






CONTRIBUTIE enz voor 1987
=========================

Tijdens de vergadering van 26 augustus jl. heeft
het bestuur besloten, de contributie voor 1987 te
handhaven op het bedrag voor dit jaar, namelijk
f 52,00.
In 1987 wordt zo het 5e jaar, dat de contributie
ongewijzigd is, dit ondanks kostenstijgingen, waar-
mee ook DWT jaarlijks te maken heeft.
De kosten voor de startvergunning zijn gesteld op 
f 23,00.
Begin november a.s. worden de accept-girokaarten
 voor contributie- en startvergunningsgelden u  toe-
gezonden. Deze dienen voor 1 februari 1987 betaald
te zijn.
Jaarlijks hebben we te maken met  startvergunning-
houders, die te laat betalen. Daarom is besloten,
dat diegenen die op 1 februari 1987 nog niet heb-
ben betaald, vanaf die datum niet meer kunnen deel-
nemen aan wedstrijden, totdat zij aan hun financiële
verplichtingen hebben voldaan.
0pzeggingen voor het lidmaatschap voor 1987 dienen
uitsluitend schriftelijkte geschieden bij de
ledenadministraite, adres is mevrouw I Rohling
Edw. Jennerstraat 74, 2035 EP Haarlem. En wel voor
 1 november 1986. Mondelingen opzeggingen voor het
lidmaatschap worden niet geaccepteerd.
Nog enkele gegevens tot slot: het inschrijfgeld voor
nieuwe leden blijft f 4,00, het badgeld voor les-
zwemmen f 3,00 per keer.
Het bestuur vertrouwt erop dat alle leden tijdig
aan hun verplichtingen zullen voldoen.

Namens het bestuur
H. Peeperkorn



WIE DE JEUGD HEEFT..........................

Het is al weer heel wat jaren geleden, dat DUT re-
gelmatig in de Kringkrant kwam, waar het m.n. ging 
om uitslagen. Immers alleen de beste 10 van de he-
le Kring Noord-Holland worden hierin vermeld.
Wij moeten hiervoor terug naar het tijdperk van de
Muylaertjes, de Kleinhoutjes Mathilde Vink en vele
anderen. Dit alles zal toch zo'n 8 jaar achter ons
liggen. Hierna raakte door allerlei oorzaken het
hele wedstrijdzwemmen bij ons in het slop.
Een aantal jaren geleden werd de beslissing genomen 
de zaken rond het wedstrijdzwemmen te aktiveren.
Hiertoe werd een trainster aangetrokken met een
langlopende verbintenis. De werkgroep werd nieuw 
leven in geblazen, trainingsuren werden uitgebreid 
en op een makkelijker tijdstip gegeven, kortom met
hernieuwd elan werd gepoogd DWT op de plek terug
tebrengen waar zij hoort.
De eerste vruchten schijnen we nu te kunnen gaan
plukken. In de laatste Kringkrant weer, 18 pagina's
met uitslagen van de beste 10 op de diverse slagen

Vriendelijk verzoek van de ledenadministratie:

Wil een ieder die verhuist even zijn of haar
nieuwe adres doorgeven!

mocht iemand van plan zijn zijn lidmaatschap voor
het komende jaar op te zeggen?
Graag schriftelijk en voor 1 november a.s.

adres ledenadministratie:

I Rohling
Edward Jennerstraat 74
2035 EP Haarlem



en jaargangen. Zowaar kwam de naam DWT hier weer in
voor en hoe verheugend, juist bij de jongste. Renate
Haack (10 jaar) zelfs 4x als 2e beste, en Johnny
Visscher 1x als 3e. Waarvoor HULDE en die hulde niet
alleen voor hun prestaties doch ook voor al die
mensen die "belangeloos" hun energie en tijd hieraan
gaven. Zelf heb ik het-genoegen om bij wed-strijden
die door ons georganiseerd worden als speaker te
fungeren en geloof me, je krijgt er zelf een kick van
als je ziet hoe stralend die gasten uit het water
krabbelen na weer een verbeterde tijd te hebben
neergezet. Is dit dan toch het begin van de
doorbraak??????? Ik dacht van wel, immers ; "Wie de
jeugd heeft ....................

Doch niet alleen het wedstrijdzwemmen, ook de
pololaat van zich horen. Hoe????
Door de aandacht van de jeugd te intensivieren, Tot
op heden was het zo dat alleen de hogere Heren en
Dames teams trainden in de Planeet. Steeds luider
werd de roep om m.n. de aspiranten training in de
Planeet te gaan houden. Er zouden nogal wat
ouderszijn uit noord, die het een probleem vonden hun
kinderen hiervoor naar de stad te laten gaan. De
polowerkgroep heeft hierop in espeeld en iedereg

Woensdagavond van half 7 tot half 8 wordt er voor
aspiranten in de leeftijd van 10 tot 16 jaar jongens
en meisjes training gegeven. Nog nooit polo gespeeld
?????? Helemaal geen probleem ook hij bent van harte
welkom. En om je over de eerste schroom heen te
helpen een maand lang mag je GRATIS komen trainen om
zelf te ervaren hoe heel anders polo is,dan gewoon
baantjes trekken.
Oh ja, voor kinderen uit de stad en Schalkwijk die
ook willen poloën, deze kunnen terecht op vrijdaga-
vond van kwart over 7 tot kwart over 8 aan de Baan.
Onze ervaring is dat kinderen wanneer ze eenmaal een
of twee diploma's hebben afhaken met zwemmen,
waarom????????
Wij denken dat veel mensen menen dat als je eenmaal
kunt zwemmen, het dan wel goed is. Wat vergeten zij



POLO-LIEFHEBBERS,
================

echter?????????? Juist er is nog zoveel op zwemge-
bied te beleven. Kunstzwemmen voor meisjes, snorke-
len, wedstrijdzwemmen, waterpolo, zwemvaardigheid. 
Zijn het de kosten soms? Ook dat durven wij bestrijd-
en in vergelijking met b.v. de meest populaire sport
voetbal.
Daarom leek het ons zinvol hier eens wat meer aan-
dacht aan te besteden middels dit stukje want nog
altijd gaat de slogan op: Zwemmen is zalig, niet
zwemmen is zielig".
Wij streven naar een sterke jeugd afdeling in alle
sectoren, in de overtuiging ( en mede aan u hierin de
daad ) "WIE DE JEUGD HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST!!!!En
is dat niet wat wij ALLEN nastreven?

Henk Wigman

P.S. De maand G R A T I S kennismaken gaat op voor
alle activiteiten.

Vanaf het moment dat de KNZB de regel invoerde dat
iedere vereniging per twee in te schrijven teams een
scheidsrechter moet leveren, heeft dit bij menige
vereniging de nodige problemen opgeleverd. DWT heeft
het al die jaren aardig weten te regelen 
dankzij enkele enthousiaste en van de noodzaak door-
drongen leden.
Echter nu gaat het er toch naar uitzien dat ons
in-middels geslonken scheidsrechters-bestand ons veer
het zeer vervelende feit zet dat volgend seizoen niet
alle teams meer zullen kunnen worden ingeschre-



ven voor de kompetitie. De konsekwenties daarvan zullen
ongetwijfeld zeer vervelend zijn.
Dit kan enkel voorkomen worden door als
vereniginggenoeg scheidsrechters te "leveren". Via DWT
kan men een kursus hiervoor volgen. Wie hart heeft voor
waterpolo geeft zich hiervoor op. Het is be-slist
noodzakelijk.
Degenen die hiervan doordrongen zijn en meer informatie
willen, kunnen kontakt opnemen met de polowerk-groep.

Beste zwemmers/sters

Eerst wil ik wat tijden doorspelen welke behaald
zijn bij de Wormerkampioenschappen d.d. 23-24 aug.

Renate Haack: 100 m ss 1.47.5100 m vrij 1.26.2100 m rc
1.43.0
Lonneke van Veen : 100 m ss 1.41.8 100 m vrij   1.26.8

               100 m rl 1.35.6 100 m vl     1.57.2
San ja van Dijk : 100 m ss 1.46.8 100 m vrij   1.36.3

               100 m rc 1.54.0 100 m vl 2.21.4
Nicole van Balen : 100 m ss 1.45.0 100 m vrij   1.33.4

               100 m rc 1.48.6 100 m vl 1.45.7
michelle v/d Berk : 100 m ss 1.36.7 100 m vrij   1.17.0

               100 m rc 1.32.1 100 m vl 1.32.6
Linda Jutten : 100 m ss 1.39.8 100 m vrij   1.19.0

  100 m rc 1.31.6 100 m vl 1.35.4
John Visscher : 100 m ss 2.22.8 100 m vrij   1.40.9

  100 m rc 1.58.9 100 m vl 2.17.2
Remco Belles : 100 m ss 1.52.3 100 m vrij   1.33.0

  100 m rc 1.46.5 100 m vl 2.12.8
Arno Jutten : 100 m ss 1.29.8 100 m vrij   1.07.8

  100 m rc 1.24.9 100 m vl 1.20.5
Edward Hoogsteder : 200 m vrij2.22.7 200 m ws 2.42.8

  100 m ss 1.25.7 100 m vrij   1.05.5
  100 m rc 1.21.8 100 m vl 1.11.9



Dan hier tijden behaald in Uithoorn ( 50m bad buiten)
d.d. 31-8-86

Renate Haack : 100 m vrij 1.27.9 le
100 m ss 1.51.3 le

John Visscher : 100 m ss 1.59.2
100 m vrij 1.39.6 2e 

Nicole van Balen : 100 m vrij 1.34.2
100 m ss 1.43.9

Sanja van Dijk : 100 m vrij 1.29.7
100 m ss 1.55.1

Remco Belles : 100 m rc 1.48.4 2e
100 m vrij 1.27.9 2e

Michelle van de Berk 100 m ss 1.36.8 2e
100 m vrij 1.16.3 le

Arno Jutten : 100 m ss 1.28.6
100 m vrij 1.08.1 le

Linda Jutten : 100 m vrij 1.17.5
100 m rc 1.29.8 3e

Gerard Pruis : 100 m rc 1.22.9
100 m vrij 1.15.1

Edward Hoogsteder : 100 m rc 1.27.8
100 m vrij 1.06.8

Lonneke van Veen : 100 m vrij 1.24.2
100 m ss 1.39.5 le

Van de eerstvolgende wedstrijden zal ik zoveel als
mogelijk is de persoonlijke tijdsverbeteringen via
het clubblad doorspelen. Dit omdat ik vind, dat iedere
zwemmer/ster, die door goed te trainen en tijdsver-
beteringen maakt een behoorlijke prestatie heeft 
geleverd, welke dan zeker een vermelding in ons blad
waard is. Tevens i s het zo dat als je goed en re-
gelmatig gaat trainen is het vooe i e d e r e zwem-
mer/ster ook mogelijk om zijn of haar persoonlijke 
tijd te verbeteren.

Wedstrijdkalender: Noteer ze!!!!!! 

12 oktober F.comp (org.DWT)
 2 november r.e.z. wedstrijd+ lange afstanden 



23 november f.comp
18 januari zaandam f comp
 8 februari sprintwedstrijden
12 maart jeugdcomp.
12 april nog niet bekend wat
24 mei vierkamp+ prijzen

Allemaal veel succes en plezier toegewenst bij zo-
welde trainingen als bij de wedstrijden.
Namens de zwemwerkgroep
Simon van Veen



VAN DE CLUBHUISWERKGROEP

Even herhalen................ 

De adressen en telefoonnummers die belangrijk 
zijn voor de gebruikers c.q medewerkers van het
clubhuis volgen nog even hieronder.

Sleutels Rob Belles
Nw Guineastr 78

Agenda Diny Zandvliet
tel: 24 13 50

Barroosters Linda van Emmerik
tel: 37 82 86

Roosters
========

Vrijdag, vroeg ( 20.00 - 22.00)

 3 okt Paul Thoolen
10 okt Martine Rohling
17 okt Milo Gerritsen 
24 okt Carola Wigman 
31 okt Niels Rohling

Vrijdag laat ( 22.00 - sluiten)

 3 okt Paul Stricker en Siep Visser
10 okt Diny Zandvliet en Janvan Galen
17 okt fam Rohling 24 okt fam Grimmon
31 okt Inge Faber en Siep Visser





Alhoewel het eerste clubblad van dit seizoen al ge-
weest is, is dit pas de eerste aflevering van het
kunstzwem-nieuws.
Nou ja, NIEUWS, deze keer is het oud nieuws. Om 
jullie alvast te waarschuwen: we beginnen deze maand
met een verslag van MEI 1986!

Op zondag 24 augustus j.l. kon heren 3 zijn krachten
meten met een tweetal teams uit de kring Den Haag,
P.ZP.C uit Pijnacker (tussen Delft en Zoetermeer) 
hield z'n jaarlijkse waterpolo toernooi met 3 ver-
enigingen in een puole t.w:
AVZV uit Voorburg
PZPC uit Pijnacker
Dwt uit Haarlem.
De eerste wedstrijd, DWT-AVZV verliep moeizaam. 
Beide teams hadden duidelijk de zomer nog in de 
armen en benen. DWT deed het net iets minder slecht.
Uitslag 5-4.
De tweede wedstrijd, PZPC-DWT was een stuk beter. 
Een soepel draaiend DWT stond binnen enkele minuten 
al met een paar doelpunten voor. Uiteindelijk werd 
het 1-10.
AVZV en PZPC mochten om de 2e en 3e plaats spelem,wat
een 6-0 overwinning voor AVZV opleverde 
Eindstand:
1 DWT  2 4 15-5
2 AVZV 2 2 10-5
3 PZPC 2 0  1-16
Een welverdiende en eervolle eerste plaats voor DWT 3,
plus een uitnodiging voor volgend jaar

Roel van Hal
(en speler PZPC)



Muziek wedstrijd
================

Op 17 mei tijdens het Han Bakker toernoei hadden 
we onze eerste muziek-wedstrijd. Het was de be-
doeling om er met een solo en een duet naar toe 
te gaan. Helaas kregen we het duet er niet op tijd
in en aldus gong Annemarie van Roon er
(met Inge) alleen naar toe. Tot onze verbazing ver-
diende ze een hele mooie gouden plak mee én een
ver-melding in de Zwemkroniek.

Thuiswedstrijd
==============
Op 7 juni hadden we onze eerste eigen kunstzwem-
westrijd. Voor de organisatie én het laten ver-
lopen van de wedstijd kregen we gelukkig veel hulp
van ouders en niet-kunstzwemmers. Hoewel techniek-
wedstrijden geen publiekstrekkers zijn, hadden we
toch een volle bak, met ook veel mensen die voorhet
eerst een kunstzwemwedstrijd meemaakten. De
wedstrijd in onze categorie verliep voor DWT
uitstekend, want Heleen van Roon wist met een 
prima balletbeen de bronzen medaille binnen te
halen. Ook werden de bekers voor de competitie 
zelf uitgereikt. Boven verwachting mochten we de 
6e prijs ophalen. De beker staat in de prijzen-
kast in het clubhius in het midden van de mid-
delste plank.

Diploma zwemmen
===============
Voor de vakantie was er ook nog afzwemmen.
Hieronder nog even de geslaagden

F- diploma E-diploma
==========   =========
Ellen Hes Patricia van Lieshout
Nicole van Balen Heleen van Roon
Inge Faber (ja, ja) Nicole Dijkman

Annemarie van Roon
Bibian de Bruijn



Zaterdagochtend
===============
Voor de meisjes op de zaterdagochtend en de meisjes
die het wel leuk vinden, is het behalen van een
kunstzwemdiploma ook mogelijk.
Maar als ze de eerste twee diploma's gehaald hebben
kunnen ze daar niet meer verder en zullen dan naar 
de dinsdag moeten verhuizen.
nog even de tijden:
dinsdag  : 17.45 - 19.00 Sportfondsenbad
zaterdag :  9.00 - 10.00 Planeet ( voor de zwem-

     vaardigheidsdiploma's F en E)

Agenda
======
18 october ; kroontjes maken; plaats en tijdworden nog

bekend gemaakt.
26 october : wedstrijd techniek bij DWT

Sport-fondsenbad Frederikspark.
Aanwezig 17.15 uur
inzwemmen 17.30 uur.

15 november: kringtraining C - D.
18 november: proefzwemmen F, E, D en C

Sportfondsenbad Frederikspark
23 november: kringkampioenschappen

De Watering, Wormerveer.
aanwezig 13.00 uur Sportfondsenbad
inzwemmen 14.00 uur

2 December : surpriseavond
14 December: diplomazwemmen bij Zwepho in Grootebroek

aanwezig 11.30 uur Sportfondsenbad
inzwemmen 13.00 uur

Dit was het, tot november !!!!!!!!!!



le KLAVERJASAV0ND 2-9-86

1  Janette Blom 5011
2  Mien Boskamp 4967
3  Nel Nijemanting 4872
4  Peter Samson 4819
5  Diny Zandvliet 4669
6  Karin Nijemanting 4660
7  Leida Scholten 4564
8  Miriam Samson 4459
9  Jan Nijemanting 4442
10 Corrie Bergman 4417
11 Judith Meiermans 4408
12 Hans Gerritsen 4399
13 Nel Stolk 4272
14 Truus Kooi 4081
15 Simon van Veen 4037
16 Bas Blom 4020
17 Corrie Rustman 3830
18 Wim van Wees 3601

Zonder duidelijk bericht toch een erg goed begin 18
deelnemers(sters) het was van ouds reuze ge-
zellig en hopen de volgende keer nog minstens 10 er
bij.
De bar werd veer verzorgd door Rob Belles op
uit-stekende wijze
Volgende avonden zijn

30 september
28 oktober 
25 november 
9 december

Iedereen is hier van harte welkom

Jan Nijemanting



JARIGEN IN OKTOBER:
===================
 1. A. Cousel, H.Sens, M.v.Capelle, M Leenders
 2. A. Reekman, L. v/d Walle, M. van Gaale
 4. E. Deen
 5. M. Reichert, L. Roozekrans
 6. M. Slothouder
 7. I. van Lieshout
 9. R. ter Wal
11. M. v/d Beid, 1. Kooi j
13. C. Masteling, K. Veldt, H. de Kwant 
14. D. Smallegange, M. Dinis, C. Wigman
15. M. de Groot
16. M. de Jonge, T. v. Gemert
19. S. van Dam, L. Rienstra
21. J. van Galen
22. B. Duits
23. C. Thoolen
25. R. Visser
26. R. Slootweg
27. L. Koeman
28. P. van Lange, S. de Lange, S.Ooms
29. N. Been, R. Kroone, R. Smits, S.Witlox
30. M van Schie, J. Swart








