






Wanneer u dit leest heeft u inmiddels de accept-
girokaart voor contributie en startgeldenveer '87
ontvangen.
Wellicht heeft een aantal van e deze gelden reeds
betaald; als dat zo is zeg ik :Geweldig".
Graagwil ik herinneren aande mededeling gedaan in
" De Waterdroppels "  van oktober j.l. dat u tot
uiterlijk 1 februari `87 de tijd heeft om deze bedra-
gen te voldoen.
Startvergunninghouders wil ik er nogmaals op wijzen
dat diegenen welke op 1 febr. nogniet hebben betaald,
vanaf die datum niet meer kunnen deelnemen aan hun
trainingen en wedstrijden, todat  zij aan hun
financiele verplichtingen hebben voldaan.
Van harte hoop ik dat wij tegen niemand die maatregel
hoeven te nemen !

Namens het bestuur,
 H. Peeperkorn

Vrijdag avond? Zwemavond.

Als je van een klein beetje zwemmen houd en vooral
gezelligheid kom dan ook eens op zo'n avond, echt waar
het is hartstikke leuk. Je kan rekreatief zwem-
men of gewoon 'conditie zwemen, onder leuke leiding
van diverse DWT mensen.
Na ongeveer één uurtje even uitblazen in ons club-
huis om een zeer goedkoop drankje of een warme snack
te nuttigen.
Maak het ook eens mee (want dit is pas echt DWT).

groetjes RB



Ook deze maand feliciteren wij van harte de jarigen in

   de maan december ;

 1 . Lisbet Köhne - Denise Venings - Linda v.Emmerik
 2 . Michel Nijhuis - Polle Oudshoorn
 3 . Wendij den Bak - Pauline v.Daelen -

 Jason Mensingh - Charlotte Rietveld
 4 . Edward Hoogsteder - Athur Stricker - Aad Walter
 5 . Frank Moison
 6 . Clement Boon - Petra Hugtenburg
 8 . Michiel Kraakman
12 . Dewi Pinkster
14 . Mark Deen - Erik-Jan Klesser
15 . Herman Lanfermeijer - Siep Visser
16 . Linda Kops
17 . W. v.Dijkman
18 . Kai de Jongh - Remco Visbeen
19 . Karin Jongsma
20 . Richard Hogaarts - Tim v.d.Putten
     Dick-Jan van Straaten
23 . Jeroen Rotteveel
25 . Ad Bastiaenen - Cuno Rutte
27 . Tako Jansen - Selma Verheul
28 . Vincent Steffens - Nicole Dijkman
29 . Ans Kusters - Martine van Leeuwen

Marieke Tollenaar - Maaike de Zwart

31 . M. de Boer

Aan al deze jarigen een prettige " verouderdag "

toegewenst.



Allereerst het volgende: de hoofdstad van Nepal is
Kathmandu en geen Kathmandri ! Hier weten ze
tenminste dat de hoofdstad van Nederland Amsterdam
is en geen Amsterdri ofzo. Welk land is nu onder-
ontwikkeld?
Het is al weer bijna 7 maanden geleden dat ik
"de waterdroppels" wat geschreven heb, dus heb ik
maar weer de pen gevat voor een vervolg op m'n
eerste relaas.
Na een intensieve taal- en kultuurtraining van 3
maanden, ben ik half mei aan het werk geslagen-ik
had toen allang door, dat je een taal en een kuituur
van een land niet in 3 maanden kunt leren. Ik hoop
dat ik er aan 3 jaar genoeg heb, alles iszo anders
en komplex.
Er zijn bv. 35 dialekten die net zo verschillend
zijn als het Hollands en het Fries. Die taal die ik
geleerd heb is "Nepali" en is wel de nationale taal
maar die niet iedereen beheerst. Dat er zoveel
dia-lekten zijn vloeit voort uit het feit dat er
zoveelverschillende bevolkingsgroepen zijn die
allemaal in hun eigen gebiedje leven. Zo'n groep
leefde danvaak geïsoleerd en omringd door hoge
bergen. De laatste 10-tallen jaren zijn zij pas meer
met elkaar in kontakt gekomen. De bekendste
ethnische groeperingen zijn : Sherpa's Tibetanen,
Newari's ( en nog 30 anderen) Momenteel ben ik
werkzaam op een ministriëel kantoor, RADC (Remote
Area DevellopmentCommittee) Genaamd.



Dit kantoor draagt zorg voor de ontwikkeling van de
meest geïsoleerde gebieden in Nepal. Dit zijn ge-
bieden met de gebrekkigste infrastructuur, dus waar de
bergen het hoogst zijn. Deze liggen in hoofdzaak aan
de Noord grens van Nepal tegen Tibet (China)aan.
De geïsoleerdheid komt o.a. door de opgezwollen
rivieren tijdens de moeson (zomers) en meters dikke
sneeuw tijdens de winter. Met het starten van een
bruggenprojekt willen we in ieder geval de bevolking
zomers uit hun isoloemt halen- Ze kunnen dan van
voedsel, medicamenten voorzien worden en een betere
handel kan er tot stand komen tussen de bevolkings
groepen onderling.
Ondertussen ben ik hier al aardig aktief geweest.
In juni en in juli heb ik een "survey" moeten uit-
voeren op 2 verschillende plaatsen in Nepal. Wat
is nu weer een "survey"?
Dit houdt in dat je naar de plek gaat waar een brug
aangevraagd is door de plaatselijke bevolking. Je
onderzoekt dan of die brug aldaar daadwerklijk nood-
zakelijk is en je brengt dan de toekomstige plek van
de brug m.b.v. landmeetapparatuur in kaart (wat nodig
is voor het ontwerp van de brug).
Verder informeer je naar de lokale bouwmaterialen
en de mogelijkheden voor het bouwen van een brug al-
daar.
De eerste "survey" was in het "Mt. Everest National
Park", dat was natuurlijk mazzel dat ik daar naar
toegestuurd werd. Een schitterend gebied en vanaf
de top van de Mt. Everest heb je werkelijk een aller-
aardigst uitzicht over de wereld.
Om de plek van de "survey" te bereiken moest ik
wel negen dagen lopen, bergje op en bergje af. Dit
was flink zweten en blaren lopen met je rugzak op.
Je huurt dan ook een "porter" (=gids en drager) die de
landmeetspullen voor je draagt; ze lopen op hun gemak
op slippertjes en 35 kg op hun nek achter je aan
(en dat voor f 3.50 per dag!)
Op zo'n moment voel je je dan wel een westers watje.
De tweede "survey" was dichterbij Kanthmandu maar
doordat de moesen (=regentijd) los gebarsten was,
was het flink afzien.



Agenda

dec. 14 diplomazwemmen F-E-D-en C in zwembad
"De Kloet" in Grootebroek. deelneemsters
en supporters (!) aanwezig om 11.30 uur
bij het Sportfondsenbad. Inzwemmen start
om 13.00 uur:het afzwemmen zelf is om
13.30 uur.

jan. 06 eerste training in 1987

     24 kroontjes maken in het klubhuis aanvang
13.30 uur. Einde ± 16.00.
Alle handige moeders zijn ook welkom!

feb. ?? datum nog onbekend, maar in ons hoofd zit
Video-avond voor meisjes en ouders net
evt gast(en).

Hallo, kunstzwemvriendinnetjes (lang woord zeg),
daar is weer ons maandelijks nieuws. Tja, dat was
de bedoeling, maar de vorige keer was ik helemaal
vergeten de boel in te leveren.' Deze keer dus extra
veel !

Diploma zwemmen
Dinsdag 13 september hebben een paar meisjes van DUT
afgezwommen voor hun F-diploma. Hieronder volg-
en hun namen.

Renate Dijkman
Jessica v.d. Have
Linda van Emmerik

Binnenkort gaan we weer afzwemmen en wel op 14
december. Helaas is het deze keer weer heel ver weg,
namelijk in Grootebroek (dat ligt tussen Hoorn en
Enkhuizen!) Wie er mee mogen doen is uitgezocht op
dinsdag 25 november en dus bij de copy-inleverdatum
(10 november) nog onbekend. We wensen ze wel veel
succes toe



Voor het eerst had DWT meisjes in 2 categoriën.
n.l. la Lilian

1b Miranda, Ellen, Renate, Nicole, Charissa,
   Irenen

2b Patricia, Annemarie, Nicole, Heleen,

   Bibian.

De eisen waren:
cat 1: zeilboot beurtelings

salto achterover gehurkt
gehoekte houding voorover

gehurkte draai

cat 2: balletbeen
kraanhouding 3 tot 5 seconden

overslag voorover
dolfijn

"Onze" meisjes behaalden de volgende punten.
(tussen haakjes de plaats die ze haalden)

cat la Lilian de Ridder 14.38 10e

cat 1b Irene van Lieshout 20.22 3e* medaille

Ellen Hes 19.71 4e
Nicole van Balen 19.60 5e

Renate Dijkman 19.44 6e
Charissa Reineck 18.74 8e

Miranda de Ridder 16.83 11e

cat 2b Nicole Dijkman 25.28 1e*medaille
Patricia van Lieshout 21.67 6e

Heleen van Roon 21.55 7e
Bibian de Bruijn 21.08 8e

Annemarie van Roon 20.55 10e



Nicole en Irene waren ontzettend verbaasd dat ze
een medaille gewonnen hadden. Onder luid gejuich
werden de medailles door Inge-en de voorzitter uit-
gereikt. Zoals je ziet doen we het met elkaar ook
niet slecht. Opvallend is dat DWT in blokken werkt
en er maar weinig meisjes boven of tussen komen
(cat 1b 3-4-5-5; cat 2b 6-7-8.)
Prima meiden, houden zo! Onze leus van deze maand
is dan ook
Kunstzwemmers doen het op een rijtje.
(en naturisten doen het voor onze wedstrijd)

Wedstrijden
Per 1 januari veranderen de geboortejaren van de
verschillende categorieën. Dit betekent voer een
aantal meisjes de overstap van de a naar de
b-categorie of andersom.

Cat 1a geboren 1977 en later
    1b geboren 1975 en later met F-diploma

cat 2a geboren 1976 en later
    2b geboren 1975 en later met E-diploma

cat 3a geboren 1975 en later
    3b geboren 1974 en later met D-diploma

cat 3c geboren 1974 en later
    4a geboren 1972 en later met C-diploma
    4b geboren 1971 en later

De eerste wedstrijd

Vorig seizoen hadden wij de eer om de laatste wed-
strijd te mogen organiseren en dit jaar hadden we
de eerste wedstrijd ven het seizoen in eigen huis.
In tegenstelling tot de vorige keer, hadden we nu
veel moeite om alle jury-panels vol te krijgen en
zaten we met een kleintekort aan beoordelings for-
mulieren (de F-formulieren) afijn, ondanks dit ver-
liep de wedstrijd toch goed.







 1 René van Houwelingen
5030

 2 Jan Nijemanting 5015
 3 Theo Dorel 4873
 4 Henk Wigman 4728
 5 Hannie van Stade 4708
 6 Bas Blom 4585
 7 Hans Gerritsen 4681
 8 Nel Nijemanting 4594
 9 Corrie Rustman 4580
10 Corry bergman 4561
11 Mien Boskamp 4558
12 Janette Blom 4518
13 Han van Wijk 4434
14 Miriam Samson 4427
15 Peter Samson 4416
16 Nel Stolk 4398
17 Frans 4250
18 Truus Kooi 4220
19 Wim van Wees 4108
20 Leida Scholten 4095
21 Judith Meiermans 4031
22 Simon van Veen 4017
23 Karin Nijemanting

De volgende data's zijn: 25 nov 86- 9 dec 86 -
20 jan 87 - 17 feb 87 - 17 maart 87 - 14 apr 87 -

12 mei 87.

Iedereen die 8 avonden geweest is doet mee voor de

eind uitslag, de gene die 9 of 10 avonden zijn

geweest vallen de laatste avonden af.



STAND NA 3 KEER
===============

1 Nel Nijemanting 14432 na 3 keer
2 Janette Blom 14151
3 Peter Samson 14043
4 Jan Nijemanting 13908
5 Miriam Samson 13659
6 Karin Nijemanting 13594
7 Wim van Wees 13319
8 Truus Kooi 13055
9 Corry Bergman 12979

10 Nel Stolk 12799
11 Leida Scholten 12795
12 Corrie Rustman 12771
13 Simon van Veen 12719
14 Mien Boskamp 9569 na 2 keer
15 Theo Dorel 9201
16 Hans Gerritsen 9080
17 Bas Blom 8678
18 Judith Meiermans 8239
19 Hannie van Stade 8266
20 Han van Wijk 7521
21 René van Houwelingen 5030 na 1 keer
22 Henk Wigman 4728
23 Diny Zandvliet 4669
24 Marius Bakker 4446
25 Frans 4250

Jan Nijemanting





mochten wij in de vorige editie nog melding maken van

maar liefst 49 nieuwe leden over de periode half aug.

- 1 oktober, thans prijzen wij ons gelukkig met een

groei van maar liefst 26 nieuwe leden in de maand

september. En we zijn er nog lang niet, immers er zijn

nogal wat kaarten in omloop om 4x gratis te zwemmen

ter kennismaking.

Deze maand roepen wij een warm welkom toe aan :

voor leszwemen ;

Alexander Tetenburg Kim Hofkes

Laura Tetenburg Karina Douwma

Tim Renooy Marike de Greeuw

Nicky van Straaten Rene Huyboom

Livia Lam

Radjinder Deen voor waterpolo ;

Joost Jongejan Marcoline Leen

Bianca v.Buuringen Remon v.d.Velde

Martin Eerhart Nico Spaans

Mark Schellinkerhout Robin Groenendijk

Stefan Stolwijk Ronald Snel

Dennis Mica Brigitte Lanfermeijer 

Bianca zeepvat

Nannatte Baesjou voor kunstzwemmen ;

Jorna Baesjou Floor Sinaasappel

Wij hopen , doch twijfelen er niet eens aan dat zij

zich weldra thuis zullen voelen in de DWT familie.

NIEUWE LEDEN!!!!!!!



Een duik in de champagne

een plons in de oliebollen

zwemmen in de rode wijn

drijven op de kalkoenen

spartelen in de cocktails..........

Echt spartelen in het diepe doet 75% van de wereld.

Om niet te verzuipen in

de armoede

de honger

de stront

de ellende

0 ja, prettige feestdagen.

J.B.

De paden waren ik beken verandert zodat het altijd

vloed was in je schoenen en het regende hard of zacht

maar droog werd het niet. In sommige gebieden in

Nepal valt soms 200 mm regen in één dag ( in Neder-

land valt in één jaar ca. 500 mm).

Door de regen werden de bloedzuigers ook aardig

aktief en werd ik tijdelijk verplicht een bloeddonor.

Enfin, de mensen in dat gebied waren ontzettend

vriendelijk en het is vertederend om te zien hoe ze

het weinige eten met je delen en iedereen in het

familiebed een stukje inschuift, waar je dan tussen

mag slapen. Op zo'n moment vergeet je echt alle

ellende van de dag.



Tijdens de "survey" in dat gebied deed zich nog een

"leuk" voorval voor. Ik had een mooie plek uit-

gezocht voor een toekomstige brug. Dit waren grote

rotspartijen aan weerszijden van de rivier, ideaal

voor fundamenten van een brug. Toen ze merkten dat

ik die plek had uitgezocht kwam de plaatselijke

bevolking in rep en roer. Op die rotspartijen

bleken de goden te wonen, dus daar mocht persé géén

bruggebouwd worden.

Toen maar een plek meer stroomafwaarts uitgezocht.

waardoor de brug wel duurder zal uitvallen; maar ja

Tsja, zo gaat dat in het land der goden.

Begin augustus heb ik nog 2 weken plat gelegen

vanwege een opgelopen infektie, waarschijnlijk

veroorzaakt door die bloedzuigerbeten.

Na een anti-biotickeur van 5 dagen kon ik vertrek-

ken naar Polehara, een stadje 200 km ten weste van

Kathmandu.

Aldaar gaven we een training aan een groep van 25

Nepalezen, die later de bouw van een brug moeten

gaan begeleiden.

D.m.v. trainingen willen we de Nepalzen zelf op-

leiden zodat ze in de toekomst minder afhankelijk

worden van buitenlandse hulp. Alhoewel dit nog wel

even zal duren voordat het zover is. Da training

duurde 6 weken en was vooral praktisch gericht en

erg intensief.

Vanaf 's ochtends half 8 tot 17.00 uur werden er

lessen gegeven met 2 uur tussen pauze en 6 dagen

per week. De leraren-staf bestond uit Nepalzen en

Hollanders. Door de verschillende kulturen krijg je

wel wrijving over lesprogramma's en lesmethodes

e.d.

Het makkelijkst is om een training te draaien met

alleen Hollanders, maar aangezien we liever aan

ontwikkelingsamenwerking doen i.p.v. ontwikkelings-

hulp, kiezen we voor deze weg. Een langere en ver-

moeiende weg maar wel tot meer struktureel resul-

taat leidend, hopen we.



Na de training ben ik half september het kantoor in-

gedoken voor een ontwerp van een brug die ik in

juli "gesurveyed" had.

Het kantoor is een beetje oud vervallen ruimte met

wat houten tafels en stoelen en een lekkere pis-

lucht door het gebouw(alles went; nou ja? alles?)

Het is dus wet behelpen allemaal(ook met materiaal

e.d.) maar net wat improviseren kom je een heel eind

Ondertussen ben ik lid geworden van de zwemklub in

Kathmandu. Aangezien een getrouwd stel voor halve

prijs lid kon worden heb ik me maar laten overhalen

tot een "huwelijksceremonie" met een andere ontwik-

kelingswerkster. Ach, ja voordat je het weet zet je

je principes overboord.

In Oktober heb ik lekker 3 weken vakantie genomen en

een schitterende bergwandeltocht gemaakt.

O.a. op 4800 m gekampedrd in de sneeuw op eenkm van

de Tibetaanse grens af, wel koud ('snachts tot

-15ºC) maar een ongelooflijke ervaring die ik

niet gauw vergeet. Wel, dit was het weer voor deze

keer en wie weet tot de volgende aflevering.

Veel groetjes van Jeroen

Address: Jeroen Baars

SNV- Nepal

P.O. Box 1966

Kathmandu

Nepal





De 7e DWT-Trimloop moest al ineer vroeg stadium

het. voor de vakantie worden opgevenom in het of-

ficiële Trimloopboekje 1986/87van KNAU-le Champion

te kunnen worden opgenomenen is vastgesteld op

zondag 12 april 1978.

Weer in Overveen in een vernieuwd speeltuingebouw

en ook deze keer weer om 10.30 uur.

Om het voor de lopers met lange adem wat aantrekke-

lijker te maken hebben we dit jaar voor het eest

een afstand var 21 km (½ marathon) toegevoegd.

De andere kortere afstanden zijn wel gehandhaafd,

want we zouden niet graag onze eigen DWT-jeugd mis-

sen. We hopen dat er deze keer op 12 april geen zwem-

wedstrijden zijn, zodat iedereen kan meedoen.

Advies:

Het duurt nog wel 4 maanden, maar toch, begin tijdig

rustigkleine afstanden te treinen en voer de afstand

en snelheid regelmatig op. Eén week van tevoren be-

ginnen met lopen heeft totaal geen zin. Misschien

kom ik U een dezer dagen dagen tijdens uw rondje lopen

wel tegen!!!!!

Tot ziens dus !!!!

Th. v. Giezer






