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Zou , zo  vroeg ik mij bij ontvangst van het vorige nr. 
af , de oproep van Linda van Emmerik in het clubblad van  
April dan toch succes gehad hebben ? 
Ik bedoel 28 pagina's vol echt zinnige zaken, is toch. 
niet niks. 
Het kan dus wel degelijk. En wees nu eens eerlijk is het  
niet veel prettiger en leesbaarder om  van  allerlei zaken 
op de hoogte gehouden te worden? Ik hoop dat het niet een 
toevallige uitschieter was , maar dat dit gecontinueerd 
gaat worden. Vraag maar eens aan mensen. die u reed ,m or- 

 gegaan zijn, het is echt geen heksentoer' iets te s.- , j-. 
ven. Denk eens aan verslaggeving van het polo Pink` - 
toernooi en slotavond. Bovendien "promoot" je er je 
eigen sektor er enorm mee.  

Ik heb er toch behoefte aan, nog even terug te k. •==•p 
onze laatste Algemene Ledenvergadering van 24 maar 
Hoewel deze vergadering redelijk bezocht werd, trof  Net'  
uw bestuur pijnlijk, dat er toch vrij veel werkgroep-
leden absent waren. Een Algemene Ledenvergadering is n.l. 
bij uitstek een super gelegenheid om " een ei " kwijt te 
raken. In de wandelgangen hoor je nog al eens dat er 
diverse mensen " meteen te leggen ei " rondlopen. Doch 
juist zij waren die avond afwezig. Jammer. 
Overigens was het een goede vergadering, welke voor de 
eerste maal uitstekend geleid werd door uw nieuwe voor-
zitter. Diverse tips aldaar gedaan hebben wij meegenomen. 
Zelfs een ervan is reeds uitgevoerd en daarvoor graag 
uw attentie " Met ingang van het nieuwe seizoen, worden 
de prijzen van alle alcoholhoudende dranken verhoogd met 
f0.25 ". 	  
Deze "opgelden" zullen worden gereserveerd voor de viering 
van het 60 jarig bestaan over 2 jaar. 



Tevens koos u deze avond een nieuwe penningmeester in de 
persoon van Henk Scholten, die wij binnen het bestuur al 
hartelijk welkom hebben geheten. 
En dan als laatste wat ik u zeker niet wil onthouden is 
de benoeming van onze oud penningmeester Bert Peeperkorn 
tot " ERELID " van onze vereniging.- Gedurende 23 jaar 
heeft Bert zich ingezet voor de zwemsport in zijn alge-
meenheid en vele jaren voor DWT in het bijzonder. Unaniem 
waren de aanwezige leden het ermee eens toen 

de voorzitter voorstelde Bert als zodanig te benoemen. Onder luid 

applaus ontving hij de bijbehorende oorkonde en gebrui-
kelijke bloemen. 
Bert, zoals bekend wij betreuren het dat je weggegaan 
bent, doch zoals gezegd respecteren je besluit van 
harte en och als je dan inmiddels al 67 bent, is het 
zeker niet gek om er een punt achter te zetten. 

In april bruiste het weer van alle kanten, denk en 
Trimloop en internationale paaswedstrijden. 
De grote animator van de Trimloop, Theo van Giezen , 
die mij overigens vorige maand te vlug af was met zijn 
verslaggeving,meende dat met uitbreiding van de gebruike-
lijke afstanden, met een marathon (21km) meer mensen 
te kunnen trekken, kwam helaas bedrogen uit. Een zeer 
sterk meespelende faktor hierin was natuurlijk het mis-
troostige weer van die dag. Helaas. Theo, ik weet dat 
je vóór 15 mei reeds een data op moet geven voor volgend 
jaar. Neem nu eens een vogruitziende blik en prik een 
datum in '88, waarop het verschrikkelijk mooi weer wordt, 
gegarandeerd dat wij dan over de 250 deelnemers komen. 
Precies een week later internationale Paaswedstrijden 
in het Sportfondsenbad Frederikspark. De zwemwerkgroep 
had zich voor een schier onmogelijk gehouden taak ge-
plaatst met de organisatie hiervan.Immers geen  enkele 

 van hen had ervaring met zo'n monster organisatie. 



Dat zij met lofj " geslaagd" zijn weet eenieder die aan-
wezig was. Voor de inze t  van de gehele werkgroep, 
als-mede de medewerking van vele ander past ons hen enorm 

dank te zeggen. Het ligt in de bedoeling om eind augus-
tus met de hele ploeg naar Osnabruck te gaan, in het 
kader van het 25 jarig bestaan van S.S.C.Dodesheide, 
reeds nu wensen wij hen dezelfde successen toe als 
behaald bij het eigen toernooi, en hopelijk komt de 
wisselbeker  welke wij 2 achtereen volgende jaren wonnen 
nu definitief in ons bezit. Succes. 

Tijdens de ontvangst van onze Duitse gasten en gedurende 
de eerste dag van de paaswedstrijden ontmoetten wij een 

gespannen " vgorzitter. Op hem eigen wijze verwelkomde 
hij onze gasten, fungeerde op de eerste wedstrijddag 
als  invaller  speaker en toch ging er een zekere gespan-
nenheid van hem uit. Wat zou er aan de hand zijn ? 
twee dagen later kwam de oplossing, zijn vrouw schonk 
op 21 april het leven aan een welgeschapen dochter. 

Goh ; wat hebben jullie het lang spannend weten te hou-
den zeg. 'Delen leefden met jullie mee, getuige de her-
haalde vragen tijdens de paaswedstrijden van ; " Zeg is 
er al "iets" bekend "? 
Marleen , Ad en niet te vergeten zusje Elaine , namens 
alle Watertrappers van Harte gefeliciteerd met de geboor-
te van jullie dochter en zusje MARIA . 

Het lijkt niet op te kunnen , doch het is echt waar met 
de Pinksterdagen timmert DWT alweer aan de weg.Dan wordt 
n.l. het internationaal polotoernooi georganiseerd. 
De wedstrijden warden gehouden op zaterdag 6 juni van 
16.00 - 19.30 uur en zondag 7 juni van 11.00-16.00 uur. 
Van harte wensen wij hen toe dat de 'eergoden met hen 
zullen zijn en het toernooi een sportief verloop zal 
hebben. 
Voor u een unieke gelegenheid om eens kennis te maken met 
het waterpelo. Ik meen zelfs, maar ben daar niet zeker 
van, dat de toegang voor publiek GRATIS is. 
Het toernogi wordt verspeeld in het buitenbad van 
Sportfondsenbad Schalkwijk. 



En dan tot slot voor deze keer een OPROEP .  
Precies 10 jaar geleden, stond in het clubblad een oproep 
voor een secretaris, omdat men zonder zat. Ondergetekende 
is hierop ingegaan en na ingewonnen informatie toegetre-
den als secretaris. Na 2 jaar als zodanig gefunktioneerd 
te hebben, volgde de ruil tot voorzitter. Zeven jaar heb 
ik gepoogd deze funktie gestalte te geven. Nu sedert een 
jaar draai ik weer mee als secretaris. In de afgelopen 
10 jaar heb ik menig "heilig huisje" omver getrapt, 
m.a.w. ik was zeker niet voor iedereen makkelijk( maar 
bedenk tevens ook voor mezelf niet). Makkelijker is het 
om populair te zijn, doch daar dien je een vereniging 
niet mee. Nu per 1 januari a.s. leg ik het secretariaat 
neer om persoonlijke motieven.  Met  vee l  plezier heb ik 
mijn werk voor DIJT altijd gedaan en daar komt nu een 
eind aan. Ik doe bij deze een dringende oproep wie durft 
hetzelfde aan, wat ik 10 jaar geleden deed ? Ik stapte 
toen volkomen oningewerkt in een mij vreemde materie. 
U heeft nu de kans ingewerkt te worden. Dus krijgt het 
een stuk makkelijker. 
Wie durft de handschoen op te nemen ???????  
Denk hierbij niet, och ze zullen wel iemand vinden, nee 
meldt u aan en wel zo spoedig mogelijk!!! Henk Wigman 

LEVENSBERICHTEN UIT NEPAL . 
PART Si-.. 

Het onweert buiten, donderslagen roffelen door de vallef' 
heen en bomen gaan gebukt onder de harde windstoten. 
Een logisch vervolg is, dat ik nu met kaarslicht aan het 
schrijven ben. De elektriciteit is weer eens uitgevallen. 



Kathmandu 1987, door de hitte in het Zuiden, uit India en 
de koude hoog in de bergen, kan het weer hier vaak van 
slag zijn. Na een droge periode van een paar weken regent 
het weer eens. Een droge periode, waarbij de temperatuur 
in Kathmandu nu al oploopt tot 30° C. in de schaduw. 
Gevolg  is  een stad vol met stof, waardoor je met geknepen 
ogen op de fiets rondrijdt. 
Gevolg is een stad vol met uitlaatgassen, die in de val-
lei blijven hangen. Een pakje sigaretten per dag roken, 
is waarschijnlijk gezonder. 
Gevolg is een stank van rottend vuil en rottende honden/ 
ratten kadavers en dampende stront in de goot. 
Tsja, soms vraag ik me weleens af : " Wat doe ik hier?". 
Mear  laten .we eens een dagtochtje maken door de bergen 
van Nepal , zoals ik laatst zelf heb mogen ervaren. 
'6 april 19B7. 
Toen de rock die van beneden kwam in m'n ogen begon te. 
Prikkelen en op m'n keel sloeg, werd ik wakker, alvorens 
de zon zich liet zien. De moeder van het Nepalese gezin 
wear ik die nacht was blijven overnachten; was al begon-
nen met  thee te zetten op een houtvuur. Nepalese thee : 
" dus 3 scheppen suiker en een scheut melk erin". Na 2 
koppen thee, werden om half zeven de veters vastgeknoopt, 
de rugzak op en op pad gegaan. 
Aangezien ik op een pas was blijven slapen, begon ik die 
dag met een afdaling naar de rivier. In de ochtend is het 
't beste lopen, alles is nog koel en fris en zelf voel je 
je dan ook het fitst. De Nepalezen zijn ook al druk in de 
weer met water en/of hout aan het halen, het wassen van 
kleren, of op het land aan het ploegen met een knots van 
een buffel. Bij de rivier aangekomen was er geen brug en 
moest ik van steen naar steen springen. Bij de eerste 
steen ging het al mis. Hij lag minder stabiel dan ik 
vermoedde, de steen kantelde om en ik kantelde mee het water 

in. Languit lag ik dus met m'n rugzak in de ondiepe ri-
vier 	 " hette-teerikka " (Nepalees scheldwoord). De 
Nepalezen die dat zager, hadden natuurlijk de grootste 
pret. 



Gelukkig was de zon al boven de bergen uitgekomen en was 
het al aardig warm geworden. Overal waar je loopt in 
Nepal wordt, waar mogelijk, aan landbouw gedaan, (rijst, 
aardappelen, mais,bonen). Door de bevolkins toename in 
Nepal is er de laatste 10 jaar ook een voedseltekort 
ontstaan. Vooral in de droge maanden April - Mei - Juni , 
is er weinig te krijgen in het land. In het dal waar ik 
nu doorheen loop, zijn de hellingen kaal en nauwelijks 
begroeid. De ontbossingen zijn af en toe gigantisch, 
maar waar moet je hier anders op koken dan op heut ? 
De kale hellingen liggen er nu nog stabiel bij, maar in 
de regentijd spoelt de (vruchtbare) bovenlaag de rivier 
in. Uiteindelijk komt de grond in de Ganges rivier in 
India, die de Nederlanders nu mogen uitbaggeren. 
Ach, zolang die gntbossingen doorgaan kunnen we lekker 
blijven baggeren. Goed vogr het Nederlandse bedrijfsleven, 
nietwaar mr.Lubbers ! ? . Dndertussen staat de zon al 
hoog aan de hemel en brandt deze al aardig in mijn nek. 
Het wordt nu tijd vogr een " daal baath ". Een bord met 
een berg witte rijst, met npg wat schijfjes aardappel, 
een plukje groente en nog wat waterige Linzenspep. Eerst 
natuurlijk goed je handjes wassen,,, voordat ik met mijn 
rechterhand in de rijst loop te graaien. De linkerhand 
wordt voor andere doeleinden gebruikt ( je moet je kont 
toch ergens mee schoonmaken als  er geen W.C. papier is ). 
Ik eet m'n " daal baath " op een punt waar ik een toe-
ristenpad kruis. Nepal  is  ook een aantrekkelijke plaats 
voor reizigers en vakantiegangers, die je dan, ook in 
grote getalen terug kan vinden. Naast de voordelen die 
toerisme met zich meebrengt ( harde valuta en lokale 
cash-inkomsten voor de Nepalezen ), kun je er ook weer 
vele vraagtekens bijzetten. Vaak kennen de buitenlanders 
de kultuur niet goed, waardoor de Nepalese spleetoogjes 
zo groot als schoteltjes worden als b.v. vrouwen in een 
korte broek hier rondlopen. Voor Nepalezen zijn blote 
vrouwenbenen een taboe, terwijl vaak de bersten wel weer 
bloot mogen. 
Ook als je hoog in de bergen op een toeristisch bordje 
"hot-shower" ziet hangen, dan schaam ik me dat ik eer. 
blanke ben. De spaarzame boompjes op de helling worden 
ook nog even gekapt om de toerist een warme douche te 
kunnen geven tijdens de wandeltocht. 
De zon stond al op 2 uur, toen ik wee r  op pad r ing. 
Het pad liep nu door een droge rivierbedding,  weer  de 



witte keien het zonlicht nog even ekstra weerkaatsten. 
Sjokkend vervolgde ik de weg bergopwaarts, totdat ik na 
2 uur  lopen het eerstvolgende theewinkeltje tegen kwam. 
Mijn lichaam absorbeerde de thee sneller dan ik door mijn 
mond kon aanvoeren. Al gauw raakte ik aan de praat met 
Gurungs ( ethnische groep ), mensen met knotsen van 
neus- en oorbellen en prachtige kleurrijke kleding. 
Een fles lokale alcoholische drank (ralesi) werd ontkurkt  
en ging van hand tot hand. Snel kwamen de muziekinstru-
menten tevoorschijn en werd er gedanst op het pad voor 
het theewinkeltje. De term "disco" is hier ook al doorge-
drongen, dus spoedig begonnen ze tegen mij te zeggen : 
"Tapaai disko-naach nauchna parchha ! " (zie eind verhaal) 
Omdat er geen bekenden in de buurt waren, maar de stoute 
dansschoenen aangetrokken en mtn best gedaan. De Gurungs 
hadden weer de grootste lol. 
Toen de zon alweer wat flauwer begon te worden, moest ik 
maar weer gauw op pad.  Ik  had nog ca. 3 uur voor de boeg, 
voordat ik mijn eindbestemming zou bereiken. 
Zigzaggend van de ralesi vervolgde ik weer mijn weg, in 
een wat hoger tempo. 
Ik kwam in een bos terecht waar ik nog prompt verdwaalde, 
toen de zon achter de bergen verdween. 
Gelukkig was het dorp niet ver meer, zodat uiteindelijk 
via een alternatieve route ik het dorp bereikte. 
Aldaar werkt gok een andere SNV-ster in een vrouwen-
projekt. Een leuk weerzien en de maan stond al hoog , 
toen ik mijn slaapzak in kroop. 

Welterusten; Jeroen. 

Wat en problematiek 
allemaal in Nepal ! 
" Ke garve " ? *** 
Heeft u een oplossing 
Zo ja, stuur het naar 
Jeroen  Baars  
p.o. box 1966 
Kaftsmondu 
Nepal 



Ja u leest het goed ! Tot over de landsgrenzen is de 
naam DWT inmiddels bekend. 
Hoewel het bericht "enigszins verouderd" is inmiddels 
willen wij u toch bewijzen dat wij de waarheid spre-
ken. 
Onderstaand artikeltje werd ins vanuit Duitsland 
opgestuurd en stond in "Osnabrucker Nachrichten " van 
27 maart j.1. 



1 . Erik Rouwenhorst - Laura Tetenburg-Denise Watzema 
. Marietta Sieraad 

4 . Christiaan en Leonard Belloni - Kalinka Schouten 
6 . Ellen Hes.- Gabor de Smet - Willemijn de Bruijn  -  

Rudi  van Dijkman - Esther Hendriks - Stefan 
Stolwijk . 

7 . Frank v.d.Wal - Natanja Wassink 
10 . Jos Overtoom - Inge Verhoeven 
11 . Jolanda van Veen 
13 . Jojanneke Nieuwenhuis - Wil Kuipers-Hogendijk 
14 . Ingmar van Balen 
15 . Leida Scholten-Arendshorst 
16 . Inge Faber - Mirjam Groenhof - Martijn Schoorl 
1? . Jessica v.d.Have - H.v.d.Meer 
18 . Chiel v.d.Schaaf - Theo v.Giezen 
20 . Marieke van Capelle 
21 . Ten Weustink 
24 . Esther Blom - Duco Choufour - Hans Gerritsen 
25 . Jolanda Brink 
26 . Lonneke van Veen - Leonie Broekhuizen -Tonny Bleeker 
28 . Monique Reieezie 
29 . Laura Möring 

Laurien Trousset 	Renske van Looij 
Ruben Heijstek 	Thea Brüggeman - van Giezen 
Azarja Heijstek 	Marisela Meegdes 
Sara Elmilligi 	Mitchelt Jaliens 
Nursen Balik 	Ivo van Haaren 
Hatice Evran 	Sander Koper 
Natacha Schulpzand Dennis Croymans 
Chalid van Oyen 	Hester van de Schoot 
Anneke Huijboom 



Hallo !!! 
Alweer een aflevering over het kunstzwemgebeuren binnen 
DIJT. Wanneer je dit leest, hebben we de 

Kringkampioen-schappen achter de rug. Van deze kompetitie, deze maand 
de uitslagen van de wedstrijden op 21 maart en 11 april. 
Verder de Agenda , en weer een deel techniek! 

Purmerend  

Op 21 maart hadden we weer een techniekwedstrijd, in 
Purmerend ditmaal. Voor het eerst moesten alle meisjes 
tussen 2 jury-panels  heen en weer lopen, wat weleens 
fout ging. 
Deze wedstrijd hadden we vogr het eerst meisjes in  de 
middelste categoriën ; Patricia, Heleen en Anne-Marie  in 
3 en Nicole in 4 . 
De resultaten waren : 
Cat.la 
Lilian de Ridder 3.85-4.95-4.80-5.13 = 18.73 = 3e 
Jessica v.d.Have 3.85-4.40-5.20-5.13  =  18.58  =  4e 
cat. 1b 
Renate Dijkman 	4.77-5.32-4.30-5.83 = 20.72 = 4e 
.Charissa Reineck 4.77-4.95-5.00-5.60 = 20.32  =  Se 
Karina Douwma 4.58-4.58-4.80-5.60  =  19.56  =  7e 
Nicole van Balen 4.77-4.58-5.20-4.67 = 19.22 = 8e 
Miranda de Ridder 4.5B-4.58-4.40-4.90 = 18.46 =10e 
cat. 2b 
Ellen Hes 	6.00-4.33-5.33-3.25 . = 18.81 = 7e 
cat. 3b . 
Patric.v.Lieshout 6.67-6.00-6.75-6.80 = 26.22 = Se 
Anne-M.v.Rcon 	6.13-5.50-6.00-6.80 = 24.43 = 8e 
Heleen v.Roon 	6.13-6.00-5.50-6.23 = 23.86 =10e 
cat. 4a 
Nicole Dijkman 	7.47-7.80-7.47-6.13- 

6.40-8.23-7.92 	= 45.02 = 6e 



Heel goed was de 3e plaats van Lilian. Jammergenoeg 
vond de organisatie dat er slechts 2 medailles uitge-
reikt mochten worden, ondanks dat er 8 deelneemsters 
waren. 
Het eindresultaat van de ploeg was f55.41 punten. 

Ook op 11 april in Egmond aan Zee, was het weer een heel 
gedoe met het heen en weer lopen tussen 2 juryparels. 
Ook misten we begeleiders, zodat we nlet van iedereen de 
exakte cijfers hebben. hiel zijn alle einduitslagen bekend. 



cat.la 
Lilian de Ridder 	14.97 = 5e 
Jessica v.d.Have 	14.63 = 6e 
cat.  1 b 
Renate Dijkman 	 21.49 = le 
Karina Douwma 	 16.60 = 7e 
Miranda de Ridder 	16.19 = 9e 
cat. 2b 
Bibiane de Bruijn 	19.75 = 4e 
Elfen Hes 	 19.58 = 5e 
cat. 3b 
Anne-Marie van Roon 	22.48 = 4e 
Heleen van Roon 	20.46 = 5e 
cat. 4a 
Nicole Dijkman 	 46.03 = 5e 

Deze wedstrijd was goed voor een le prijs voor Renate 
Dijkman. Ze kreeg daarvoor een hele leuke medaille. De 
ploeg behaalde in totaal 166.39 punten, wat ons uiteinde-
lijk van de 5e plaats afhaalde. De mededeling dat we :.r3 

geworden waren, was een komplete verrassing en werd ook 
met luid aplaus begroet. Dus 	9  Doorgaan zo  "In  

0snabrück in Haarlem  
Tijdens de zwemwedstrijden spet Pasen, hebben we een demon-
stratie gegeven, samen met plankspringen en Osnabrück. 
We begonnen met de opmars, daarna de eerste groep Dallas. 
Dit was een echte puinhoop !!! Toch meiden : " Jullie 
hebben goed je best gedaan!".Daarna het duet van Patricia 
en Heleen. Omdat het bandje niet goed stond. moest Inge 
toen de tijd volpraten. Toen konden ze eindelijk beginnen. 
Het ging best wel goed deze keer. ne  dit duet, was Nicole 
aan de beurt met haar solo. Tijdens deze solo kreeg ze 
steeds veel aplaus, als er weer wat speciaals gebeurde. 
Hierna was het groepsnummer van Osnabrück aan de beurt. 
Ook dat was heel leuk om te zien. Als volgende mocht 
Inge met een stel meisjes een demonstratie plankspringen 
geven. 
Na deze onderbreking was het de beurt aan onze :,00gst.=_ 
meisjes met Dandy . Vanwege de afwezigheid van Anne- 



(larie, zat er steeds een gat in de formaties. Deze keer 
ging het echt redelijk, hoewel npg steeds ongelijk. 
Hierna de solo van Suzanne Richter uit Osnabrück. 
Tenslotte het grote nummer. " AXEL F ". Zoveel mogelijk 
meisjes deden hieraan mee. Ook van de zaterdag! En zelfs 
2 jongens : " Ruud en Niels ". Het was hardstikke leuk om 
te zien. Nogmaals allemaal bedankt !!! De deelnemres waren 
Esther,Ingrid, Esther,Pauline,Laila,Linda,Monique,Dagmar, Christa,Lilian,Miranda,Ellen,Nicole,Karina,Renate,Irene,.' 

Charissa,Renate,Nicole,Patricia,Anne-Marie,Heleen,Bibian, 
Carolien,Willemijn,Annemieke,Niels,Ruud, Kitty en degene 
die ik per ongeluk vergeten mocht zijn. Het waren er opk 
zoveel. Bovendien bedanken we maar meteen nog eens de fam. 
terHeide, vpor de apparatuur en hopelijk zijn alle foto's 
snel klaar. 



348 SALTD VODROVER GEHOEKT  (kpmt veor bij 
diploma E ) 

AGENDA !!!!  

13/6 Kring N.Holland. Selektiewedstrijden te 
Haarlem Sportfondsenbad 
Aanwezig 17.15 uur 	Aanvang 17.30 uur 

20/6 Diploma zwemmen .in Stoop's bad te Overveen. 
Aanwezig 10.15 uur 	Aanvang 10.30 uur 

23/6 Etentje vgor alle kunstzwemsters in een 
bistro. Aanmelden bij Inge of Linda. 
Aanvang 18.00 uur . GEEN TRAINING !!! 

27/6 Slotfeest. Sportfondsenbad Frederikspark. 
Aanvang 18.00 uur. 

30/ 	Demonstratie voor ouders en belangstellen- 
de. Aanvang 18.15 uur Sportfondsenbad. 
Deelnemmsters aanwezig 17.45 uur. 	• 



Zaterdag 18/4 '87 rond 12.00 uur., aan de voorzijde van 
het zwembad Frederikspark, stonden de zwemploeg van DWT 
en de diverse gastouders, met heel aangenaam weer op de 
uitkijk, om onze gasten uit Osnabruck bij aankomst te ver-
welkomen. 
Menige bus uit Duitsland hadden we  al  zien passeren, rich-
ting Bollenstreek en/of Zandvoort. 
maar zo 12.15 uur was het dan zover. De zwemploeg plus hun 
begeleiders zijn gearriveerd vanuit Dsnabrück, een goede 
reis gehad, en blij op de plaats van bestemming te zijn. 
Diversen zie ik al enthousiast elkaar omhelsen ( zij hadden 
elkaar reeds eerder tijdens wedstrijden ontmoet) , anderen 
waren nog ietwat bedeesd en waarschijnlijk ietwat nieuws-
gierig, bij wie ze de komende dagen onderdak zouden krij-
gen. Onze voorzitter ( gelukkig nog niet nodig in de kraam-
kamer ) was aanwezig om onze gasten een welkomswoord toe 
te spreken. In ons clubhuis werd, onder het genot van een 
drankje, tevens bekend gemaakt , welke gasten bij welke 
gezinnen zouden worden ondergebracht. Na eventjes een 
korte kennismaking met elkaar, was het snel bekeken. Het 
prachtige weer lokte allen snel naar buiten, richting 
stad - park - strand -- en/of huiswaarts. Ieder ging zijns 
weegs en kon diverse uren zijn gang gaan en dat was met 
dit weer geen probleem. s'Avonds van 18.00 - 20.00 uur 
trainen, een goede voorbereiding. op de wedstrijden en te-
vens konden onze gasten een beetje het zwembad verkennen 
en elkaar nu vast wat leren kennen tijdens de zwemsport. 
Zo rpnd 20.00 uur werd het bad verlaten. Hierna was de 
avond plus volgende ochtend vrij om te besteden naar eigen 
keuze. Voor zover ik later begrepen heb, zijn allen wel 
ergens heen geweest met hun gasten. Zondagochtend waren 
wij zelf met onze gasten aan het strand en hebben daar dan 
diverse DWT-ers met ouders en gasten ontmoet. Zodoende 
hebben al onze gasten, buiten de binnenzijde van het zwem-
bad om, ook nog wat van Haarlem en/of omgeving gezien, 
wat natuurlijk ook een beetje de bedoeling was. Deze opzet 
was geslaagd dus. 
Toen volgden de wedstrijden; waar 5 verenigingen elkaar 
sportief zouden ontmoeten, om over 2 dagen de diverse 
onderdelen en estafettes te zwemmen. Zondag om 14.30 uur 
werd hiermee gestart. 



We hadden een zwembadvol zwemmers/sters, praktisch 
geen afschrijvingen en een terras vol enthousiaste  men- 

, sen.  Ondanks dat we zwommen in een bad wat normaal niet 
voor wedstrijden wordt gebruikt, liep alles gesmeerd. 
Per onderdeel werden de zwem(st)mers lekker aangemoe- 

• digd en de estafettes werden met veel kabaal en span- 
ning gevolgd. DWT kwam trouwens met deze onderdelen 
goed uit de bus (zie uitslagen in dit blad). 
Na de wedstrijden konden de liefhebbers een andere tak 
van de zwemsport bewonderen, er was n.l. een demonstra-
tie kunstzwemmen van DWT-ers alsmede van onze Duitse 
gasten uit Dsnabrück. Helaas heb ik hier zelf weinig 
van kunnen zien, omdat in diezelfde tijd, de tafels 
enz. gereed gemaakt moesten worden voor het gezamelijk 
eten in het clubhuis. Maar wel heb ik vernomen dat het 
kunstzwemmen een heel prettige pnderbreking was, en het 
bekijken waard. Ook hier wisten onze gasten een aardig 
schouwspel op dit onderdeel te krengen. 
Hierna dus het gezamelijk eten ; tafels met diverse sa-
lades stonden gereed, en waren het bekijken waard. 
Wetende dat hier de nodige uurtjes aan waren besteed, 
had ik dit toch niet verwacht. Samen met de soep en de 
hamburgers, heeft eenieder ruimschoots zijn maag kunnen 
vullen. Van diverse kanten heb ik dan ook gehoord, dat 
het heerlijk en ruim voldoende was. 
Hierop volgde de playback-show. Voor onze gastenfiets 
wat zij in het geheel niet kennen in Duitsland) dacht 
ik een heerlijk evenement. Zelf kwamen ze met een soort 
karnavalsslager op de proppen en alle aanwezigen in 
het bomvolle clubhuis klapten en zongen enthousiast met 
de muziek mee. Diverse DWT-ers kwamen natuurlijk weer 
op de planken met aangename en dwaze kreaties van ver-
schillende artiesten, kortom wederom een geslaagd on-
derdeel van het festijn. 
Daarop volgde nog de disco, welke tot in de kleine 
uurtjes duurde! (tlaar zolang hebben wij niet gehaald, 
onze gasten (11 en 13 jaar)rolden rond 23.00 uur zowat 
om van de slaap, het was alreeds de 2e avond later dan 
normaal het geval is. Dus naar huis en naar bed. 
De volgende morgen moest er weer gezwommen worden. En 
er werd weer gezwommen die volgende ochtend, ondanks 
dat het voor velen moeilijk geweest moet zijn om zo 
vroeg uit de veren te komen, lag het bad rond 9.30 uur 



toch weer vol en was iedereen aanwezig.Toeschouwers op 
het terras waren er zelfs meer als de vorige dag en toen 
was er al een geweldige bezetting. Direkt na het inzwem- 

 men werden eerst de gelukkige winnaars van de vorige dag 
met het eremetaal behangen. Veel gelukkige gezichten van 
winnaars, die base op hun onderdeel een medaille wisten 
te behalen. Daarop werden de onderdelen van de 2e dag 
afgewerkt. Een kabaal brak ols bij de estafettes er stond 
n.l. ook een beker op het spel en dat geeft spanning en 
die was er dan ook volop. Met veel aanmoedigingen - ge-
roep en gejuich , verliep de ochtend prima tot het eind 
aan toe. De laatste estafette, het was zowat al duidelijk 
het kon haast niet missen, wederom kabaal - geschreeuw - 
gejuich, en gezwommen werd er en de. beker werd behaald. 
Hij kan in de prijzehkast gaan pronken bij : .. DWT. 
Hiermee werd het toernooi natuurlijk geweldig afgerond. 
Zo kwamen we aan het laatste gedeelte van ons 
paastoernooi, het uitreiken van de medailles - de herinnerings-
vaantjes (voor iedere deelnemer) - de bekers - plus voor 
elke vereniging een herinnering voor de deelname aa n . dit . 

toernooi. Het was weer een drukte van jewelste, de leden 
en begeleiders enz. van de 5 verenigingen bij elkaar. 

 Vele gelukkige gezichten door het behalen van de prijzen 
en allen voldaan na een lang weekend vol zwemaktivitei-ten 
ten. Een weekend ook wat bijzonder goed en prettig is 
verlopen. 
Laatste fase. Na wat uitzakken en napraten, gingen onze 
gasten aanstalten maken voor het vertrek. Tassen en .ande-
re spullen naar de bussen, hier nog een praatje, daar 
wat handen schudden, omhelzingen met een dikke zoen. Dit 
waren de laatste beelden, voordat iedere gast in de bus 
zijn/haar plek had gevonden en de motor gestart kon 
worden. Zover was het nu dan, wuivende Osnabrikkers in 
de bus, wuivende DWT-ers voor het zwembad, getoeter van 
de buschauffeur, een orote dot gas, en een zwarte rook- 
pluim als toegift en zo verdween de bus uit ons gezichts-
veld. Einde van een internationaal toernooi. 
Tot slot: Al de leden van de zwemwerkgroep zijn tevreden 
en trots, dat dit paastoernooi en alles wat daarmee 
samenviel - en wat er rondom te regelen was, zo geweldig 
is verlopen. In de overtuiging en wetende , dat dit alles 
beslist niet was gelukt, zonder helpende handen, van 
buiten de werkgroep. Zoals bij het schoonmaken va r  het 
bad, het gereed maken van het eten, de barbezetting an 



het rondbrengen van de drankjes voor jury etc., de 
tijden-registratie en het geweldig hanteren van de 
luid speaker etc.etc.wil de zwemwerkgroep deze enthou-
siaste mensen dan ook via deze weg bedanken, voor hun 
geweldige inzet. Zeker mede hierdoor is het zo'n ge-
slaagd paastoernooi geworden, waar we met z'n allen 
op terug kunnen kijken. 

Namens de zwemwerkgroep : Simon van Veen. 







Um 9 Uhr sind wir vom Osnabruck abgefahren. Nach 
einen Stunde Fahrt warem wir an der Hollandichen 
Granze. Nach einer schönen Fahrt durch Holland 
trafen wir um 13.30 Uhr in Haarlem ein. 
Unsere Gastelteren erwarteten uns. Oben im 
Klubhaus war ein Uberaschung fur uns vorbereitet 
Die Uberrachung war etwas zu trinken. ALs wir mit 
trinken fertig warem, wurdem wir aufgerufen and 
erfuhren zu welchem Gasteltern wir kamen. 
Kerstin and Inga kamen zu Renate Haack, Sandy and 
Flora kamen zusammen, Miriam and Sandra kamen zu-
samen. Alle waren im gleichen Alter, die Kinder 
der Gastelteren waren ach im gleichen Alter. Am 
Abend katten wir von 18 Uhr bis 20 uhr 
Trinig danach durften wir rutschen. 
Am zweiten Tag war ein Wettkampf, danach haben wir 
gegessen and getrunken, Als wir fertig waren  haben  
wir einen Tansabend gehabt. Wir haben die 
Polonaize von Blanekenese vorgetragen, necrhhr;r 
Naben noch andere vorgetanzt. Wir ereichten mit 
der Polonaise von Blanekenese den vierten Platz. 
Am dritten Tag war wieder ein Wettkampf nach her 
worden wir geehrt. Nach der Ehrung sind wir nach 
Hause gefahren, 
Zum Schluss haben wir den Flughafen bei Amsterdam 
besichtigt. 

ven Inga Idvohm 
 (10 Jahre alt) 



Ben je van plan om je plezier en ontspanning 
in- ea onder water te zoeken? Dat kant 
Als je snorkelt  gaat er een wereld voor je 
open, maar voor het zover ia, moet je eerst 
goed de hierna volgende regels lezen. 

SNORKELEN  MOET VEILIG GEBEUREN 

veiligheid in- en onder water is gebonden aan 
regels, net zoals veiligheid in de lucht en 
op straat. Op straat noemen. we die 
veilig-heidsregels verkeersregels. Hoe beter Je die 
regels kent des te veiliger is het voor jou 
en anderen in  het verkeer. 

Onder water heb ie ook bepaalde regels. 
Net  zoals bij verkeersregels moet je die 
leren. Deze regels zorgen ervoor dat je 
in-en onder water veilig en met veel plezier 
kunt snorkelen. 



VEILIGHEID BEGINT AL OP HET LAND 

Enige kennis van de theorie van het snorkelen 
is zonder meer noodzakelijk. Je gaat een 
nieuwe omgeving tegemoet, met voorjou vreemde 
eigenschappen; met andere natuurkundige 
wetten. Die MOET je kennen. 
Snorkelen betekent niet alleen je hoofd onder 
water steken maar ook je hoofd gebruiken! 
Het is noodzakelijk dat je weet wat er onder 
water met je lichaam gebeurt. Met de diepte 
van de duik neemt de waterdruk op je lichaam 
toeel Hoe diep kun je met je snorkel duiken? 
Wat gebeurt er met je longen en je oren? 
Hoelang kun je en mag je je adem inhouden? 
Mag je snel inademen (hyperventileren) om 
dieper te kunnen duiken? Wanneer wordt 
snorkelen gevaarlijk? 
Met deze vragen kan onze vereniging je met 
raad en daad helpen. 

veilig snorkelen vraagt om zelfbeheersing. Er 
zijn omstandigheden die het niet verantwoord 
maken dat je gaat snorkelen. Denk bijvoor-
beeld aan een verkoudheid en slecht weer. Ook 
over deze zaken wordt le uitgebreid 
geinfomeerdel 



IK KAN SNORKELEN,EN NU? 

Bij snorkelen alleen hoeft het niet te 
blijven je kunt ook kiezen voor het beoefenen 
van het zwemmen met vinnen (speciale) of kun 
Je in teamverband aan onderwaterhockey gaan. 
doen. 
vanaf 14 jaar staat ook het duiken met 
perslucht voor je open en kun je meedoen aan 
de volgende activiteiten: 

- fotograferen onder water 
filmen onder water 

- onderwaterorientatie 
en nog veel meer 

SNORKELEN GEEFT JE EEN KICK 

Wilt . 0 meer weten over het snorkelen kom dan  

eens langs op  dinsdag-avond  van 18.00-14.00 
in het sportfondsenbad Frederikspark 
Of vraag Uw uurleider. 
De eerste vier keer zijn gratis. 

met dank aan de  NOB  



2 . Bibiane de Bruijn - Jeanet Kensen 
3 . Kees Rutgers 
4 . Irene Bos 
5 . Peter Baars - Rogier Botman 
6 . Sanja van Dijk 
7 . Frank Lanfermeijer - H.v.d.Meer 
9 . Rob Goedkoop - Joost Kortekaas - Klazien de Lang 
11 . Astrid Pommee 
12 . Ozlem Ozen - Ali Stricker-Eicchorn 
13 . Sophia Wigman 
14 . Martijn Heemskerk - Armand Overgoor 
15 . Barbara den Bak - Henk Scholten 
17 . Ko Zwaneveld 
18 . Anita van Luit - Antonius v.d.Putten - W.Weber- 

van Duijnen 
19 . Lex van Gaale - Antonnette Wigman - Lisette van--

Isperen - Susanne Schoorl 
20 . Nannette Baesjon - Gudy van Veen 
21 . Raouf Othman - Joke Verzeilberg - Cornelia van 

Gemert 
23 . Rigo Schoonebeek 
24 . Tamara Ketting - Dagmar van Tol 
25 . Frank Muylaert - Anita Dreijer - Lidy Willemse-

van Roode 
26 . Annelies v.d.Klauw - Raymond Woerde - Dick Grimmon 

Lia v.d.Meer 
28 . Dimitri Arpad - Nanja Bakx-v-Leeuwen -Krista 

Breedeveld - Harrie Geeven 
29 . Wouter v.d.Konijnenberg - Chon-Jen The 
31 . Michael Brondsema - Ingrid van Eerden - Nancy Haack 

Tim van Ingen - Webdy Portegies - Jeroen Scholten 





DIPLOMA ZWEMMEN SNORKELEN 	  

Na het grote succes in het begin van dit jaar 
is het nu zover dat de kinderen van de 
snorkelploeg een goo i  gaan doen naar het 
snorkeldiploma 2 terwijl de nieuwelingen het 
diploma 1 zullen trachten te behalen. 

Dit alles gaat plaats vinden op : 
VRIJDAG 12 JUNI 
SPORTFONDSENBAD 
FREDERIKSPARK 

Aller  eerst dienen een aantal pittige theorie 
vragen beantwoordt te worden waarna we, om 
ongeveer 18.30, in het water verder gaan met 
het afleggen van de test. 

Natuurlijk zijn alle belangstellende van 
harte welkom. 
Mocht U vragen hebben spreek dan rustig een 
van onze instructeurs aan ze zijn te 
herkennen aan een afbeeldig van een snorkel 
(toeter) op hun D.W.T. shirtel 

Om U een indruk te geven hoe dit tweede 
diploma in elkaar zit volgen hier de eisen. 

Basis-uitrusting bestaat uit: 
- Zwemvliezen 
- Duikbril 
- Snorkel 

THEORIE 
De kandidaat dient op de hoogte te ziin van: 

- De elemtaire theorie over snorkelen, 
hieronder wordt ook verstaan de 
gevaren van het snorkelen. 



- De behandeling van een verdrinkings-
geval en de toepassing van mond op 
mond en mond op neus beademing en een 
E.H.B.O.-les te hebben gevolgd. 

- De toepassing en uitvoering van de  
stabiele zijliging 

- De handsignalen voor gebruik onder en 
boven water. 

- Het veiligheidsregelement. 

- Het onderhoud van de duikuitrusting. 

EXAMEN MET BASISUITRUSTING 

- 8 voorwerpen opduiken van tenminste 
1.80 meter diepte. 

- 25 meter onder water zwemmen. 
- 50 meter schoolslag. 
- 1.5 min watertrappen met de zwem-
vliezen in de hand en gestrekte armen 
boven het hoofd. 

- 150 meter borstcrawl. 
- 250 meter snorkelen en per 25 meter 
een hoekduik naar een diepte van 
1.80 meter. 

- 2 x 30 seconden de adem inhouden 
onder water, met tussentijds 
30 seconden rust. 

- Met het duikmasker in de hand te 
water springen, op de bodem het 
masker opzetten,leegblazen en met een 
leeg masker opkomen. 

- Een drenkeling vanaf de bodem 
 opduiken en omhoog brengen, nadat 

eerst een loodgordel van de 
drenkeling is afgedaan. 
Aansluitend de drenkeling over een 
afstand van 50 meter vervoeren in een 
reddingsgreep. 

- Handsignalen uitwisselen. 



Op 21 april, de dag ná de door DWT gegrganiseer-
de internationale paaswedstrijden, is ons gezin 
uitgebreid met een dochter, genaamd Maria. 
Er was veel belangstelling, zowel vóór als ná 
hear geboorte. 
Uit naam van DUT, begeleid met een heuse speech 
heeft zij een sohitterend T-shirt en een lange 
broek gekregen. 
Met de lange broek is een ,eerste schrede gezet 
tot een aktieve ledenwerving ! Op haar broek 
stond te lezen ; " swim-survivor". De  kaar 

 voor 4x GRATIS zwemmen, houdt zij nob tegoed. 
Bijzonder verrassend was de reaktie van de 
snorkelploeg. Een kaartje, door alle snorkelaars 
ondertekent, vergezeld  van  een knuffelkoe, 
werd persoonlijk bezorgd. 
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor alle 
blijken van belangstelling ! 
Ad en Barleen Bastiaenen. 

DE VAKANTIE NADERT MET RASSE SCHREDEN !!! 

OOK UW RADAKTIE GAAT VAN DE VAKANTIE 

GENIETEN " ' I 1  

DERHALVE ZULT U DIT EDELE BLAD DE 

KDMENDE 2 MAANDEN MDETEN MISSEN !!! 

IN SEPTEMBER KOMEN WIJ VOL FRISSE 

MOED WEER BIJ U BINNENVALLEN  11111  

EN HEEL FIJNE , PRETTIGE EN 

ZONNIGE VAKANTIE VOOR IEDEREEN !!!! 

HOUDOE ! ! ! ! ! ! 





1 ."Jeanette Blom 	5775 pnt. 
..Ronald Stricker 	5281 " 

3 . Hennie Hooyschuur 	5227 " 
4 . Marius Bakker 	5134 " 
5 . Diny Zandvliet 	5042 " 
6 . Henk Minman 	5009 " 

7 . Hannie van Stade 	 4916 " 
8 . Simon van Veen 	 4869 " 
9 . Miriam Samson 	 4835 " 

10 . Wim van Wees 	 4749 " 
11 . Inge van; Houwelingen 	 4705 " 
12 . Bas B1àrn.: 	 4676 " 
13 . Jan Nijemanting 	 4537 " 
14 . Peter Samson 	 4559 " 
15 . Corrie Bergman 	 4413 " 
16 . Frans Wiezel 	 4145 " 
17 . Leida Scholten 	 4010 " 
18 . Corrie Rusman 	 4008 " 
19 . Nel Stolk 	 3952 " 
20 . Nel Nijemanting 	 3848 " 
21 . Judith fleijermans 	 3808 " 
22 . Rene van Houwelingen 	 3776 " 

• 
Wanneer u dit leest, zit de laatste avond er ook alweer 
op. Het was weer een erg gezellig seizoen en ik hoop dan 
ook iedereen na de vakantie weer te zien ( liefst nog 
meer deelnemers). Iedereen bedankt voor het doen slagen 
van de klaverjasavonden en vooral Rob Belles onze barkeeper 
die iedere avond alles opgewekt en monter verzorgde. 
Om vergissingen te voorkomen, velmeld ik nu reeds 2 data 
voor het nieuwe seizoen. Deze bewaar dit clubblad of no-
teer het vast in uw agenda , de 2 e.v. klaverjasavonden 
zijn : dinsdaq 1 en dinsdag 29 september '87  
U allen een heel fijne vakantie toewensend met veel mooi 
weer ( dan heb ik het ook ) . Jan Nijemanting. 



1 . Peter Samson 	 37.941 pnt. na 8x 
2 , Nel Nijemanting 	 37.841 " 	tt 

. Corrie Bergman 	 36.725 " 	ti 
Bas Blom 	 36.263 " 	tt  
Corrie rustman 	 35.715 " 	It 

5 . Janette Blom 	 35.437 " 	If 

7 . Jan Nijemanting. 	35.281 " 	it 
8 . Nel Stolk 	 34.275 " 	tt 
9 . Judith Meijermans 	33.473 " 	Ir 

10 . Diny Zandvliet 	  32.416 " 	Pa 7x 
11 . Rene van Houwelingen 	32.065 " 	It 

12 . Miriam Samson 	 31.746 I' 	tt 
13 . Simon van Veen 	 31.030 " 	tt 
14 . Leida Scholten 	 29.734 " 	If 

15 . Marius Bakker 	 29.133 " na 6x 
16 . Wim van Wees. 	 27.469 " 	It 

17 . Karin Nijemanting 	 26,230  " 	Ir 
18 . Truus Kooi 	 22.327 " 	ra 5x 
19 . Frans Wiezel 	 22.304 " 	" 
20 . Hannie van Stade 	22.186 " 	" 
21 . Mien Boskamp 	 19.002 -'{  na 4x 
22 . Hans Gerritsen 	 18.163  " 	t' 
23 . Henk Wigman 	 17.450 " 	't  
24 . Inge van Houwelingen 	13.990 " na 3x 
25 . Mevr.Bosch 	 13.543 " 	it 
26 . Hennie Hooyschuur 	9.860 " na 2x 
27 . Theo Dorel 	 9.201 " 	If 

28 . Han van Wijk 	 7.521 " 	II 

29 . Ronald Stricker 	 5.281 " na lx 
30 . Ans van Veen 	 3.925 " 	'' 



1 . Monique v.d.Heiden -Remco Brink - Bonnie de Waal 
2 . A.Nales 
4 . Jan van Dijkman - Annelien Hock 
7 . Lilian de Ridder - Marieke Cupido - Jacq.v.Dijkman 
8 . Rrancois Withagen - Livia Lam 
9 . Jeroen Loerakker - Deng]. Wassink 

10 . Sebastiaan Hermus - Annetje Ponjee 
11 . Karina Douwma - Mariska terHorst - Daan v.d.Vlis 

Ellen v.d.Peet 
12 . Renate Dijkman - Mareille Bolwijn - Diana Claus -

Martin Slootweg 
13 . Lidian Zonneveld 
14 . Tamara Braams - Carolien Selhorst 
15 . Miranda Bergfeld - Samuel Vriezen 
16 . Thieme Hennis 
17 . Mischa Overtoom - Ton Pijnaker 
18 . Marcel van Gemert 
19 . Aart Nicolai - Bart Sliggers 
20 . Annemiek Face - Marjolein  Heideveld - Charlotterde 

Wijs 
21 . Sebastiaan v.d.Belt - dike Zwart 
23 . Jannet van Lange - Eva Magré - Elsa Zuidhoek 
24 . !Marlies van Sijl-Portegies 
26 . Wendy Deen - Madelon Rietveld 
27 . Pita van Lange 
29 . Martin Eerhart 
31 . J.Blom - Marliz Lursen 



Ik had zin om wat te schrijven, over de paaswedstrijden. 
Hier deden samen 5 verenigingen aan mee. Maar 	voor 
ons waren natuurlijk de gasten uit Duitsland het belang-
rijkst. 
Zaterdagmorgen om ca. 12.00 uur zouden onze zwemvrien-
den aankomen en vele stonden dan ook bij het zwembad om 
ze te verwelkomen. Toen ze er om ongeveer 12.15 uur waren 
gingen we naar het clubhuis om daar lekker wat te 
drinken. Daar zouden we er ook achter komen wie er bij wie 

 kwamen. Bij Jolanda en mij, kwamen 2 meisjes : " Maren 
en Stephanie , de een van '?6 en de ander van '75 ". 
De beide meisjes waren erg gezellig en we konden dan gok 
goed met elkaar overweg. Toen we wat gedronken hadden 
gingen we even naar de Hertenkamp . Hierna st apten we in 
de auto en gingen naar huis. 
Thuis hebben we lekker buiten gezeten, (want de zon was 
er) en hebben spelletjes gedaan. s'Avonds was van 18.00  
uur tot 20.00 uur trainen met de Duitsers samen. Hierna 
konden we weer naar huis ( we zijn ook nog even naar de 
stad geweest) . 
Zondag begonnen de  wedstrijden s'middags dus konden we 
s'ochtends nog even doen wat we wilden 	 naar net 
strand !!! Op het strand waren we echt niet de enige, 
hier kwamen we nog veel meet zwemmers met hun gasten 
tegen. De Duitsers vonden het strand dan ook hardstikke 
leuk . 
Toen s'middags de wedstrijden begonnen , ging het heel 
gezellig en er zijn heel Wat prestaties geleverd. Na de 
wedstrijden bleven we in het clubhuis eten . Nou , ik 
moet zeggen, het eten zag er geweldig uit ! En het 
smaakte zalig , nietwaar ? En dan als slot van de avond 
een  Playback-show  met aansluitend disco. Hardstikke leuk! 
Alleen werd het wel wat laat en het was dan de volgende 
dag wel moeilijk om uit bed te komen hoor !!! 
Maandagmorgen al vroeg de wedstrijden . Na het inzwemmen 
begonnen we al gelijk met de prijsuitreiking van de vori-
ge dag, en daarna begon het pas weer echt. 
Het werd een hels kabaal door het aanmoedigen van de 
zwemmers. Na de wedstrijd was de prijsuitreiking in het 
clubhuis ( snel he ? ) 
DWT had op één na alle estafettes gewonnen en dus de 
meeste!!! We kregen dan oak een grote beker. Helaas moes-
ten we nu alweer afscheid nemen van onze gasten , 



Klaar hopelijk zien we ze gauw weer terug !!! 
Ik ( en  ik denk alle zwemmers wel ) kijk in ieder geval 
terug op een gezellig, leuk en vooral geslaagd weekend !!! 

Groetjes van Lonneke van Veen . 

De redaktie vond deze maand een schrijven in de copy-bus 
welke zij in zijn geheel wil plaatsen. 

Geachte redaktie, 
Graag zou ik eens wat meer informatie in " De Waterdrop-
pels " willen zien, over het leszwemmen en, vooral nu, 
over het afzwemmen ! 
Wanneer dat is, hoe dat gaat met uitzoeken, of er een 
herkansing is . 
Daar ook, wat de eisen voor het diploma nu eigenlijk zijn. 
Wat onder A-diploma valt , wat onder B-diploma, en of ze 
ook tegelijkertijd behaald (kunnen) worden. 
Ook of er daarna nog vervolglessen zijn, bijvoorbeeld om 
te leren crawlven en op welke dagen/tijden dat is. 
Ik hoop dat u aan mijn verzoek wilt voldoen en ik denk 
dat meer guders de informatie op prijs zullen stellen. 

M.Hekelaar. 

Noot van redaktie ; Wij vinden uw suggestie een zeer goe-
en zullen hem zeker doorspelen naar de betreffende werk-
groep. 
Normaal zwemmen wij zo'n 3 á 4 keer per  jaar af, voor de 
diploma's A+B. De e.v. afzwemdata hiervoor is zaterdag 
13/6 in De Planeet. Het uitzoeken hiervoor zal plaatsheb-
ben Zaterdag 16/5 in Planeet, donderdag 21/5 in Schalkwijk 
en vrijdag 22/5 in Frederikspark. 
Over wat e.e.a. inhoudt ,  hopen wij u graag in een e.v. 
editie verder te informeren. 



Eerst enkele data's welke ik door wil spelen aan jullie, 
en dat zijn 20 en 21 juni  , dan zijn de Wormer kampioen-
schappen. 
21 Juni is tevens de datum waarop Rapido de langebaan 
wedstrijden in Spaarnwoude organiseerd ( dit is misschien 
wat voor die zwemmers welke de 20e aan de Kringkampioen-
schappen meedoen). 
14 Huni zijn langebaan wedstrijden bij de Bosbaan. 
Het slotfeest wat op 20 juni zou worden gehouden is ver-
plaatst naar 27 juni  Verder ligt het in de bedoeling, 
dat we in principe met de hele zwemploeg 29 en 30 aug. 
meezwemmen met de wedstrijden in Osnabruck b.g.v. hun 

25 jarig bestaan.  
Hieraanvolgend de tijden welke zijn gemaakt tijdens het 
paastoernooi en tevens een verslag van datzelfde paas-
toernooi. Verder wens ik ieder veel plezier bij training 
en succes bij de wedstrijden toe. 

Brigitte van Dijk 	200 mtr. vrij 	2.52.7 
Carola Wigman 	 " " 	 " 	 2.32.4 = le  
Linda Jutten 	

" 

	 " 	 " 	 2.44.2 = 3e 
Gerard Pruis 	 " 	" 	" 	2.51.5 
Niels Rohling 	" 	

" 

	 " 	 2.25.9 
Marcel v.Gemert 	" 	" 	" 	 2.12.7 = 2e 
Edward Hoogsteder 	" 	 " 	 " 	  2.21.1 
Renate Haack 	 100 " 	schoolsl. 	1.43.4 = le  
Martin Belles 	 " 	" 	" 	 2.09.4 
Sabine Roozen 	"  
Jolanda van Veen 	" 	" 	" 	1.52.2 
Natasja Samson 		" 	" 	

" 

	1.50.4 
Sanja v.Dijk 	 " 	" 	" 	 1.45.2 
John .Visscher 	" 	" 	" 	1.51 .1 
Remco Belles 	 " 

	It 
	" 	 1.47.3 

Mariska Samson 	" 	" 	vlinder 	1.45.0 
Lonneke van Veen 	" 	" 	" 	1.48.0 
Nicole van Balen 	Ir 	" 	" 	 1.30.2 = 3e 
Michelle v.d.Berk 	" 

	11 	" 	 1.27.2 = 2e 



Antonnette Wigman 	" 	'' 	rug 	1.35.9 
.Pascalle Hoenderdos 	If 	11 	" 	1.42.2 
Marielle Scholten 	" 	'1 	" 	 1.22.8 = le 
Arno Jutten 	 If 	1' 	f' 	1.18.5 
Linda Jutten 	 " 	If  vlinder 	1.31.0 
Carola Wigman 	 " 	" 	" 	1.28.4 = 3e 

Brigitte van Dijk 	100 mtr. vlinder 	1.41.7 
Niels Rohling 	 " 	It 	 ' r 	1.18.0 
Gerard Pruis 	 r1 	" 	 11 	1.25.4 
Edward Hoogsteder 	" 	" 	 11 	1.07.8 = le 
Renate Haack 	 If 	" 	vrij 	1.22.4 = le 
Sabine Roozen 	 " 	11 	 " 	 2.20.1 
Martin Belles 	 " 	" 	 If 	2.12.0 
Jolanda van Veen 	" 	" 	 11 	1.41.3. 
Natascha Samson 	 " 	" 	 t1 	1.43.0 
Sanja van Dijk 	 " 	" 	 If 	1.24.8 
John Visscher 	 If 	I' 	

'' 	1.29.2 
Remco Belles 	 " 

	If 
	 " 	 1.25.6 

Nicole van Balen 	" 	" 	rug 	1.37.4 
Mariska Samson 	 11 	" 	 " 	 1.42.2 
Michelle v.d.Berk 	" 	'' 	" 	1.25.1 = 2e 
Lonneke van Veen 	" 	

I' 	 II 	1.30.4 
Marielle Scholten 	" 	" school 	1.44.4 
Pascalle Hoenderdos 	" 	11 	I' 	1.44.4 
Antonnette Wigman 	If 	11 	 II 	1.51.3 
Arno Jutten 	 " 	" 	 11 	1.23.0 

8x33 mtr. mix estafette 	le DWT in 	2.31.9 
4x100 mtr wissel dames estafette  le DWT 	5.42.9 

" 	' ' 	" 	heren 	" 	le " 	4.45.5 
Dit waren de uitslagen van de eerste dag de zondag dus. 

 
Vervolgens de uitslagen van de 2e dag maandag dus ; 

Linda Jutten 	 100 mtr. rug 	1.31.0 
Brigitte van Dijk 	" 	" 	" 	1.28.9 
Carola Wigman 	 n 	'' 	Ir 	1.28.6 
Gerard Pruis 	 " 

	If 
	" 	 1.22.8 

Edward Hoogsteder 	" 	11 	" 	1.18.2 
Niels Rohling 	 " 	" 	11 	1.20.1 
Martin Belles 	 " 	" 	" 	 2.03.0 
Sabine Roozen 	 '' 	11 	11 	2.16.7 
Renate Haack 	 " 	'i 	'' 	1.29.2 = le 



Natascha Samson 	" " vinder 	2.13.1  
Jolanda van Veen 	" 	" 	'' 	 2.08.1 
Sanja van Dijk 	

" 

	

" 

	 " 	 2.00.3 
John Visscher  	

" 

	

" 

	" 	2.00.8 
Remco Belles 	 " 	" 	" 	1.51.8 
Nicole van Balen 	" 	" vrij 	 1.20.7 
Lonneke van Veen 	" 	" 	

" 

	1.19.1 

Mariska Samson 	100 mtr. vrij 	1•.31.2 
Michelle v.d.Berk 	

" 
	" 	It 	1.12.7 = 2e 

Pascalle Hoenderdos  " 	" 	vlinder 	1,.39.6 
Mariëlle Scholten 	" 	" 	" 	 t.39.1 
Arno Jutten 	

" 

	" 	If 	11.14. 5 = 1 e 
Renate Haack. 	" 	" 	" 	 1.45.2 = le 
Natascha Samson 	" 	

" 

	rug 	2.11.5 
Jolanda van Veen 	" 	

" 

	!I 	.11.46.7. 
Sanja van Dijk 	

" 

	" 	" 	  1 i.32.8 
John. Visscher 	

" 

	" 	" 	 1.47.3 
Remco Belles 	" 	" 	

" 

	 1,.40.7 
Nicole  van  Balen 	

" 

	

" 

	school 	g.39.4 
Michelle v.d.Berk 	

" 

	

" 

	

" 

	1:.37.2 = 3e 
Lonneke van Veen 	" 	" 	

" 

	 1.36.2 = 2e 
Mariska Samsonl 	" 	" 	" 	 1.44.4 
Pascalle Hoenderdos 	" 	" 	vrij 	e1.16.8  
Antonnette Wigman 	

" 

	" 	" 	 1.19.8  
Mariëlle Scholten 	" 	

" 

	" 	 1.17.9 
Arno Jutten 	

" 

	

" 

	" 	 1:07.2 = 2e 

Noot ; De zwemmers zijn op leeftijd categorie ingedeeld. 
voorbeeld meisjes zwemmen uitsluitend tegen leeftijd 
genoten, jongens van dezelfde leeftijdsgroep vormen een 
apart onderdeel. Echter in de categorie tot 10 jaar zijn 
meisjes en jongens in zelfde groep onderverdeeld. 

8x33 mtr. mix estafette 	 le  DWT in  2.58.? 
4x100 mtr. school dames estafette 2e DWT. " 6.21.9 
4x100 " 	"  heren 	" 	le DWT " 5.34.0 
4x100. " 	vrij 	dames 	'f 	1e DWT " 4.58.7 
4X100 " 	" 	heren 	" 	le  DWT " 4.15.2 

Dit waren dan de uitslagen van de internationale 
paaswedstrijden, waar wij met gepaste trots op terug 
kunnen blikken. 

Simon van Veen 
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