap zou overnemen en ondergetekende
de vacante plaats van secr. zou overnemen. Een voor mij
persoonlijk niet vreemde stek, immers ik "debuteerde" bijDWT als
secr. en na 7 jaar voorzitterschap keer ik weer ophet secr. terug.
Sprekend uit ervaring vraag ik iedere
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DWT-er met klem geef uw nieuwe voorzitter alle
steun die hij behoeft want echt die heeft hij nodig. Ook hij heeft
dezelfde "handicap" als ik had n.l. Hij kan wel zwemmen, maar
daar houdt het zwemtechnisch ook mee op". Waar mogelijk
ontvangt hij van de "oude rotten" alle mogelijke steun, en hopelijk
sluitu zich hierbij aan. Ad vanaf deze plaats nogmaals heel veel
wijsheid en alle mogelijke succes.

Een heel ander verhaal, aan het eind van da zeventiger jaren werd
opgericht de Belangen vereniging Haarlemse Zwemverenigingen
(kortweg BHZ) genaamd. Vanaf de oprichting maakte onze Ruud
Muylaert deel uit van dit bestuur als penningmeester. En zoals wij
van Ruud gewent zijn, dit voor de mensen die hem kennen, gaf hij
op geheel eigen wijze gestalte aan deze functie. Helaas heeft ook
Ruud te kennen gegeven met dit werk te stoppen. Wij als bestuur
vonden het een prioriteit onze stem in dit bestuur blijvend te laten
horen en dat heeft geresulteerd dat Walter Bakker het werk van
Ruud binnen de BHZ overneemt. Ruud danken wij hartelijk voor
zijn werk m.n. binnen de BHZ en Walter wensen wij alle succes toe
in zijn nieuwe functie.
Door het overnemen van het secr. komt bij mij momenteel vrij veel
post binnen. Aangenaam getroffen was ik door het feit dat een
artikel uit ons clubblad De Kringkrant haalde. Daar werd n.l. gewag
gegevenvan de brief welke Jeroen Baars in het laatste clubblad liet
afdrukken. Voor de volledigheid neem ik bij deze graag het
artikeltje uit de Kring krant in zijn geheel over:

Niet alleen marine mensen gaan ver weg. In de Waterdroppels van
DWT beschrijft Jeroen hoe hij als vrijwilliger bij de Stichting
Nederlandse Vrijwilligers terecht kwam in Nepal om een
bruggenbouw-project in Nepal te ondersteunen. Na 3 weken
intensieve taaltraining werd hij in een dorpje in de bergen bij een
nepalees gezin gedropt met de bedoeling om de taal in de praktijk te
brengen en om de Nepalese kultuur van dichtbij mee te maken. Hij
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schrijft bijzonder boeiend over een land dat uitersten kent van bijv.
40ºaan de zuidgrens en vrieskou bij de Mount Everest. Zijn werk
zal waarschijnlijk een combinatie zijn van kantoorwerk in
Kathmandri en veldwerk hoog in de bergen. Maar in Kathmandri
schijnt een zwemclub te zijn, eens zwemmer-altijd zwemmer.

Zo staan wij dan aan het begin van een nieuw seizoen.De diverse
trainingen hebben inmiddels een aanvang genomen en ook het
leszwemmen is weer op gang gekomen. Graag wens ik vanaf deze
plaats eenieder alle denkbare succes toe en dat het nieuwe seizoen
moge brengen wat u ervan verwacht.
Bovenal wens ik iedere wedstrijd sporter veel sportiviteit toe en
daarbij hopend dat de "natte sport" clean moge blijven.
Barstensvol energie en toekomstplannen zitten uw bestuur en de
diverse werkgroepen hopelijk komt eruit wat u ervan verwacht.
Succes aan Q allen.
Na de vakantie kwam ik even in het clubhuis omdat de
stencilapparatuur een service beurt nodig had. Aangenaam werd ik
toen getroffen dat het clubhuis zo netjes schoon was en door de
prachtige foto collage aan de wand.
Hierop is werkelijk alles te zien wat DWT te bieden heeft van
wedstrijdzwemmen tot trimloop, van kienavond tot waterpolo, van
officiele opening clubhuis tot Sinterklaasfeest. Teveel om op te
noemen, en het is beslist de moeite waard om er eens een kijkje. te
nemen Ik weet nog niet wie hier-voor verantwoordelijk was, maar
m.i. is het een knap stuk werk waarvoor dank.
Al schrijvend ontspruiten steeds weer nieuwe dingen die ook
aandacht vragen. Op alles ga ik nu niet in, doch bewaar het voor
een volgende keer. 
Er is op dit moment een grote TriathIon-rage, de meeste deelnemers
hebben echter de grootste moeite met het zwem onderdeel t.w. het
crawlen. DWT biedtvolwassenen de gelegenheid zich in de deze
slag te bekwamen en wel iedere Vrijdag van 21.15 - 22.15 uur
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in het Sportfondsen bad. En gezellig dat het daar is, vooral na
afloop in het clubhuis. Doch niet alleen voor leszwemmen doch ook
trimmen, watergym
e.d. en natuurlijk onder de bekende deskundige DWT leiding. Heeft
u familie of kennissen, laat ze gerust kernen en de eerste 4 keer zijn
GRATIS, en waar vind je dat vandaag de dag nog. Iedereen van
18-80 is dit uur welkom-
En echt als allerlaatste en daar wil ik niet onder-uit gaan de
Hartelijke felicitaties naar Goed Old Joop v.d. Stade en zijn Han die
8 augustus '.I.25 jaar getrouwd waren en dat de volgende ochtend
om 07.4'uur nog eens extra kregen ingepoeierd doorfervente
DWT-ers, middels een heuse serenade. Han en Joop namens alle
Watertrappers van harte gefeliciteerd en op naar de VIJFTIG .!!!!

Henk Wigman

INZENDEN VAN COPY VOOR HET CLUBBLAD:

Het gebeurd regelmatig dat de copy na de 10e van de
maand binnen komt bij de redactie of in de copy-bus. Het
is dan jammer voor de inzender die moet dan een maand
wachten voor het geplaatst wordt.
De 10e is en blijft de uiterste datum voor het inleveren
van je copy.
Je kan de copy inleveren bij:
Sophie Wigman
Jan Haringstraat 51
2023 KB Haarlem
of
Ton Wigman Javastraat 14
2022XR Haarlem
of in de copy/ideeënbus in het clubhuis

de redactie
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bardienstrooster
Omdat bij het maken van dit rooster het polo-
rooster nog niet bekend was, is het zaterdag rooster
een voorlopig rooster.

ROOSTERS
=========

Vrijdag, vroeg (20.13-22.15)
=====================
29 aug Niels Rohling
5 sep Paul Thoolen 
12 sep Mïlo Gerritsen
19 sep Niels Rohling 
26 sep Erik Thoolen 
3 okt Paul Thoolen

Vrijdag, laat (22.15 - sluiten)
===============================
29 aug Siep Visser en Johan Selles
5 sep fam Grimmon
12 sep Ronald Stricker en Inge Faber
19 sep Jurgen Kleinhout en Herman Lanfermeier
26 sep An Leurs en Diny Zandvliet
3 okt Paul Stricker en Siep Visser

Zaterdag
========
13 sep fam Nijenmanting
20 sep Sophie Wigman en Walter Bakker
27 sep fam Kleinhout
4 okt Henk Scholten en Ko Zwanenveld

Indien U verhinderd bent, kunt U dit melden bij
Linda van Emmerik tel 37 82 86
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SCHOONMAAK-DATA VOOR HET KLUBHUIS:
=====================================
Laatste volle week van iedere maand, naar keuze op
dinsdag- en woensdagavonden of zaterdagochtend of-
middag.

Rooster:
======
Week van 21/27 sept Heren IV

21/27 okt Heren Jeugd 
23/29 nov Heren II 
21/27 dec Dames II 
25/31 jan Heren III 
22/28 febr Dames 1 
22/28 maart Heren 1 
12/18 mei Heren 11
21/27 juni Dames 11

EEN NIEUWTJE

Toen door het bestuur aan de clubhuiswerkgroep werd voorgesteld
wat aktiviteiten te organiseren m.n. op de zaterdagen wanneer er
geen polo-wedstrijden in het Sportfondsenbad waren, werd die
suggestie niet bepaald enthousiast ontvangen door de merkgroep.
Dingen bedenken die niet reeds door de andere sectoren werden
geboden. Dan nog het extra werk waar veel van ieders vrije tijd in
zou gaan zitten.
Niet thuis- maar wel uitspelende teams die mogelijk binnen vallen
in het clubhuis. Ondanks die bezwaren zijn we begonnen met de
klaverjas-avonden- met de zeer gewaardeerde hulp van de familie
Nijenmanting. 
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Die eerste kaartavond kwamen er vijf mensen om mee te doen.
We hebben een Zwarte Markt georganiseerd, omdat dit idee door
een aantal mensen werd geopperd tijdens een info-avond. Het werd
een flop.
Geen belangstelling van de kinderen 's middags noch interesse van
de ouderen 's avonds.
Vervolgens zijn we gestart met een Darts-competitie. Die eerste
avond waren er véél prijzen te winnen - dankzij de ijver van Jan
Bouwknecht - die in de wacht werden gesleept door de
belangstellenden die met weinigen op onze uitnodiging waren
ingegaan. Maar laat op de avond toch uitbreiding met Heren 1, van
het bezoekers aantal, waarvoor nog wat extra kerstbroden uit de
"Joopvooraad" werden versierd.
Toen een Stijldansavond voor de liefhebbers opgezet. Hier kwam
ook weinig publiek, wat natuurlijk teleurstellend werkt en niet erg
aanmoedigend voor degenendie zich daarvoor hadden ingezet.

En nu wil ik -uiteraard namens de werkgroep- even ageren tegen
het ingezonden stukje van Jan Nijenmanting in het vorige klubblad
dat misschien goed bedoeld was maar niet door onze groep als
zodanig ervaren.
-Op de eerste plaats werd de Stijldansavond niet door Rob Belles
georganiseerd maar door de klubhuiswerkgroep. Alle leden hiervan
hebben hun steentje naar kunnen bijdragen. Daaronder vielen : het
ontwerpen, laten kopieren en uitdelen van de uitnodigingen, de
feestverlichting en bijkomende zaken aanbrengen, het inkopen van
voldoende consumptiewarer (en Jan en zijn dochter om achter de
bar te helper en daardoor met hun neus op het gebeuren) de dans-
gelegenhuid creëren met veel bloemen om het gezellig te maken.
Het aansjouwen van de apparatuur en de muziek van Rob voor zijn
rekening; en inderdaad heeft hij daar heel veel zorg en tijd aan
besteed. Het resultaat was een zeer sfeervolle en gevarieerd
programma, in een aangenaam volume gebracht.
-Ten tweede:niemand kan verwachten dat een volledige
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werkgroep bij ieder eigen evenement aanwezig zal zijn. We
proberen dit enigszins bij tourbeurt te verdelen, want iedereeen
heeft buiten DWT nog een eigen leven met verplichtingen zowal als
plezierigheden op de zaterdagavond. Dat geldt evenzo voor
degenen die je eigenlijk verwacht had op zo'n avond. Dan nog een
vaststaand feit: een nieuwtje wordt altijd wat argwanend bekeken.
De meeste mensen zijn "kat uit de boom kijkers" en moeten even
over een drempel geholpen worden door enthousiasme van anderen
die er geweeest zijn.
De klaverjasavonden trekken een vaste groep kaartlief-hebbers.
Tijdens Play-back/disco avonden is het klubhuis mudvol. Het
jaarlijkse Slotfeest werd in de loop der jaren steeds geanimeerder
gevierd. En al dat soort aktiviteiten begonnen met een
ontmoedigendestart.
Maar een negatieve instelling of opstelling werktzelden positief.
Dus stappen we weer over een teleurstelling heen en gaan in het
komende seizcen opnieuw beginnen: Rob heeft het uitmuntende
programma.
We weten nu hoe gezelling het gemaakt kan worden om te kunnen
dansen in het clubhuis. De drankjes zijn voordelig. De bediening
verwacht geen fooien. Er wordt geen entree betaald (vloerpoeder en
andere benodigdheden zijn nu voorhanden.
Er komt opnieuw een Stijldans-avond!

Namens de klubhuiswerkgroep
D. Zandvliet

Al sinds DWT dit klubhuis bezit heeft Ann Leurs gezorgd voorhet
bijhouden van de agenda. Alle data voor vergaderingen en
aktiviteiten in het klubhuis genoteerd en las beslissende stem
opgetreden als er dubbel geclaimd bleek te zijn.
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Deer haar te drukke werkkring en studie en niet te
vergeten het nu hebben van kleinkinderen is het een beetje te veel
van het goede geworden. Zij is genoodzaakt te stoppen met het
agendabeheer.
Namens de klubhuiswerkgroep onze dank voor het werkdat je
hieraan hebt gehad.
Met ingang van 1 juli wordt de agenda-klubhuis overgenoemn door
Mevr. D. Zandvleet

De Klubhuiswerkgroep voorzitter.

Beste zwemmers + zwemsters

Wanneer dit gelezen word is denk ik voor iedereen
de vakantieperiode weer achter de rug en hopelijk
heeft ieder het naar zijn zin gehad en mede daar-
door nu weer lekker het ritme van alle dag te pak-
ken. Wel over ritme gesproken, dan denk ik dat vele
zwemmers(sters) dit ook weer te pakken hebben zo-
niet dan wens ik dat ze het weer gauw zullen vonden.
Een nieuw seizoen staat namelijk weer voor ons open
en met elkaar zullen we daar weer wat van moeten
gaan maken!!!!!! Met de vakantie achter de rug + 
nieuwe energie in de voorraadkast, zat dit dan ook 
best weer lukken daarom begin ik maar om iedereen
enorm veel succes toe te wensen.

Diverse datats waarop we zwemmen wil ik alvast
aan jullie doorspellen (om te noteren) wat en met welke
verenigingen er gezwommen gaat worden, isnog niet
bekend, maar hoor je nog.

2-11-86, 23-11-86, 18-1-87, 8-2-87, 15-3-67,12-4-87.
24-5-87
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Dan hierbij nog wat uitslagen ( de laatste van het af gelopen
seizoen) vanuit Osnabrück

Uitslagen van Zwem gale gezwommen in Osnabrück 
Zaterdag 28 juni
==============================================
= Vlinderslag 4x 100m Mariska, Lonneke, Marriele en
Michelle behaalde de 2e plaats tijd: 6.58,1

200 m wissel Remco Belles 3.38.5 2e
Edward Hoogsteder 2.36.7 le

100 m rug Sanja van Dijk 1.55.2
Lonneke van Veen 1.32.3
Michelle v/d Berk 1.32.4
Martine Rohling 1.24.6 le
Carola Wigman 1.29.4 2e

100 m school John Visscher 1.57.2
Edward Hoogsteder 1.24.9 3e

100 m vlind Reante Haack 2.02.7 le
Martine Rohling 1.28.9 le

100 m rug Remco Belles 1.49.4 le
John Visscher 1.57.7

100 m school Renate Haach 1.49.5 le
Sanja van Dijk 1.56.8 3e
Michelle v/d Berk 1,34.2 le
Lonneke van Veen 1.44.5
Mariska Samson 1.45.8

100 m vlind Edward Hoogsteder 1.08.4 le
200 m wissel Mariska Samson 3.39.8 

Marrielle Scholten 3.12.1 2e
Carola Wigman 3.08.8 2e

4x 100 m wissel Dames, Marrielle, Michelle Martine en
Carola behaalde de 3e plaats: 5.53.8
===============================================
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Zondag 29 juni
50 m vrij Remco Belles 0.39.6 2e

John Visscher 0.43.9 
Edward Hoogsteder 0.30.1 3e

100m vrij Renate Haack 1.31.9 le
Sanja van Dijk 1.38.5
Michelle v/d Berk 1.16.3 3e
Lonneke van Veen 1.25.0
Marïska Samson 1.33.0
Marrielle Scholten 1.19.6
Carola Wigman 1.08.7 2e
Martine Rohling 1.11.3 3e

==============================================
4 x 100 m RUGSLAGDAMES
MicheIle v/d Berk 1.31.9 
Marrielle Scholten 3.00.8
Carola Wigman 4.26.9
Martine Rohling 5.51º3

Totaal BEKERTIJD  EN DE EERSTE
PLAATS BEHAALD

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

100 m vrij Remco Belles 1.26.4 3e
John Visscher 1.40.9
Edward Hoogsteder 1.03.3 2e

50 m vrij Renate Haack 0.38.7 le
Sanja van Dijk 0.39.4 2e
MïcheIIe v/d Berk 0.34.2 3e
Lonneke van Veen 0.36.0
Mariska Samson 0.39,4
Marriele Scholten 0.35.2
Carola Wigman 0.30.7 le
Martine Rohling 0.31.6 3e

==============================================
Over het geheel genomen heeft deze kleine groep DWT-ers
zich geweldig geweerd- De beker voor de 2e maal bahaald.
diverse goede plaatsen en diverse
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hele goede plaatsen veroverd met natuurlijk het daarbij
behorende ere metaal. Als nog allemaal
van harte gefeliciteerd met deze geweldige resultaten

Namens de zwemwerkgroep
Simon van Veen

TE KOOP:

Zogoed als nieuw “Adidas”-trainingspak, donkerrood

maat 36.

Prijs ƒ 50,00.

Bellen naar D. Zandvliet 24 13 50
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Uit een oude Reader's Digest maar nog steeds aktueel:

HOE LEVEN WE LANG EN GEZOND ?

Deskundigen van de staatsgezondheidsdienst van
CaIifornïe zijn tien haar bezig met het bestuderen
van de gewoonten en de daaruit voortvloeiende
gezondheidstoestand van zevenduizend volwassenen. Er
werden zeven levensgewoonten gevierden die op zijn minst
de basis voor een antwoord vormen.
Een man van 45 bijvoorbeeld die zes van die gewoon-ten
volgt kan verwachten dat hij elf jaar langer leeft dan een man
van dezelfde leeftijd die er minder dan drie volgt: 78 `aar
tegen 67.
Nog sterker: een man van 55 tot 64 die alle zeven
gewoonten heeft gevolgd is volgens de studie lichamelijk
even fit als een man van 25 tot 34 die er nul /tot twee heeft
gevolgd. Er komen geen wonderdrankjes aan te pas.
Alleen deze zeven gewoonten:

1 Op geregelde tijden eten en geen tussendoortjes.
2 Geregeld ontbijten.
3 Twee tot drie keer per week matige tot stevige

lichaamsbeweging nemen.
4 Voldoende slapen: zeven of acht uur per nacht.
5 Geen sigaretten roken.
6 Het lichaamsgewicht matig houden.
7 Matig alcohol gebruiken of helemaal niet.

Wel: Jong geleerd is oud gedaan!
Nooit te oud om te leren! 

D. Zandvliet
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DIPLOMA’S
Diploma A
========

Daphne Boelhouwer 
Diana Otten 
Barry Duits 
Michiel Weers 
Mike Zwart
Kim VeIdt
Frouke Cupido 
Inge Horn
Arno de Groot 
Deffrey Eduard Deen 
Monique Reinerie 
Inez van der Meer 
Dewi Pinkster 
Sanne Oudshoorn 
Hylco Hennis 
Floris van den Berg 
Jos Overtoom

Diploma B
=========

Saskia Leendertse 
Sonja van Bruggen 
Michel Huijboom 
Harrie Geeven
Erwin Gorter
Dorien Vergers
Liesbeth Keihne 
Huibert-Jan Tibbe 
Maarten Swart
Iris Hugtenburg 
Linda van Polen 
Madelon de Kuster 
Marieke Tollenaar 
Nancy van Gennip

Basiszwemdiploma
================

Krista BreedeveId 
Sander Ooms 
Yvette Ooms 
André van Ruiten 
Cbon-Jen Teh 
Michiel Kraakman 
Kalinks Schouten 
Nathalie Been 
Michiel Veen 
Marjolein Veeninga
Sanja van Dijk 
Annetje Ponjee 
Nancy van Eijk 
Marines Vergers 
Bianca Bloem 
Eric Mesman 
Tessa Greeuw 
Guno Bette
Ivo de Waal 
Jennifer Wolterman 
Leila van Zadelhoff 
Renate Haack 
Teun Weustink 
Denise Venings 
Jasper Klerkx 
John Visscher 
Barbara den Bak 
Esther Moerenhout
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Zwemvaardigheidsdiploma 2

Selma Verheul
H.M. van Roon
P.M. van Lieshout
Johan Selles
Jeroen van Emmerik
Yvonne Rienstra
Edith Piers-Thuis

J. Gorter-de Bes
Cor Belles
A.P.C. Veldkamp
J.S. Visser
M. Kraakman
Paul Roozekrans

Zwemvaardigheidsdiploma 3
=====================

Gabor de Smet

Beste zwemmers/sters

Nu echt het laatste restant van uitslagen, welke jullie nog
tegoed hadden, n.l. de laatste wedstrijd
in de F.comp d.d. 27-4-86 verder slotwedstrijden (eenmalige
vierkamp) d.d. 1-6-86 en tevens heb ik een hele waslijst
uitslagen doorgespeeld aan de redactie betreffende de
clubkampioenschappen d.d. 23-5-86.
Ik hoop maar dat ze zo vriendelijk zijn om het te plaatsen,
dan kan ieder de resultaten nog eens bekijken en vergelijken
enz.

Hieronder de tijden behaald bij de clubkampioen-schappen
Beginend met de niet-startvergunninghouders, tijden zijn
aangegeven in seconden over 3 afstanden te zwemmen n.l.
33 m rugslag, 33 m schoolslag en 33m vrijeslag

Groep 1 (jongen/meisje
======================

aantal sec plaats
Marjolein Veanïnga 102 1
Niels Vlaar 106 2
Nancy van Ei  108 3
Annetje Ponjae 109 4
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Arend Scholten 112 5
Paul v/d Heyden 123 6
Chris van Lieshout 127 7
Kai de 3ongh 128 8
Melisaa Roos 133 9

Groep 2 (jongen/meisje 12 jaar)

Nicole van Rijn 96 1
Natascha Samson 94 2
8aatïaan Spruit 104 3

Groep 3 (jongen/meisje 8 jaar) 

Martin Belles 132 1
Petri van Dijk 139 2
Michiel Veen 148 3
Larissa v/d Walle 151 4

Groep 4 (jongen/meisje 10 jaar)

(met en zonder startvergunning.
Gezwommen afstanden: 33 m vlinder, 66m school,66 m vrije
slag tijden in seconden over 4 afstanden tezamen
Renate Haack 232 1
John Visscher 263 2
Jolands van Veen 281 3

Groep 5 (dames)

Martine Rohling 176 1
Carola Wigman 184 2
Linda Jutten 188 3
Mieke Kroft 201 4
Linda van Emmerik 204 5
Annemiek Face 208 6
Maaike Stam 213 7
Karin Nijenmanting 217 8
Monique Leenders 243 9
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Groep 6 (Meren, afstanden zie groep 4)
==============================
Frank Muylaert 136 1
Ruud Heeroma 144 2
Sïem Keyzer 151 3
Marcel Reichert 159 4
Paul Stricker 160 5
Herman Lanfermeier 161 6
Edward Hoogsteder 165 7
Erik Thoolen 171 8
Gerard Pruis 173 9
Johan Selles 175 10
Mïlo Gerritsen 176 11
Gabor de Smet 178 12
Paul Roozekrans 187 13
Jeroen Paters 187 13

Groep 7 (jongens 12 jr, zie gr 4)
=========================
Remco Belles 228 1
Cuno Rutte 240 2

Groep 8 ( jongens 14, zie gr 4)
 =======================
Hayo Stam 246 1

Groep 9 (jongens 16 jr, zie gr 4)
=========================
Arno Jutten 165 1
Niels Rohling 165 1
Martï'n Heemskerk 199 3
Paul Thoolen 216 4
David Boer 222 5
Groep 10 (meisjes 16 jr, zie gr1)
=========================
Corine Kalbfleisch 73 ƒ
Michel Kraakman 94 2
Ivette Ooms 102 3
Krista Breedeveld 139 4
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Groep 11(meisjes 12 jr. zie gr 4)

Lonneke van Veen 199 1
Nicole van Balen 216 2
Sanja van Dijk 235 3
Nathalie Bongers 260 4
Annemarie van Roon 268 5
Carolien Thoolen 303 6

Groep12 ( meisjes 14 jr, zie gr 4) 

MicheIIe van de Berk 188 1
Cindy Julsing 195 2
Marrïelle Scholten 197 3
Simone Schuyt 203 4
Pascalle Hoenderdos 206 5
MmrrioIIo Beumer 208 6
Marïske Samaon 213 7
Bibian de Bruin 237 8
litbYgDïjkmah 257 8
Patricia van Lieshout 241 10
Charissa Reineck 244 11
Sandra u/d Meer 258 12
Irene van Lieshout 276 13

Groep 13 (meisjes 16 jr zie gr 4)
=========================
Brigitte van Dijk 190 1
Antonnette Wigman 208 2
Heleen van Roon 241 3
=========================================
Het aantal deelnemers was 76. Alhoewel het aan-tal wat hoger
had kunnen zijn, waren we groos met dit aantal deelnemers.
Verder was het verloop van de wedstrijd keurig binnen de gestelde
tijd. Tot slot het systeem van de computer, voor het eerst in de
DWT-geschiedenis gebruikt tijdens wed-strijden, was voor mij 'n
readselachtig iets en ik begrijp er dan ook /gelukk8g\geen snars
van. Wel was het resultaat, dat namen, tijen, enz aan de lopende
band uit deze apparatuur vandaan kwamen rollen.
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Dit ging zelfs zover dat zwemmers/sters zonder startnummer nu
ook ineens een startnummer hadden, b.v. Natascha
Samson, startnummer 30. Volgens mij heeft het lieve kind in
't geheel geen startnummer. Maar deze computer ging
waarschijnlijk zver, dat hij ook de toekomst voorspeld!!- Via
deze plaats wordt de fam. Samson bedankt voor hun
aandeel in deze geslaagde clubkampioenschappen.
Geslaagd was het kwa opzet en uitvoering en tevens het
aantal deelnemers. Wellicht een gebeuren wat we in de
komende jaren moeten gaan herhalen.
Verder hoop ik als dit wordt gelezen dat de wissel beker weer
retour is vanuit Osnabrück. Zo niet dan heten ze er zeker
hun best voorgedaan. En dan rest me om af te sluiten met
de wens dat iedereen een heerlijke vakantie mag beleven,
hoe en waar dat ook mag zijn
Namens de zwemwerkgroep
Simon van Veen

Tijden in de f compd d.d. 27-4-86 te Zaanland

100 m vlin Martine Rohling 1.23.8 x
50 m vlin Mariska Samson 46.3 x 3e

Lonneke van Veen 44.6 x 2e
100 m rug Marrielle Scholten 1.29.8 3e
50 m rug Renate Haack 48.3 x

Sanja van Dijk 48.3 x 2e
200 m wis Linda Jutten 3.03.9 x
100 m school Marrielle Scholten 1.39.8 x

Mariska Samson 1.42.8 3e
100 m vrij Cuno Rutte 1.37.2 x
100 m vlin Pilo Gerritsen 1.21.7 x 3e
100 m vrij Martine Rohling 1.08.3 x 2e
100 m vrij Gerard Pruis 1.12.1 x
100 m vrij Edward Hoogsteder 1.01.2 x 2e
50 m vrij Renate Haack 38.7 x 2e

Sanja van Dijk 39.7 x 2e
Natalie Bongenaar 46.9 x

100m school Remco Belles 1.49.1 x
Cindy Julsing 1.40.6 x
Linda Jutten 1.31.3 3e
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Tijden van de Nationale éénmalige vierkamp in de Planeet
d.d. 1 juni 1986

50 m vlin Jeroen Peters 44.5 x
Gerard Pruis 33.4 x
Slem Keyzer 30.3 x
Oarola Wigman 39.4 x
Martine Rohling 36.0
Linda Jutten 38.6 x
Niels Rohling 33.5 3e
Arno Jutten 41.9 x 2e
Brigitte van Dijk 41.4 3e
Pascalle Hoenderdos 42.8 x
Michelle van de Berk 38.0 x

100 m vrij John Visscher 1.39.7 x 1e
Renate Haack 1.26.3 x 1e

100 m school Sanja van Dijk 1.57.8 x
Lonneke van Veen 1.37.9 x 1e
Cuno Bette 1.54.7 x
Remco Belles 1.51.7 3e

100 m wissel Edward Hoogsteder 5.39.4 1e
200 m wissel Simone Schuyt 3.17.8 x

Mariska Samson 3.25.6 x 
Pascalle Hoenderdos 3.22.3 x
Marrielle Scholten 3.05.7 x 3e
Brigitte van Dijk 3.15.9 2e
Michelle v/d Berk 3.01.8 x 1e
Linda Jutten 3.04.5 3e
Martine Rohling 3.00.2 2e
Arno Jutten 2.45.0 x 2e
Jeroen Peters 3.15.1 x
Gerard Pruis 2.47.5 x 2e
Siem Keyzer 2.36.0 x 1e

100 m wissel Lonneke van Veen 1.31.6 3e
Cuno Jutten 1.14.2 x
Remco Belles 1.40.7 3e
John Visscher 1.52.1 1e
Renate Haack I.40.5 x 1e
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BELANGRIJKE

ADRESSEN

DAGELIJKSBESTUUR:
Voorz.: A. Bastiaenen

Heussensstr 44
2023 JR Haarlem

tel.: 27 49 43
Vice-voorz: W.Bakker

Lissabonplants 18
2034TJ Haarlem

tel.: 33 73 01
Secr.: H. Wigman

Jan Haringstr. 51
2023 KB Haarlem

tel.: 27 55 97
Penningm:H.P.M.Peeperkorn

Herenweg 148
2101 MT Heemstede

tel.: 28 42 32
giro: 593457

LEDENADMINISTRATIE
Mevr. I. Rohling
Edw. Jennerstraat 74
2035 EP Haarlem

tel.: 33 89 93

AFBELADRESSEN VOOR
LESGEVERS:
Sportf.badHaarlem Centrum

H.Scholten
tel.: 25 47 26 
Sportf.bad Schalkwijk

A.Leurs 
tel.: 34 05 56
De Planeet

H.Kleinhout
tel.: 37 39 88

Clubhuis: Sportf.bad centrum
tel.: 31 75 73

TECHNISCH OVERLEG:
Voorz,: H.KIeinhout

R.visserstr. 187
2026 TR Haarlem

tel.: 37 39 88

Jeugd- en Rez zaken:
secr.: Mevr. A.van 't Oever

Eikenlaan 39
2101 WH H’stede

tel.: 29 30 61

POLOWERKGROEP:
secr.: M.Bakker 

Postlaan 10
2101 WH H’stede

tel.: 28 47 26

ZWEMWERKGROEP:
secr.: H.J.Scholten

Führopstraat 35
2024 VA Haarlem

tel.: 25 47 26

LOTTO EN TOTO COM.:
Mevr. A.Stricker

Harmenjansweg 129a
2031 WN Haarlem

tel.: 36 01 04

CLUBHUISCOMMISSIE:
Mevr. D.Zandvliet
Vogelenzangseweg 1
2111 HP Aardenhout

tel.: 24 13 50

AGENDA CLUBHUIS
Mevr. D Zandvliet

tel.: 24 13 50
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