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UITNODIGING 

BIJ DEZE HES IK HET GENOEGEN U UP" 

TE NODIGEN TOT BIJWONING VAN OE 56e 

ALGEMEE LEDENVERGADERING . DEZE ZAL 
WOMEN GEHOUDEN OP DINSDAG  24 MAART A.S. 

IN ONS CLUSHUIS FREDERIKSPARK 14 -E 
HAARLEM . AANVANG 20.0C UUR . 

Henk Wigman (secr. 
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AGENDA 
van de 56e Algemene Ledenvergadering Van 
" De Watertrappert " te houden op dinsdag 24 meart '87 
in het clubhuis Frederikspark 14 aanvang 20.00 uur. 

•*1 . Opening door de voorzitter . 

*2 . Goedkeuring notulen van de E5e Algemer‘e Ledenver-
gadering van dinsdag 25 maart 1985. 

3 . Ingekomen stukken/mededelingen 

*4 . Bespreking jaarverslagen : 

a . secretaris 
b . denningmeester 
c technisch overieg 
d . zwemwerkgroep 
e . JREZ werkgrom 
f . polowerkgroep 
g . clubhuis werkgroep 
h . stichting 

5 . Verslag ,,ascommissie. In deze commissie hebben 
zitting de heren M.Bakker - H.Kuipers en 
P.Roozekrans . 

i6 . Bestuursverkiezing. 

mw. Inge Faber en Walter Bakker zijn aftredend en 
stellen zich herkiesbaar. 
Dhr.H.Peeperkorn treedt af. Als kandidaat stelt 
het bestuur de heer H.Scholten. 
* zie toelichting (onderaan agenda). 

, 7 . Benoeming leden technisch overleg en werkgroepen. 

* Oe voorgestelde kandidaten treft u onmiddellijk 
na de agenda aan. 

:8 . Benoeming kascommissie. 
• 

M.Bakker blijft zitting houden. H.Kuipers en 
P.Roozekrans treden of ingevolge Huishoudelijk 
Reglement. Staande de vergadering dienen 2 
nieuwe leden gekozen te worden. 
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Sender:..beker . 
 

.10 . Uitreiking sendenbeker 

11 . Afscheid bestuurs- en werkgroepleden. 

12 . Rondvraag 

13 . Sluiting . 

* Toelichting op agendapunt E 

ingevoige art.15 van het Huishoudelijk Reglement, 
kunren kandidaten uit en door 'de leden gesteld mozden. 
Den dienen uiterlijk I (een) week v661.. de Algemeno 
Ledenveroadering to morden ingediend bij het secrete-
rieat. Dit order overlegoing van eer schriftelijke 
bereidsverklaring van de kandideat zelf. Bovendien 
moet zijn vcozzien van ter" ins  10 (tiara) handteke-
flinger van stenserechtigte  leder. 

Bendeming kandidaten tschrisch cverleo en werkdrceden.  

Technisch Overlec ;  
1.eg27.2e: Colrili7e7 

Kuipers 
/ 1 	Diry Zanduliet 	/ 

:e-TcrVn ; e va? '...%<.1: - 

aismede de harem : Marius Bakker - Hans 
Kleinhout - Martin Slootweo en Ronald 
Stricker(hier is een vaceture ontstaen in te 
•uiien door zmenwerkordep door de overste,T 

. van Henk Schoiten naar het bestuur. 
i 

Zwemwerkqzdeo :  
de dames : Cor Belles - Miriam Samson - 
Ineke Visschers en Fie Tigman. 
alsmede de heren ; Henk v.Dijk - Roy :Tenser- 

i 	'Jan Mijemarting en.Simor v.Veen. 	-. . 



JREZ : 

DE DAMES : Wil Kuipers en Adrie van 't Dever. 
alsmede de heren ; Ton v.vGemert - Jurgen 
Kleinhout - Ted Meijer - Johan Selles -
Ronald Stricker - Bert Veldkamp en Siep 
Visser. 

Polowerkgroep :  

:ames ; Jolande Gerritsen en Anje Wattel 
alsmede de heren ; Marius Bakker - Ruud 

Heeroma - Frank Moison - Frank Muylaert en 
Arthur Stricker. 

Clubhuiswerkqroep:  

de dames ; Monique v.d.Heiden en Diny 
Zandvliet , alsmede de heren Rob Belles -
Hans Gerritsen en Wolf Stricker . 

Toto/Lotto :  

mw. Alie Stricker 

Ledenadministratie 3. 

mw. Ineke Rohling 

Clubblad :  

Sophia Wigman alsmede de heren Marcel v. 
Gemert - fam.Rohling en Johan Selles. 

Tafelmedewerksters :  

de dames; Harmke Kleinhout- Ada Verboom 
voor Planeet 
Irene v. Osch voor Schalkwijk 
Corrie v.Dijk en Leida Scholten 
voor Frederikspark 

alsmede de heer Martin Slootweg (late uur). 

N.B. she kandidaten staan in alfabetische volgorde !! 



Notulen van de 55e Aloeneren Ledenvercederins  c. . 
25 maart 1956  

1 . Goeninp  

Met  bijzonder veel genoegen heet de voorzitter olie 
aanwezigen van harte welkom cp de 55e Algemene 
Ledenvergadering . Eeen bijzonder woord van  !qe1;<377., 
richt hij aan de aanwezige ereleden en leden tiar• 
verdienste t.w. de dames H.Kleinhout en A.Stricker • 
en de heren G.Western.an  en L.Poozekrans . 
Voorzitter deelt mee een hekel te hebben aan 
terugblikken, maar toch ontkomt hij er vanavond 
niet aan, immers ook het bestuur wordt op zijn 
dader: gecontroleerd. Door de laatste perspublika-
ties zou de indruk gewekt kunnen zijn dat het 
slecht gaat met m.n. de Haarlemse zwemvereniging-
en. Kijken we naar ons eigen financieel verslag , 
dan valt e.e.a. voor onze eigen vereniging nogal 
mee . iele van de aanwezige zullen het boekje 
" Help 	" kennen, hierin wordt o.a. de grote 
onredelijkheid aangegeven die er is t.a.v. het 
zwemmen  contra de andere sporten. 

In '60 trad op aangeven van de Haarlemse zwem-
verenigingen, verenigd in de 5HZ, de zgn. 
"sleutelregeling" in werking. Dit houdt o.m. in 
dat de zwemverenigingen zelf terraskaartjes ver-
kopen en van die verkoop zelf slechts 15% bekomen. 
Wedstrijdvelden worden zelf uitgelegd en het bed 
uordt door de verenigingen zelf geopend. en 
gestoten, zelf de perrons spuiten en schoonmaken, 
dit alles cm de personeelskosten te drukken. Dit 
-.eeft een besparing van f 150.000 opgeleverd 
waarvan tot op heden niets bij de verenigingen 
zelf terecht is gekomen. Vernederend  is het te 
erearen , via de krant , dat de voorzitter van 
de -iaar].emse Sportraad vindt dat de zwemvereni-
o_noen naar aanmodderen. Organisatorisch heeft 
net. weleens gebotst en cck tijdens menig bestuurs- 
vergadering kraakte het weleens, doch dat is een 
gezond teken. De zaken ,-Togen echter nooit in riet 
Persoonlijke vlek getrokken warden.  Wij  zitten er 
met z'n allen voor, aldus de voorzitter. 
ic ruitt fikkend meent de voorzitter te kunnen con- 
stateren dat neer aandacht geschonken moet wcrder• 



aan de P.R. voor het wedstrijdzwemmen, polo, kunstzwemmen 
en snorkelen. De werkgroepen zelf (evt.met de nodige 
ondersteuning van het bestuur) moeten m eer doen om hun 
sport te promoten. Hieraan zal meer aandecht en werk-
kracht gegeven meoeten warden. 
.Het T.O. krijgt een nieuwe secretatresse en penninmr. 
Een grate zorg is de bemanning van de werkgroep JEREZ. 
deze is zo verzwakt en onderbezet dat aanvulling dringend 
geboden is . 
Wederom een korte terugblik. Onlangs zijn ons 2 beiangrijk 
mensen ontvallen, wearaan DWT enorm veel. te dsnken heeft. 
One erelid H.de Keulenaer en de heer Majoor. Terwilie 
van hun beider nagedachteris wordt een ogenblik stilte 
in acht genoemen. 
Tenslotte nog enkele zakelijke dingen 
- bestuurslid Inge Faber is wegens vakantie afwezig. 
- diegenen welke lets hebben voor de rcndvraac kunnen dit 
in de pauze aan Josy v.Nunen dooroever. 

- tij punt 4 van de agenda toevoeoen : h. finansieel ye:- 
slag Stichting . 

De voorzitter wenst alien een prettige en constructieve 
vergadering toe. 

2 . Goekeurinanctulen van 54e A.L.V.d.d.26.3.1985  

Alvorens de notulen te bespreken deelt de voorzitter 
mee dat het bestuur nog een antwoord schuldig is op 
de in de notuler gestelde vragen van A.Waiter en L. 
v.d.Peet, n.l. : "Wat denkt het bestuur te doen aan 
de hoge tekorten van het wedstrijdzwemmen en hoelang 
wil men hiermee doorgaan ?". Antwoord: het streven 
is cm binnen 5 jeer onder de huidige vergelijkbare 
omstandigheden dit tekort tot ten hoogste f 10.000 
terug te dringen. In de afgelopen 2 jeer is dit al 
gebeurd met f 2500,- 
M.b.t. punt 5 : jaarverslag penningmr. merkt de heer 
L.Roozekrans op, dat het bedrag dat de geneente ieder 
jaar voor de jeugdspertsubsidie begroot, een vast 
tedrag per lid is. 
Met dank aan de nctuliste warden de notulen met de 
hierboven gemaakte opmerkingen goedgekeurd. 

3 . Inoekomen stukken en/of mededelingen  

Bericht van verhinderino is ontvancen van : 
an Eichhorn, A.v.'t &aver, An en Ton ;_euzs mw.v, 



Emserik, Jeroen v.fEmmerik, mw. A.v.Herben, cater 
H.v.Ocijen, Inge Faber, Monique v.O.Heider,Arthur 
Stricker, Edwin v. Galen, Truus Muylaert, J.Houtkamp 
Jolande Gerritsen,Fons en Hanna Roozekrans. 
De heer Custenhoven zou later komen. 
Aanwezig waren 55 leden. 

4  Besprekino laerverslacen. 

De voorzitter merkt het volgende op m.b.t. het in de 
opening gememoreerde punt h..Hoewel statutair volkomen 
joist behoeft er géén  verantwoo:ding afgelegd te worden 
over het financieel reilen en:ellen van de Stichting 
(deze heeft immers geen leden;. loch is het bestuur van 
mening U te moeten informeren gezien o.a. de problema-
tiek rond "Help 	 en het vertrek op de zondagavon- 
den van OTH. M.b.t. punt b. deelt de voorzitter mee 
dat het pier alleen Teat om '85, de begroting zal bij 
punt 10 aen de orde worden gesteid. 

a. jaarverslao secretaresse  
Marcel Reichert deelt Mee dat er in '85 oak ncg 3 Tenser , 

 de curses waterpolo trainer A hebben gedaan. 
Paul.R6coekrans vraagt near het beleidsplan: wordt dear 
sets aan gedaan? Antwoord: je, doch er moeten roc diver-
se wegen worden bewandeld, daerna pat het near de 
leden. • 
Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd. 

b. !aarverelao oenninomr. 
Vallen kunstzw. en •norkelen niet onder het T.O. vraagt 
Jan Bouwknegt. Antwoord: neen, nu.nog niet, wel in '86. 
M.b.t. de oobrengsten van de Toto/Lotto Merkt hr. 
Peeperkorn.op dat deze hoger ligoen den begroot W8s. 
Paul Roczekrans merkt op dat het badbezoek late uur '85 
veranderd moet worden in "13e7" . 
Verslag wordt verde: ccedgekeurd. 

c. jearversalo technisch overlea. 
Paul Roozekrans vraagt wet bekend .s•over de afstemming 
van tarieven vccr polo en zwemmen. Antwcord : VOOT de 
ocloer verendert er niets, voor de zwemmer wel. In 3 
jeer tiid zullen de tarieven geiijk warden getrokken. 
Nu en de volgende 2 jeer wordt hetf 30,- duurder todat 
ledereen MNIYOUNdX hetzelfde betaalt per training per 
jear. Frank !iuylaert vraagt of de trimloop en !let slot-
feast geen ektiviteiten zijn voor de werkgroep REZ7 
"fee-, dit zijn pour ve:enigingsektiviteiten. Ock dit 



verslag werd verder goedgekeurd . 

d. jaarverslaq polowerkoroep. 
Marius Bakker deelt made dat de dames II zijn gepromo-
veerd. Helaas was hij vergeten dit in het jaarversiag 
to vermelden. 
Paul Roozekrans vraagt wat voor aandacht er is geschon-
ken aan de werving van nieuwe pupillen en aspiranten. 
Antwoord, De polowerkgroep doet er wel lets aan.. De 
doelgroep welke zij op het oog hebben zit vcornamelijk 
in de Planeet. Een moeilijkheid is het verplaatsen 
van die kinderen. Wellicht kunnen ze in de toekomst 
warden opgevangen in de Planeet zelf. Er wordt in 
ieder gevel aan gewerkt. Het verslag wordt goedgekeurd. 

e . jaarverslag zwemwerkoroep.  
Er wordt een beleidsplan over meerdere j€ren uitgewerkt 
wat zal.inhouden o.m. prestatie en graei op langere 
termijn. Frank Iluylaert vraaqt n.a.v.waar men nu mee 
bezig is. Hans Kieinhout antwoordt het plan nog niet 
te hebben van deze werkgroep. 
Car Belles deelt nee dat bedoelt wordt een zo voiledig 
moaelijke grcep te krijoen en daardoor cmhoog te gear.. 
Dus een inzet van 20D° door een brede groep voor 
wren. 
Ook dit verslag wordt goedgekeurd. 

f. jaarverslac cluth!•swerknroeo.  
Paul Roozekrars vraagt wie de heer•W.Stricker opvolgt 
nu deze weggaat. Antwcord, dit kart later bij een ander 
punt aan de orde. 

h . financieel verslao Stichtina. 	 • 
De heer Peeperkorn geeft een, toelichting op dit ver-
slag met behulp van een schoolbord, waarcp e.e.e. 
eengegeven. 
Daarna geeft hij een tcelichting op de begroting. 
Duikteam Holland is nu weqgevallen. 
Jan Bouwknegt vraagt of we de huur kunnen handhaven 
Op dit niveau. Ja. 
Theo v.Giezen vraaqt of er gevallen dat je de subsidie 
niet hoeft tared te betaien. Jo, i.v.m.overmacht, 
b.v. als Net zwembad zeif gesicten wordt. 
De heer Roozekrans vraeat wear DTH . naar toe gaat. Ze 
zwemmen nu in Groenendeal, verder niets bekend. 



5 . verslaq van de Kascom-nissie.  

In dere commissie hebben zitting de heren H.Kuipers 
P.Roozekrans en A.Walter. De commissie verklaart de 
boeken en bescheiden over '85 te hebben gecontrolleerd 
en in orde bevonden. Onder dankiegging en luid applaus 
wordt decharge verleend aan de penningmeester. 

• 
6 . Bestuursverkiezino  

De voorzitter stelt de hear A.Sastiaenen voor als ken-
didaat voorzitter er waren geen tegenkendidater. 
D.Zandvliet en H.Wigman zijn aftredend en stellar zich 
herkiesbear. Voorzitter vreagt toestemming on het be-
stuur met 1 lid at te breiden. Waarom ? Er zijn diver-
se oproeoen gedaen, doch geen respons. Nu wil de hear 
Bastiaenen het voorzitterschap wel overnemen, maax hij 
is niet op de hoogte. Hij wil zich kandideat steilen 
ender voorwaarde van een ruime inwerkperiode van zo'n 
8 i 9 maanden. Er zou dus aan H.Wigman dispensatie 
verleend mceten worden. Waerop R.Muylaert vreagt wie 
nu precies,de peer eastiaenen is. Antw. Als bestuur 
hebben wij hem leren kennan zoln 5 jaer geleden els 
voorzitter van DTH, wear hij indertijd nu 2 a 3 jeer 
geleden door drive omstandioheden aftrat. 
Bij acclamatie warden. D.Zandvliet,H.Wigman en A. 
bastiaeren herkozen resp.gekozen. 

7  . BehoeminO werkgroeoleden en laden Technisch Gverleq  

De werkgrdeoleden steers vermeld op de agenda. 
Aan het Tecnnisch Overlac omrden tcegevoegd T. v. 
Blokland als secretaresse en M.Sloctweg als eut-
penningmeester. 
Aan de zwemwerkroep wordt toegevoegdmw.I.Visscher. 
De heren M.v.Gemert (3REZ) en 3.Bouwkegt(clubhuis) 
zullen kcmend jaar geen dee:, meer uitmaken van hun 
rest;. werkgrcep. Tevens ward een oproep gadaan voor 
mensen welke zitting willen nemen in de 3REZ, gezien 
het feit dat deze werkgrcep momenteel ear te Kleine 
bezetting heeft. 
Vervolgens warden alle voorgestelde mensen benoemd. 
Frank Muylaert, near de hear Stricker zou tech ook 
wecgaan? De hear Stricker heeft gehoor gegeven aan het 
verzoek on terug te komen. 





M.Reichert constateert geen verbetoring op de vrij-
dagOEFAUTe.e.a. met betrekking tot het badgeld Frece- - 
rikspark. 
Er zijn geen verdere vragen neer aldus wordt de begre-
ting aangenonen. 

11 , Afschrid bestuurs-enwerkerogp;.eden. 

Veztrekkonde bestuursleden zijn er di t versiagjaar 
Ven de volgende werkgroenleden word• efscheid 

oenomen : Nic rkan 3zave - Jeroen Sears - Marcel van 
Gernert - Koos Streesniez Ko Zwaneveld - Jan 
Souwknegt en Joke Kroft. Heleas zijn niet ellen aen-
wezig, alien warden bedankt voor hun inzet. 

1 2 . Rondvraec.  

:...Roozekrans. 
• wil het bastuur complimenteren met het feit dat zij 

de financi;in good in de hand heeft. Oat is een pres-
tatie op zich. 

- neemt zijn petje of voor hetfait dat er zoveei keder-
leden zijn f  gelet op een kieiner aantal leden. 

• heeft thuis een least cpceruimd en kwam daarbij eon 
medaiiie tecen die uitgeoeven wasb.g.v.het 25-jarig 

bestaan van DWI. hij was destijds waarnemend secr. 
hij nverhandigt do medaille aan het huidige best;uur. 
Vonrzitter bedankt de peer Roozekrans Imcz zijn 
warme wncrden.. 

M.Reichert.  
Ern jaarlijks terugkerend punt: er moet nu cans vast-
gelegd worden wet de plannen zijn cm Ban ledenwinst 
re komen,e.e.a. zou kenbaer qemaakt kunnen worden via 
het clubblad. 
Er zal daadourkelijk gestreefd warden e.:. e. ter hand 
to nemen. Het bestuur in bezig met aen belaidsplan, 
de uitkomsten daarvan zullen t.z.t.gepubliceerd wor- 
den. H.Kleinhout merkt nag op dat 17.4.e.s. iedere 
werkornep met zijn plannen kemt. 

rd• • 
Wie zit er in de S.H.Z.? Voorzittez en vice voorz.er 
voo.rz.r.O. De hear p.Muylaert zit els penningmr. in 
het bestuur van de.B.H.Z. 

mcete• punten ye= de rondvraag tevo•an wnrden 



gemeld ? De ervaring heeft geleerd dat vragen , vragen 
oproepen en oeverloze discussies kunnen doen ontstaan 
mede ock.gelet op grootte van de agenda en tijdstip. 
Bovendien kunnen de vragen in de pauze bestuurd worden, 
hetgeen weer een viot verloop van de vergadering ken 
hebben. 

P.Roozekrans  
Wat is het toekomstbeeld van de polowerkgroep? Uit de 
notulen van doze werkgroep blijkt dat zij bezig zijn 
met het maken van een beleidsplan. De voorkeur wnrdt 
gegeven aan de jeugd. 
',drat is het beleid van de training? Al jaren wil hij eee 
keepers training maar er komt niets vae. A.Zandvilet 
bij het begin van seizoen is gevraagd Lich op to geven 
hiervoor. Je moet dan meedoen aan are selektie vnor 
keeper. Niemand heeft zich opgegeven. 

Th.v.Giezen  
Zijn er plannen om van de kleine trimloop een grote 
trimloop te maken ? Wij krijgen hi.ervoor van de politie 
gegn vergunning. 

G.Westerman. 
Waarom warden de kosten voor de (zwem- of pcicoloeg)me!; 
f 30.00 verhoogd ? Er lag een gat tussen de trainingd-
kosten van zwemmer en poicer. Men probeert nu tot uit-
breiding te komen van de plosg. De verhoging is trouwe•s 
eenmalig. 
Merkt voorts op dat er een tekort is aae scheidsrechters 
Voorz. doet bij daze een bercep op de polo4rs teneinde 
hun sport te kunnen blijven speien. 

J.v.d.Stade  
Stelt voor om m.b.t.verkoop van fiesjes bier over te 
gaan op een pomp. 
Er is hier reeds diverse males over gesproken en het 
bestuur zal zich nogmaals laten voozlichten. 
Voorts wil hij een persoonsbeschrijvinn van de eieuwe 
voorzitter. Hierep staat de Neer Bastiaenen op en vol-
doet aan het verzoek van vraagsteller. 

an Nijemanting 
Eezuinieing. De zwemploeg kost zeer veei en vooral in 



vereelitjking met Net behealde succes. Het ochtenduur 
wordt zeer minimeal gebruikt en kan makkeiijk gemist 
worden. Het T.O. zou het zonde vinden om water of te 
steeen, ore,at je Net niet veer tarug krijgt en volgens 
datzelfde T.O. kost het bijna niets. Hierna volgt een 
rekensommetje. Wil het T.O. dit uur toch houden dan 

beheren ca kosten van dit uur ook op Net T.O. te ko-

men of van de vereniging, meer niet 3.anger op de zwem. 
werkgreep. Antw. Van de zijde van de werkgroep is er 
nooit cen dergelijk voorstel geweest cm Net onhtend- 

.uur of to stolen. Gelet op het feit en tevens Net ge-

rucht dat de Zeeschuimers ook near Haarlem willen ko-
men heeft het bestuur bs•loten het ochtenduur te 
handhaven. In de vOlgendti begroting zullee elle trei- 

ningsuren op het T.O. komen. ..
Stemming. Het betreft. dat er een aktiviteit wordt ge• 
nrganiseerd door cen bepaside werkgrosp. Het 'evert 

ec en meg vervolgens door die groep niet ge-
brulkt worden. Hier:we: blijven twijfels en onvrede 
ontstaan. 
Antw. De zwemwerkgroep racy best lets organiseren , 
mear de opbrengsten gears in 66,1 rot. Oat boen de andeee 
werkoroepen nok. He bestuursbeleid rani niet door-
kruiat worden. Bus, nogmaels alias in g3r1 pot. Wel 
wordt de afspraak gemaakt deze kwestie op een van de 
volgende bostuurs vergaderingen nog eens te hezien. 

R.Muyleert 
informeert over de vraag nanr scheiderechters niet 
eens bespreken kan worden ginner: de tiring of via de 

Kring neer. de Bond Antw. dit zal zeker gebeuren. 
Ruud gaat aen het eind van het seizoen weg uit Net 
bestuur veto de B.H.Z. Zowel Ruud als het: bestuur eijn 
er zich van bewust dat het "ear must " is dat er 
wederom een I1JT-er in de f3 H.1. komt. Het is altijd 
geed de vinger een de pols te houden. Er wordt go-
zocht near een opvolgei ucor Ruud. 

13 ..51eitial 
Udorzitter siuit de vergedering eet een dankwocrd gar 
de 55 aanwezige leden en doet can dringend tareee em 
nuden kranten eee to brengen (kranten-aktie). 

Joey van Nun en rotuliste 



aaarverslad secretaris .  
Gedurende het versiagjaar testort et hestuur uit ; 
W.Bakker 	 ('87 ) 	vice voorz. 
A.Bastiaenen 	('89) 	vocrz. v.a.september. 
I.Faber 	 ('e7) 	kader + opleidingen 
H.Kleinhout 	(lea) 	T.O.voorz. 
J.v.Nunen 	('88) 	secr. tot mei 
H.Peeperkorn 	('88) 	penningneester 
H.Wigman 	 ('89) 	voorz. tot september+ 

secr. v.a. mei 
D.Zandvliet 	('89) 	repr. + clubhuis 

N.B. tussen haakjes het jeer van aftredend zijn . 

De meeste van voornoemde personen zijn gedurende hit 
verslagjaar, 11 meal in vergadering bijeen geweest. 
Zoals uit bovenstaande moge btijken een roerig jae: 
m.n, wear het de bestuurssamenstelling betreft. 
Inners wie had kunnen voorzien dat onze secr. Josy 
nog geen maand na de Algemene Ledenvergadering er 
plotseling(om prive redenen) mee moest stoppen ? 
Ondergetekende nam gedurende een interim periode hear 
taak erbij. Hetgeen weer inhield dat onze huidige 
voorzitter zc'n 4 meander eerder "aan de bak" moest 
dan gepland, iets wat hem overigens bijzonder geed 
afging. 
Doch niet alleen de invulling van de bestuurssamen-
stelling hield ons bezig. Als een zwaard van Damocles 
ping (en hangt nog steeds) de dreiging tabven ons van 
het al of niet sluiten van 1 of meer beden. Uw be-
stuur is intensief met deze materie in de wee: ge-
weest en menig extra uurtje Bing ermee heer al dan 
niet binnen de eigen vereniging. Want ock het aantal 
vergaderingen elders loog er niet cm. Zo is om een 
voorbeeld te geven, een afvaardiging van 3 onzer bij 
een ambtelijke corn; issie geroepe6 cm, te bezien of 
wij in de komende jaren (en dit rnede in het kader van 
Help 	)nog wel voor subsidie c.c. tarief verlaging 
in aanmerking komen. 
Natuurlijk probeer je dan je zaakjes zo positief moge-
lijk te "verkopen". Bedoelde commissie was dan oak vol 
lof over het geioerde financieel beleid, dock tevens 
bleek dat ondanks tekorten wij de "rijkste" vereniging 
zijn. Zo zou je dus gestraft kunnen warden, voor een 
zuinig en weloverwogen beleid. Hoe e.e.a. uitpakt ? 
We zullen het helaas moeten efwaehten. 



In divexse hesprekingen en vergaderingen wear dan cok, 
maken wij ens hard om sluiting van m.n. het bad Frede- 

- rikspark tegen te gaze. Slechts een veradaming was het 
dan ook om uit de mond van sportwethouder Sikme, tijdens 
de begretings vergaderinc an de gemeente, to kunnan 
vernemen , dat een stad als Haarlem over tenminste 3 
zwembaden moet kunnen olijven beschikken. Volgens 2ijn 

eigen weneden, 1 in Noord - 1 in Centrum en 1 in Zuid. 
Edodh. Politiek is politick er alverers er een besluit 
i.3 gevalle•, weet je het rear nooit. Zelfs nog niet 
eons no een genoeen besluit, of toch ? Eehter de uit-
spraak van de wethcuder get"enigo hoop" en helaas 
moeten wij het voorlopi• daarbij paten. 
Tijdens de vorige Algamene Ledenvergedering ward al 
gesprcken over net to veeren beleid en dat er hard .word 
geweekt aan een nieuw beleidsplan.. 
Hiertee ward een enquete gehouden ender de le den en de 
uitkemsten hiervan zouden mee verwerkt worden in dit 
plan. lk kan U verzekeren dat aan dit stuk encrm veel 
jrro besteed zijn en nos zije we er niet helemael uit. 
Het is r.i. bijzonder moeilijk 	gefundeerd beleid 

te zetten, els je niet Ilene weet els je na de 

dreigende eluiting van 1 of eeer bacien nog eel voldoerde 

bestaanseeeht hebt. Demers steeds he 	rekening te 

houden mat   en op al* .   stun je nets bcu-
wen. Due noemaele hopelije kont or speedig uit•luiteel, 
Valt e.o.a. positief uit, den en cat mag 1K reeds ver- 
klappen, stet hot bestour zich ten cm per 1-1-'91 een 
lodenwirst te hebben qeboekt van 200 (ja e leest het 
90ed) gerRlatesrd nser het bestend van 1-1-'87. . Derhalve 
zal heel Haarlem dieeen te weter wie en wet DWI den 
eel is. Amhitiees? Ja. .riaalbaar? Ock net ew medeeerking 
zees zekee !Ili ,  
Nu ik het tech over ledenwinst blab, can. Lk net gepaste 
trete vermalden, dat uij in het afgelopen jaar een 
nstto winet van maer liefst 112 hebben ,Ieboekt. Ee• 
reultaat cm met recht trets op te zijn, veorel en m.n. 
veer de oansen een "de Yeak", welke zieh wekelijks 
veor. ineet%en. Wij hItpten ale OW T nen naam hoog te 
heuden, me dunkt dat hies geheor aen geleven wordt. 
Natuerlijk was niet alias keek en ei en eerd bLj tijd 
en wijae behocrlijk in de tee getlazen, zewel van be-
st•urn• el$ van eerkgreepzijde. Dit alles meg, nee MOE7 
keenen in een eezondo crganisatie. 
Veremc:ht everigens van dit eursiag niet det ik ir. detai:s 



ga treden van allerlei aktitliteiten van de diverse 
werkgroepen, immers hun jaarverslagen spreken denk ik 
voor zich. 
Niet onvermeld moge hlijven dat weer eon groot aantal 
kinderen bij DWT de zwerr<unst machtig zijn qeworden 
door het behalen van hun diploma. Tevens warden wegen 
gezocht om juist die jonge zwemmers "warm te maken" 
en na het behalen van het diploma voor de versniging 
te kunnen behouden. 
Ook niet onvermeld moge blijven de behealde kampicen-
schappen polo van Hereh Jeugd en Heron 4.(a). wordt dit 
langzaamaan traditie) aismede de promotie van Heran 3. 
In ooze wedstrijdploeg hebben we eon wear talent(je) 
wear we zuinig op moeten zijn , en die wellicht door 
hear gcede en aansprekende prestaties anderen ken 
motiveren om nog intensiever te work te gean. 
Wij mochten voorts een bijzonder geslaagde nieuwlears-
instuif, alsmede siotavond ervaren, waarVoor eog•aals 
dank aan de beide ad-hoc commissies. 
In vogelvlucht het) ik in dit verslag de belangrijkste 
zaken "aangetipt", mocht ik iets vergeten zijn, dan 
bij voorbaat oprechte excuses. En bedenk dat schrijver 
dezes eerst sedert september j.l. intensief met hnt 
secretariaat in de weer is. 
Resumer. end durf ik stellen dat ook 1 86 voor 
een geed jeer was, dit is niet in de 1aatste plaats 
to darken aan de vele vrijwilligers, welke hurt vrije 
ti.jd geven aan de vereniging. Oar: hen ellen oprecht 
heel veel dank. 
Daze dank wil ik tevens nageven aan mijn mode bestuur-
dors, die veak onder moeilijke omstandigheden de 
juiste wog wisten uit te stippelen, dat is mijn 

overtuiging. 

Henk Wigman 



:laerveraing van het YO 1986 

In 1:f86 2. hat. TO 11 meal 	v•rgadering bijeon qe- 
wees%. Ma eon wat moeizaam begin van hot TO in 1965 
mogen we hu wel etellen, dat.hat jaar 1986 voor het 
TO een Oster jaor is geworden,  
floor den gang uen zaken is de samenwerking van de 

LivV 	leden in het TO ult de diverse 
wor•<groopen stork varbetezd, wat resuitee ► t in een 
botIl•:e samr;rAderking ven  de werkgroeoen ondorling. 
4Ie zijn in 1Gga geetert mot *en nioQwjearsinatuif, 

!7iuocenvol is varlopen. 
De tl:Imidop w dt jaar ioeer een succes, er i;:acan 
t300 doelhamers. 
Hat TO heaft i.11206 voor het eerst kunstzwemwed- 
strijden georganiseerd, waarvoor wij van de voor- 
zit1;er an kunsExionnissis Kring-Nocrd Holland 
via de kringkrent de !;omplimmton kregen voor de 
goede organisatie. 
Oak haalde eon lid wan DO op de tweade wedstrijd 
.d• eerste gduijah medailie wlor 	tionet7i.• mo- 
gon on: verheugen op oen grote grosi van de kunst- 
imemploan, 
00,-: het finorkelen meakt t4 het ogenblik een 
gunnage ontwtkkeling door. Het resultaat van doze 
ontAkkoAinq 	•is hot ofzii!ommen •van de OUT snorkel- 

iiAnuari 1907), 
Dit jaar organiseerda lint TO wederdm hat traditio-
nole slotfeest en hoprn &le::: nog vela jar*n mea 
door te gAan. 
De vorherde samenwaring die Ach in 1996 Ingo-
zet heeft, hopen we in 1!;a7 	verder uit to 
hreiden. Gaze samenworking is vaor DWI van root 
belang, tient wIllen wlj In de tnekomst tot een 1..!71-
Ixtre danrstm,;inq 114n het elemonaiTzwemmen roar 
hot ;:unstzww.man, onlo, :m1•rk•l*n en wedstrijd-
zwenwh k*meh, zullen do we.cntopen zee r nauw !o- 
men montn wer .kon. 
}.{ra t:  To bo,ihni:d at cio''; volgenda . loden: 

0a0<er • Cor BelLcs, Tonoy v Blokland, Linda 
von 	Inoo Faber, Mans Kleinhilut, Hark 
'nholoh, Martin fiioo'r,wag, Ronald Strier, Anjo 

Qr: rilf1V 

lq 



jaaverelag van de zwerwerkgroed 1986 

Terug kijkend, over een heel jaar kennen we vast 
stellen, dat we eiet geheel de doeistelling hebben 
bereikt, welke we graag nad een wiilen bereiken na-
me.i.jk van F.comp near :..comp. 
!Mar W9 blijven eoor de toekomst hiernaa: toe werk- 

• en, al was het maar alleen em het heidige niveeu te 
handhaven. Tijdsverbeteringen of te wel eerseeelijko 
records zijn het afgelopen jaar met een behoorlijke 
regelmaat oemaakt. 
Met elkase ziin we steeds doende geweest cm de gaten 
te welke er in de zwemeloeg,(wat leeftijd teteeft) 
aanwezig zijn, ce to zullen. Dat gnat hoiaas moei-
zaam en lukt maae gee:eeleeli•. Hieetoe is OOK het 
plan ertstaan cm RU-wedstrijden to !louden voor de 
not startvergunninehouders. Uitvoering is inridoele 
dan COk geteurd, Maar de eveneele nicuwkomers staae 
niet di .rekt doer de deur te trappeier. Wo hoeee dat 
het voor de teekomet vruchten afuerpt. 

Door het probleem van de leeftijOsopdouw is het ock 
moeilijk qeweest cm de eenheio in de zwemploeg te 
behouden ce te varteteren. Een emelt wear we den ock 
geregeld nee bezig moeten zijn. De werkgroee en 
trainster. 	 r (trainers) hebbe tier dan ook het efge- 
lopen jaar de nodioe aardacht aan neeteod. 

Resultaten. 
1 Jeugd + F Comp zullrm met redelijke rosultater af-
gesloten wroden. 

2 De teker welke in Osnabruck verdedigd moest eorder 
is dit jaar werderom (door het r;WT-damesteam) in het 
bazit gebleeen. Deze zuller we denook in E7 wser 
moeten verdedigen, voor de 3e meal, h.ij meet de 
orijzenkast in 

- Verder zijn er door diverse jeugdige im eerschil-
lende speedo wedstrijden hele leeke casultatee be-
haald. 

De zwemwerkeroep heefe, cnoaeks eat we bewest woree, 
dat er de nodifee mrobeemen men zijn, Lech eemeend 
to moeten basluiten cm water af te stoten ie de 
ochtere L2rtio. Dit am in 67 de kosten trot: meer in 
overeenstemming te brengen met het niveae no de 
groote van de zwemploeg. 



Toekomst en vooruitkijkend: 
(voor zover dat mogelijk is) 
De werkgroep streeft naar een wet grotere zwem-
ploeg met 'n bezetting in elke leeftijdsgroep. 
We moeten trachten, in elk gevalhet huidige niveau 
te behouden in de zwemploeg en indien mogelijk 
de E comp behalen. 
Afspraken zijn reeds gemaakt voor meer overlec met 
trainster en werkgroeo. Dit via het TO (in laatste 
notullen ornschreven.) 
kerkgroep zeif meet naar een goede geregelde teak-
verdeling zien te koemn. Dit omdat onze vcorzitter 
zijn post els vcorzitter oaat verlaten. Diverse af-
spraken zijn betreffende taakverdeling alreeds ge-
maakt. Verder gaze enkele leden van de werkgroep 
een curses tijdwaarneming volgen. 

Tot slot: 
Moeten we helaas of gelukkig zeggen er is genoeg 
werk aan de winkel, voor het komend jaar. 
Paastoernooi, Osnabruck wie en hoeveel zwemmers 
gean dear heen? Nieuwe afspraken mceten worden ge-
maakt voor jeugc + F.:0mo ens. Onze voorzitter zien 
we dan oak eigenlijk niet graag verdwijnen. 
Desondarks wensen wij hem alle succes tce in z'n 
nieuwe job vcor de vereniging er bedanken hem vcor 
het enorme vele werk wat hij voor de zwemploeg en 
in de werkgroep heeft verzet. De werkgroep hoopt 
den oak dat we hem niet geheel hceven te missen. 
We zuilen hem den ook zeker nog eel eens aan z'n 
jasie trekkers. De nieuwe voorzitster zeggen we 
net elkaar elle steun toe, om er het komde jaar we-
erom weer aced door te komen. 

Namens de zwemwerkgroep 
Simon van Veen. 



Jaarverslag van de werkgroep JRZ over 1986 

Na het afscheid van Jeroen Bears, die in februari 
voor lenge tijd near Nepal vertrok, besloot ook 
Marcel van Gemert dit jaar met zijn werkzaamheden 
voor onze werkgroep te stoppen, zodat we in fe-
bruari geconfronteerd warden met het fait dat we 
rall man. 5 mensen overhielden, t.w.: Ronald Stricker, . 
Ted Meijer, Wil Kuipers, Jurgen Kleinhout en Adrie 
van 't °ever. "Met blijdschap geven we dan ook 
‹.ernmis" van 7 nieuwe leden die we in april konden 
teorceten. Namelijk Ton van Gernert, Johan Selles 
en Bert Veldkamp, terwijl we in mei aiweer gezins- 

hadden in de persoon van Siep Visser. 
Aics versterkt konden we dit jeer 11 keer verge- 
C7E:Ter, . 

peen "zakkere dit jaar bij het diplomazwe•men. 
Van de toteal 163 afzwenmers kregen er 59 het 
A-diploma en SO keer werd B uitgereikt. Zwemvaar-
digheid I was voor 5 en zwemvaardigheid II voor 
15 kinderen. Zwemvaardigheid III werd door 1 kandi-
dead 

 
 behaald. 33 Kinderen slaagden tenslotte voor 

het Basiszwemdiploma. 

Gezocht wordt near mogelijkheden het aantal les-
zwemmers te vergrcten. Wet betreft de Planeet be-
staat hierover geen zorg en van Schalkwijk kunnen 
we zeggen dat het in de lift zit. Zorgen echter over 
het centrum weervoor nog ceer oplossing van het pro-
bleem werd gevonden. Onze bijzondere eandacht zal 
volgend jaar den ook hier near uit gaan. 

Ais eerste aktiviteit strand in februari het car-
naval op het programme, een gesiaagd feast, dat in 
maart gevolgd werd door een, door 23 kinderen be-
zochte kindermiddag. Dok in maart, op Goede Vrij-
•deg, de Paasinstuif, die door zo'n 120 kinderen 
bezocht ward. Eind mei werd.in samenwerking met 
het TO een volleyball-tournooi georganiseerd en in 
juni was er weer de niet meer weg te denken disco/ 
playbackshow. medewerking werd verieend aan diverse 
aktiviteiten zoals het sponsorzwemmen in januarit 
de trimicop in april en het siotfeest in juni. 



Heleas bleven de kinderen weg bij de, na de 
"zomerstop" gepiande kindermiddag/minipalyback-
show,.eeo teleurstellind die weer ruimschoots wend 
goedgemaakt bij de disco/playbackshow voor de 
"groten" in november. 
Een gereneveerde Sint-Nicoleas hezocht dit jaar de 
engevser 250 kinderen die near het Sinterklaas-
feest waren gekomen en die tevreden near huis gingen 
na een geslaagd feest. 
jammer was het re t zo weinio mensen de kerstkienavond 
bezochten, hoewel gezellig was het in elk geval en 
dus een geed tesluit van het jaar. 

Rest dus nog iederoen te bedanken die ook dit jaar 
weer heeft klaar gestaan cm de heipende hand te bled-
en en we rekenen weer op jullie voor het komen 
seizcen. 

Namens de werkgroep JRZ, 
Adrie van ft Dever, 

• 

Jaarverslae 1955 polowerkgroep 

De colewer'<oroeo heeft in het afgelopen iaar, na enige 
comotie, afscheid moeten nemen van zijn voorzitter, 
Andre 2andvliet, wiens t.aak Jaarne in overgennmen 
door Anje Wattel. Tevens zijn 2 nieuwe leden toege-
treden. De cie is ditjaar weer elke maand bijean-
geweest. 
De samenstelling was alsvolgt: 
Anje Wettel 	- vocrzitster tevens penning- 

meesteresse 
Marius Bakker 	- secretaris 
Jolande Gerritsen - wedstrijd secretariaat 
Frank Moison 	- p.r. l toerneoien 
Prank Muylaert 	trainerskontakten 
Ruud Heeroma 	algemeenlid 
Arthur .tricker v algemeen lid 



fan het einde van, got seizoen 19115/e6 1.3 de mnaiI ijko 
heslIssing genomen urn de kont•akten :net Ileide trainers 
niet to marlengen. Zowal voor de is els de heran 
moest emn ninuwe trainer gezooht worded, welke ::raj 
di an gevonden to hebnen in de persontin ii 3'r jaap 
Kees Kw3di..1k en Frank Muyieert. 00 serstgenoemda is 
zith hozig gain houden met ch heron-selektie en de 
tweede hwft de damos-selek•ie voor zijn rekoning 
genomen. 
Diverse niget.1 olublenan zo•gden yorder moot de 
trainingen en coaching van de andern tsams. 

Finsultai;a2, 
diverso tea' Is het voriq sei•cao met 

wisselend succes deeigenomen *an de compatioties, 
waarbij mooral de oresl ..aties van het • eugdteam niet 
onvermaid molten blIjven, Zij warden kamoioen in hurt 
afdaLing en hebbon redelijk succesval varder goatre. 
den in do nacomoetitie moor heti dstrictskamoloon- 
schen. 
Van hnt nu l000nda solzoon 86•67 d•t pas vocr ,vi-

gevegr de helft is afgewarkt, kan vermeld worden 
dat dome* 1, heron 3 en 4 en hot tvgdteam wixt!: go ado 
rosultaten hooker. De andere teams draaten radelijk 
mos, beta the da.ries 2 en reds ins asoiranten lt:Fli :r 

eon zwaer sniznen doormeken. 
Na de hompetitie i$ door de divetietoams waor aan 
verschillonde toern6oion manwlean, waerhij o.a. 
lasnoemd kunnen woorden : Osnabruck, Turnhridgn 
AZU Utgeest, 	Apeldoo.rn, Hameln on CuLemimg. 
(Een aantai toernooien moost afgazegd worrier!), 
Het eigon Pinkstertonrnoci., dolt dit 4oar 1XV% '<Leine 
opzet zou kennen, kon door organisatorischn moe;.. 
lijkhadon geen doorgang minden. 

Icokomlit: 
Elor midd411 van net !:loen organisaten van c:.!;:eutksen 
1.1r1 we bozig nog mer geschikt kadnr op ta leiden 
Hi • rbij volh or a. to denken aan cursusson \J "ar 
trainers,coaches, W.-officials on vooral 
schnide r Ch ter's. De we.r ming vanillethiie 
than vooral asattlIntan en puolLlan h•eft stewls 
anze volle oon•acht nodlg. 
Begin van Olt jxgrir knnden we eindelljk man or* ;.;3r51

verwaohte scornbord nen!..aten. Sla.:;ht!F. dc4 

ihvigel. an hog dianst. 	ook dear .,.:!rdt 

aan 



Het eeT.-ete herenteam heeft in de competitie helaas 
niet een van de bovenste 4 plaatsen kunnen bereiken 
en zal daarom in de play-offs moeten spelen in de 
degradatiepoule, dock de verwechting is dat dit 
team niet zal behoeven te degraderen. 
Ten sLotte kan worden rnedegedeeid dat de werkgroep 
druk bezig is om het bestaande beleidsplan bij te 
stellen, opdat ook in de toekomst good ingespeeld 
kan worden op voorkomende ontwikkelingen. 

Vanaf daze pleats willen we een leder, die ir 
afgelopen jaar aktief is geweest, bedanken voor alle 
inzet voor de vereniging. Dankzij die medewerking 
van u alien kunnen we wear terugzien op een geslaagd 
jeer en hopelijk kunnen we obk verder op u blijven 
rekenen. 

Namens de polowerkgroep 
Marius Bakker 

:aez?ersag 86 - 2'1  van de klubhuiswerkgroep 

Na de vorige Algenene Ledenvergadering were begonnen 
met een heruerdeling van taken binnen onze werkgroep: 
De voorzitster were (na juni) agendabeheerster Klub-
huis en nam het coordineren van de maandelijkse in-
terieurverzcrging op zich. 
Van de secretaresse were het sleutelbeheer overge-
dragen aan het werklid Algemeen, omdat het organi-
seren van bardiensten een te belastende bezigheid 
is, naast de administratieve taken. 
De penningmeester en de sleutelbeheerder names te-
yens het onderhoud van de klubhuisinventeris op zich. 
De functie inkoop en voorraadbeheer bleak in een 
hand het meest effic3ent. 

Dat het klubhuis voor alle verenigingsleden de ont-
moetingsplaats is hoeft niet meet te worden bewezen. 
Bij ds meest uiteenlopende evenenenten die door de 
diverse werkgroepen warden georganiseerd was voor 
het tartan, het afsluiten of de uitvoering van ak-
tiviteieen het kluthuis functioneel. 



Huis van de klub in gemeenecnepoelijk bezit en weer 
we met zijn ellen ook de eerentwoordelijkheid voor 
voelen. Oit is wel gebleken uit de inzet weermee 
iedsreen zijn taken heeft uitgevoerd. Met name wii 
ik noemen de bermedewerkers van dit seizoen, oe 
poloteams die do schoonmsek can het klubhuis deden-
toch esn dankbaar week went het viral wei. OP ale 
et "gekuisd" was-, en de buishoudelijke huipen die 
de hygiine in ee gehruikersruimten op pe3.1 hieiden, 

Uitdes• ibee.te:ureverlasteringns-o-es 
voprstellen: 
- Omdat er sinds de bouw veel nieuwe zaken zijn 

aengesehaft (stoeten, teals '  geluidsappereturen, 
fiessenkast etc), blijkt het readzaam om de in-
ventaris opnieew te leten taxeren en do lopende 
verzakeeing to 'eaten aenpaseen. 

- Do bestsande vloerbedekking t.z.t te vervangen 
. =CZ oievuizen. 
- De bestuurskseer geluidbeschermend i5oleren 
- Aansehaf van sen magnetronoven, 

• 
Vanuit het bestuur  is gesteld dat: 

- Sij vernieling aan kiubhuia of klubhuismaterialon 
word t. de Bader aensprakelLjk geeteld, 

- Honden roger, in het klebhuLe niet worden tnege-
'aten, 

lieneit he T.0  het vnnestel: 
akoestiek verbeterendn vonezieningen to treffen in 
de klubruimte. 

• • 
De klq:ahuiewerkornsa 

- Er is ern pad gelege near de fietnenstaIling. 
- T.b e v. het derten warder vocezieniflilon getxor fan 

.Wt "geverenzones" in to daeelen. 
- E eepetok ie verhengei : near de tecieeoverliggende 

melee om de bevoerredingewezen open te kuenen hou-
den. 

- Ingeeoerd zl: je: ear standeardlijs!: enn voorroadr 
een regLement voor het gebruik 
net klebhu's. 
verkooe -Jae i js, hot-dnee ae sorg- 
stekjes, 



GeorOaniseerd:  
Stijldansavond op 19 april- 
We hopen dat er op de komende stijldars-avond nog 
veel neer DWT-ers komen meegenieten. 

Er waren darts-competities op 24 mei en 11 november- . 
 Die te pijannen op een "vrije" zaterdag blijkt moei-

lijk omdat er altijd rakening gehouden moet worden 
met uitspelende teams. 
Klaverjessen. 
Een keer in de maand werd er op de dinsdagavond een 
kiaverjasavond gehouden. Jan Nijemanting ( en familie) 
zorgde voor een perfecte organisatie; er waren 
leuke orijzen te winners, en desfeer was altijd hogst 
oezellig. We kennen nog een heleboel klaverjas-
liefhebbers die we eigerlijk ock . craag nog bij de 
vaste bczoekers zbuden willen zien meedcen! 
De vriidag-avonden. 	 • 
Ten behoeve van de late bezcekers it het polo-
trainingsuur zijn de dienstdoende barrnedewerkers ge-
machtigd on de sluitingstijd te verleggen near 1.03 
cur, d.w.z. het mag wel maar mcet riet. 

Het financiele overzicht  
In de Algemene Ledenvergadering zal de Stichtings-
oenningmeester ter plaatse verslag uit brengen onver 
de oaten en lasten op de begroting van het jaar 
1986. 
Het vertrek van D.T.H. er de tcneelklub Cremer zal 
zeker van invioed zijn op de geYnde gelden voor hour, 
en de bar-opbrengst. Het aantrekken van nieuwe huur-
ders lijkt de werkoroep echter niet zo gewenst, 
omdat er te veel mankrecht mee genoeid biijkt te zijn. 
Te veel werk cm als vrije tijdsbep:taNg te beschou-
wen. 

'VP 



Aleemeen  
In het afgelopen jaar hceft An Leurs neer functie 
neergelegd als Agenda-beheereter. fen teak die zij 
zeer punctueel heeft vervuld. Buiten del; saes zij 
binnen de werkgroep-vergaderingen iemend met een 
scherpe kijk.op de zaken en prettig DM mee semen 
to werken. Coin achtor de bar is zij- jaren long in 
gezelschep van Ton heel vest uren opgcwekt berkeep-
ster geweest. 
Namens de werkgroep onze hertelijke dank voor al 
die jaren in inzet. 

Dok Linda in Emmerik heft bedankt vow_ hear werk 
als secretaresse in onze werkgroep. 
Met buitengewoon enthouslesme heeft zij elle moge-
lijke werkzaamheden opgeknept, het, meest endankbern 
baantje was wel het barbeheer in juiste bonen te 
leiden; week niei; terecht bekritieeert want er carer 
nodal erns afzeggers op het laatste niopertje. Oat 
werkt nu niet bebeald prettig. 
Linda hiorbij ook nnze hartelijke dank voor al 
je gegeven persoonlijke energie. En sucnes met de 
kunstzwem-aktiviteiten. 

Bij deze weer eens eon vriendelijke doch drinoend 
verzoek aan de eventuele barmedewerkers: wil je bij 
verhindering s.v.p.onderling met de rooster-inge-
sehrevenen ruilen of bij overmacht 	 aan 

005 doorgeven? 
De harroosters etean tor inzano ook no in hot 
klubb].ad vermeid. 

Ale nieuu lid voor de klubhuiswerkgroee heoft 
Monique v.d. Heyde zich beschikbaar gosteld. 

Hierbij onze welgemeende weardering veee ledereen 
die zich op welke menier don onk ho ft euttig 
Qemaakt,• oor het zo goed mogelijk door functicner-
en van het kiubhuis: ale OWT-ontmodtingscrintrum, dee 
wel els verenigings-supoorting. 

Namons de kluphuLswerkgroeO, 
D.Zandutiet. 



Beste zwemmers/sters 

In dit clubblad zul je de uitslagen vinden van di-
verse wedstrijden. Jeugdcomp. F.comp, enz. Er zijn 
wederom behoorlijk wat tijdsverbeteringen gemaakt 
over de gehele ploeg kan je zien via de tijden met 
"x" aangegeven dat sr weer heel wat persoonlijke 	• 
records verbeterd zijn. Oat is voor elke zwemmer/ 
ster weer esr, succes, maar zeker ook een succes  
voor de trainater/er. dat mag best een keer on-
drstreept an vermeld worden !!! Bij deze gedaan, 
en we hopen natuurlijk . dat jullie met elkaar in de 
lift blijven. 
Ik vraag me 0 of de volgende data's al in jullie 
nieuwe agenda's zijn vermeld, kijk het eens goed 

8 februari - sprintwedstrijden 
15 maart 	jeugdcomo. 
12 april 	- moet nog ingevuld worden 
24 mei 	- vierkamp met prijzen 

Speedo wedstrijden 1 + 22 februari - 5 april -
3 mei. 
Kringlimiet : 29 maart an 12 april 
Kringkampioenschappen: 3, 23, 24, 27 en 31 mei en 

juni. 
Alternatieve.kringkampieenschappen 18 en 20 juni. 

Houd rekening met een Paastoernooi, op zondao + 
maandag (19 + 20 april.) 

ierder gaat 22 februari de wedstrijden 100m vlinder 
niet door, maar zijn verplaatst near 22 maart to 
Grootenbroek. 

Bij de eerstvclgende wedstrijden veel succes toeoe-
wenst namens de zwemwerkgroep 

Simon van ',seen. 



Hieronder de tiiden van 16 januari in Zaandem 
gezwommen in het zwembad Zaaniend. 

50 m vrij Antonnette Wiqman 	33.1 	x 
Carole Wigman 	 .31.0 3e 

50 m school Rem  no Belles 	 43.1 
100 m vrij ArnG Jutten 	 1.05.3 • x 
50 m vlin Pasnalle Hoenderdos 	39.9 3n x 

1 00 n viin - Renate Haack 	1.42,2 le x 
IOC m school. John Visscher 	1.52,7 
1C:") m rug 	Edward Hoogsteder 	1.19.1 

Geracd .Pruis 	1.20.0 
100 m school Arno Jutton 	 1.23.7 3e 
200 m wis. Brigitte van Dijk 	3.13,7 3e 
100 m school Gerard Pruis 	1.26.5 

Edward Hoogsteder 	1.21.7 2e x 
100 m vrij Garcia Wigman 	1.07.3 2a 
50 m vlin Nicole van ealen 	0.44.3 3e 

. • Pascalle Hoederdos 	0.40,2 le 
50 m vrij Remco Belles 	0.36.0 	x 

100 m school Mariska Samson 	1.41.1 2e 
Renate Haack 	1.39.6 le x 

HIeronder de tiiden van 11 januari van de j$wgd-
comp in het zwembad Den Kriek in Breezend 

100 m vrij Romco Belles 	1.21.5 
Si) m rug 	John Visdcher 	0.45,1 
50 m vlin Arno Jutten 	 0. 12,4 
50 m rug 	Marriillle Scholter 	0.38,6 
SO m vrij Sanja van Dijk 	0.30.2 - 	x 

100 m wissel Jasper Klerkx 	1.42.7 
Remco Belles 	1.32,? 

110 in vrij Michelle van de Berk 1.11.2 
SO m vlin Santa van Dijk 	0.48,2 

Nicole van Balen 	0.42.g 

a. 



Tijden tijdens de winterkrinokampioenschappen van 
21 december in Alkmaar 

100 m wis 	Renate Haack 	1.35.1 
50 m vrij Renate Haack 	 36.8 

Tijden van 19 december jl. uit de Duinpan Zandvoort 

SO m vrij 	 Scholten 	36.6 
Revco Belles 	 37.2 
Renate Haack 	 36.1 .- 50 m rug 	Marrielle Scholten 	40.9 
Remcc Belles 	 47.9 
Renate Haack 	 41.2 

Een bijzonder Hartelijk Welkom roepen wij toe aan ooze 
nieuw inceschreven leden t.w. 	 

Eric Veen 	 Lieke Hoijng 
Mirella.Overveld 	 Michiel 5liggers 
Bart 5ligge:s 	 George Hamminga 
Angela Dieckman 	 Revco Fietke 
Ucuter v. Konijnenberg 	Mike Hermus 
J.Rcselens - v.d.Berg 	M.Rutoers Roselens 
Erica Luttikhuizen 	 Marlijn v.Iersei 
Marieke v. Iersel . 

wij nape dat jullie je weldra opgenonen voelen in de 
011F-famine en veal zwemplezier mcgen beieven. 

30 
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Wanneer ... zit leest, zijn er nog slechts 5 
tot 6 wee te gaan tot onze 7de C.W.T. loop. 
R4den cm -cg mear eens tijdig bij•alle C.W.T. 
leder aen de bel te trekken. 
Want wij verwachten teze keer echt veel meet  
DWT-ers  den bij be vorige lopes. 
Zwemmers en niet-zwernmers, lepers..` en niet-
lopers. Sij zo'n grote vereniging als DWI 
moat Aar, tech 	11711  
Het is bekend dat echte zwemmers g66n goede 
Topers zijn er wij verwachten den cok :dot, 
dat er veel 0WT-zwemmers 1 5 km. of rs_fa 2' km, 
zullen kunnen lopes. Maar be korters efstsn-
Jen , dat meet tech kunner,  dat meet stenaard 
bij je basisconditie  honer:. 
Zeker geldt eat voor onze wedstrijdzuen-
mers(sters), onze verschillende poloteams en 
zelfs voor be oicep fiouurzwemsterren. 
Caarnaest heCter wij dan rog de grots ;roar? 	. 
kinderen en jongeren die wekelijks in c',e 3 
zwenbaden zwemnnderwijs genieten en die :semen 
natuurlijk weer hur ouders tee. 
5AMEM LOPFN ? J4 GEZELLIG 111 '' 
Baste menses , gewocn ever noteren 

Zondao 12 aril om 10.30 uur  

0.W.T. - LOOP 

Speeltuin gebouw Crceserstrae -. 

Allemeal even dcen en het wordt reure • 
gezellig . 

GRAAG TOT ZIEN5 EN LOOPS !!!! 

Th.v.Giezen. 



OPROEP AAN ALLE LEZERS VAN HET CLUBBLAO 

Deze maand is net clubblad lekker dik door aile jaar-
versiagen. Was dat altijd maar zo! Elke keer weer 
verbaas ik mij over de geringe hoeveelheid infor-
matie in het clubblad. Uit ervaring weet ik hoe las-
tif het is cm elke maand weer interesant leesvoer 
te schziiven en om dit op tiid in te leveren. 

Het valt oo ais trouwe schrijvers eer steekje laten 
vallen, want dan is het clubblad zo Tager. Vorige 
maand was er geen nieuws uit de wedstrijdploeg; 
hebben juliie het clubblac gezien? Dun heel dun. 

Ile wil daarom een oproep does aan alle werkgroepen, 
leader leden, oudere en hele jorge leden : Meek ons 
clubblad een echt clubblad. 
- Publiceer elke maand de poloprogramma's, wedstrijd-

data. 
- Lever eens een wedstrijdversiag in. 
- teak een mcoie zwartiwit tekening. 
- Start een nieuwe rubriek 'b.v. via doorgeefsysteem) 
met recepten, doe het zelf tips, spelletjes, 
knutselidein, enz, enz,enz. 

Er valt zoveel te bedenken waarom is het ciubblad 
dan zo leef ??? Ous:allemaal aan de slag en vul dat 
clubblad laat hetniet op een klein groepje aenkomen. 

Linda van Emmerik 
kunstzwemmen. 

CONTRA TORPEDO 

Hallo allemael, 

Tuesen ale iaarverslagen door is pier weer alles 
wet je weten moet over kunstzwemmen. Cook heb ik 
stiekem ons jaarverslag er tussen gezet. 

. 	. 



De tzeiriingen: 
Hier voigen i.- 0C ee7is elle trainirgs,Jrer. Tat a 7 1. 
treirsters in cje juiste volcorde:  

1 dinsdaq:  Sportfondsenbad Centrum 
17.45 - 19.00 uur 	 • 
trainingsuur voor elle diploma's 
met Inge, Joke en Linde 	 . 

2 yrildeg:  Sportfondsenbad Centrum 
19.3C - 19.30 uur 
uoo: axle meisjes die 2x per week wIllen  
trainer, (diploma 0 en hoger) 

3 zatera ,.' : • de Pler.:est Haarlem Ncord " ------4 
9.00 - 1C.00 uur 
voor de teginnende melsjes L.:it t tlorct 

Vrijdas en zatezdao met Patricia, Heiser: en Linda 

'poor weer informatie bel: 
Inge Faber 24 31 57 

Reqelementswijzigi7lgar:  
De bond heeft enkele Tijzigingen aar:7ebrecht in de 
konstzwam reglementen: 

1 over het badpak 
2 over de diploma's 

, 'e  is Het badpak van de uitv 	met et voldoei aam de 

4 g, 
is dat het twee vingera girder het uitste'4nde punt- 
van je neupbct most eindigen, Heger r niet, 

N la r wel. 
. Dus da.,Qabruikelijke hoog uitoesnedep/Sedpakken met 

kneopsluit.n zijn verboden! 
2 Ook zijn de eisen -;.7e—alrrrJeatrijd diploma's ver-

zweard. nit meakt het weer wat moeilijksr om je 
diploma to Helen. Heleas! 

0-diploma was 25.45 (gem 4.2) 
wordt28.02 (gem 4.4) 	 . 

8-diploma was 45.58 (gem 4.7) 
wordt5r.95 (gem 4.9) 

A-diploma was 57.72 1  !Der 5.2) 
wci-dt5E1.94 (gem 5.4) 



Deze aisen gaan op 15 maart in en gelden al op 
ooze volgende wedstrijd, 

Jaarverslao:  
Zoals jullie zeif weten was 1986 voor het kunst-
zwemmen een goed jaar. In januari was het voor het 
eerst ender de huidice leiding ( Inge en Linda) dat 
er werd afgezwommen. 
Resultaat: 1 D-diploa en 6 F-diploma's. 
We draaien in •1 categoric mee met de kringcompetitie 
en haalden op de eerste thuiswedstrijd een 3e pleats 
met techniek. Op de muziek wedstrijd haalde DWT met 
een solo van Annemarie een le prijs. We eindigden 
als 6e in de competitie en ontvingen een beker. 
In juni werd er weer afgezwomnen resultaat 3 F-dip-
loma's er 5 E-diploma's. In september no eens 
3 F-diploma's. 
Na de zomervakantie oroaniseerde de kring enkele 
kringtrainingen wear ook OUT op aanwezig was. De 
eerste wedstrijd van de nieuwe competitie was weer 
in Haarlem DWt startte nu in 2 categorien- Er. waren 
2 medailles gehaald een 3e prijs in cat 1 en een 
le prijsin cat 2. 
In november deden we met de hoogste ploeg mee aan 
de kringkampioenschappen. Cit werd zowel door de 
leiding als door de deelneemsterS als een leuke 
ervaring omschreven. Op deze wedstrijd haalde 
Nicole als eerste DWT-meisje hear C-diploma.In 
december was er weer afzwemmen:resultaat 1 F-diploma 
1 E-diploma en 4 0-diploma's 
De tweede helft van het lopende seizoen heeft DWT 
aldus vier van de zes categorien bezet. 

• 
119f.C..q12; 
Cmdat het clubtlad enders zo dik wordt, deze maand 
gees techniek. Volgende meand krijgen jullie wel 
2 figuren(overslag voorover en contradolfijn cebogen 

. knie met ; draai). 



za 21 raart wedstrijc techniek in "Ce WilgenhoeK" 
Purmerend. 
verzamelen 15.30 cij Sportfondsenbad 
aanveng inzL:emmen 16.45 uur 

za 11 april:Wedstrijd techniek 
Egmond aan Zee 
verzarnelen 14.15 bij Sportfondsenbad 
aanvang inzwemmen 15.3C uur. 

• zo.17 mei: Wedstrijd uitvoeringen in"de Sias" 
Zaandem 
verzwrelen 15.00 uur bij Spertfondsebad 
eanvang inzwemmen 15.45 uur. 

Tot de volgende maand 
• • Linda. 



Onze hartelijke gelukwensen gaan deze keen near de jarice 
DWT-ers in maart 	  

1 . Corry Bergman-Weber en Peggy v.d.Plas 
3 . Leontien v.d.Graaf 
4 . Manja v.vGalen - Jeep-Kees Kwadijk en Hadassa Tas. 
6 . Jeffrey Deen en Nathalie Bongenaar 
7 . Sander Calandt 
10 . Ruud Schelvis en David Tas 
11 . Nancy v.d.Klugt en Jollanda Vos 
1 2 . Annemiek Schippers 
1A Sabrina v.d.Broek - Sandra Verheul - Gebele Vcs en 

Quincy Timp 
15 Meral Durmushaya - Michiel v.d.Goes - Karin Koets eni 

Milo Gerritsen 
16 . Robert-Jan Kroon van Diest 
'8 . Martijn Jansen - Barus Jungbachen - Brigitte v.Dijk 

en Hiske Brink 
19 . E.v.Gestel - Hans Kleinhout Ciska Ueldkamp en 

Erica Luttikhuizen 
20 . Jeroen Dijkstra 
24 . Erwin d'Olieslager en Sylvia Lammers 
26 . Jeroen v.Ispelen - Rino Tondjo en Angela Dieckman 
27 . Koos Stroosnier 
28 . Carry Muylaert en Roos Stallinga 
29 . Anniek Lursen - Frans Wiezel en Angelique de Kuijer 
31 . J.de Groot - Esther Moerenhout Marijke v.Veen en 

Danielle Moolhuijzen. 
Al deze jarigen sevens een prettige "verouderdag" gewe-s-: 



1 Diny Zandviiet 		523E 
2 Corry Bergman 	 5229 

3 Mevr van den Bos& 	51191 
4 Pete: Samson 	 4613* 
5 Marius Bakker 	 a509 
6 Bas Blom 	 4605 
7 Simon ven Veen 	 4561 
S Jar Nijemanting 	 4574 

9 

	

Carrie Rustman 	 4515 
11 Karin Ni.fementing 	 4467 
12 Miriam Samson 	 4161 
13 Jt.dith Meienans 	 4121 
14 Pere van . Houwelingen 	 3917 
IF Net Stolk 	 3643 

cata's zijn: 
'insdag 1 7 feoruari • 
::!.nsdag 17 mart  
:f.lsdag 14 aril en tot slot 
finsdag 12 mei. 
• is erg jamTe: cat er de laetste twee kser zd 
• ig mensen waren. Wij hdoen cat het met sen 
• was en hop en 	17 fetr ,_:eri Teer 2cde 
el olcso. 

1 Corry Bergman 
2 Carrie Rustmen 
3 Jen Niiemanting 
Jpnette elan 

5 Nei Stalk 
5 Nel Nijemanting 
7 (Deter Samson 
B Bas Blom 	. 
9 Truus Koci 
O Miriam Samso-,  

Karin Nijemantinl 
'2 SiTon van Veen 
CI m ¥§t5Meisms -s 

. 	- 	. 
14 ".:.en 9csKamp 	

.  
15 any Zandviiet 
16 Rene van Houwelirger 
17 Leida 5dN.7.1ten 
16 Merius.Bak,:er 
117..:Hqns Girritsen 
20 WiT.vin . Wees 
2 Theo Oore 
22 Frans Wiezel 
23 Henan 
24 Harnie :len Stade 
25 Han van 
76 YeV: 	 Bcsch 



HARTELIJK GEFELICITEERD 

Hoera zij hebben het gehaald. 
De eerste snorkeldiploma's van DWT zijn veroverd. 
Jongens en meid namens heel DWT, Truus, Martin en  
mijzelf van harte gefeliciteerd. Als geen ander 
weten wij hoe goed jullie je best ervoor gedaan 
hebben en hoe moeilijk het was. 
Zij die slaagden waren: 

michael van Balen 
Sander Hos 
Michiel Kraakman 
Martijn Kuiper 
Gabor de Smet 
Chon-Jen Teh 
Marjolein Veeninga 
Jooste Veeninga 

On U als lezer van ons bled een leek op snorkelge-
bied een indruk te geven hoe dat diploma in el-
kaar zit volgen hier de eisen. 

4 Eisen snorkel diploma  1 

Basis-uitrusting bestaat uit: 
-Zwemvliezen 
-Duikbril 

 -Snorkel 

Theorie:  
De kandidaat dient op de hoogte te zijn van de 
gevaren van het snorkelduiken. 
Ondermeer hyperventilatie 

- afkoeling 
- trommelvliesbreuk 
- overmatige inspanning 

De kandidaat dient de hand gebaren voor onder en 
boven water te kennen. 
Tevens dient hi te kunnen uitleggen waarom de 
ores geklaard moeten worden en op de hoogte te 
zijn van oiversen methoden van kunstmatige adem-
haling bij verdrinkingsgevallen. 



Examen zonder basisuitrusting: 
50 meter schoolslag 
50 meter rugslag 

100 meter bcrstcrawl 
6 voorwerpen cpduiken van de bodem. 
(1 voorwerp per duik) 
2 minuten watertrappen met ce 

 Examen met basisultrustnc: 
- 8asisuitrs'.f. - g el wetertrappend 	zcn41r 

karat of bccem to raker. 
- 250 meter erTokeler, per 25 mete: een hcekduik 
naken naa: 	-Lodem. 

- Eer drenkeing in een reddirgsdreep vervceren o-
ver .-_sn afstand van SC -reter, 

- 20 met: cnder water zuenmen. 
- 30 seconders, de adem inhcuden ander uater. 
- 50 -eter met ae^ 7edesnookelear op een snorkel 

ZWETZET- . 

-- op de todem ce duikWril efleogen, coke:man, ce- 
zicht in het water houden sn eansluitend, of, 

) duikbril opduiken, leegbla:en en cpnieuu ookomer. 
- een vcorwaartse sprcn9 en schterwaertse rol 

kunnen uitvoeren. 

Wilt u meer weten over net sncrkeien kom dar, eens 
langs op dinsdagavond jar 	- 12.00 in ,-et 
portfondsenbad Fretedikepark 
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