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kopy inleveren in da kopy/ideeënbus in 't 
klubhuis, welke iedere week geleegd wordt. 



Nog zeer onlangs is de naam van DWT op meer dan posi-
tieve wijze uitgedragen en wederom internationaal nog 
wel. 
Ditmaal reikten wij tot in Engeland en uiteraard werd 
werd hiermee ook de nationale pers weer gehaald. 
Waarmee, zo zult u zich afvragen , nu dan weer ? 
Welnu , zo'n 5 jaar zal het geleden zijn, dat een aan-
tal al wat ouderen zwem(st)mers de wens te kennen gaven 
om in wedstrijdverband nog eens wat wedstrijdjes te 
zwemmen. Hiertoe werd door de bond het zogenaamde 
' aster-Swim ", opgezet. Bedoeld voor 25 plussers. 
Dat  hier zoveel animo voor bestond kon niemand bevroe-
den. Zij zwemmen hun wedstrijden in categorieën van 
25-30 , 30-35 , 35-40 jaar enz. 
Dit nam zo'n enorme vlucht dat dit jaar voor het eer s t 
internationale wedstrijden werden georganisser en wel 
in Blackpool . Een zeer vererende uitnodiging lag ook 
klaar voor een DWT-er. Zelfs ontving hij ook een uitno-
diging om deel te nemen aan wedstrijden in....Tokio ! 
Dolgraag zou hij aan die wedstrijden deelnemen , doch, 
ja u heeft het begrepen ...de nodige pegulanten ontbre-
ken. Misschien is er onder ons iemand, die zelf niet 
graag sport, doch wel ruim in zijn slappe was zit ? 
Ik bedoel dus een sponsor. U hoeft maar een kik te 
geven en wij (hij) melden ons. 
Terug naar Blackpool want daar ging hij wel heen en 
behaalde fantastische resultaten. 
Over wie heb je het nu toch, hoor ik u al denken. 
Zo'n 45 jaar geleden, meldde zich bij ons een ventje 
luisterend naar de naam Jantje Eicchorn. Jantje is 
inmiddels Jan geworden en zag in april Abraham ! 
Jarenlang kwam hij in wedstrijdverband uit voor onze 
vereniging. Bij zijn huwelijk verhuisde hij naar Lisse, 
doch bleef zijn DWT trouw, ondanks het feit•dat hij 
daar samen met enige anderen de zwemclub Lisse opricht-
te. Jarenlang was hij daar secretaris en nu al zo'n 
5 jaar treedt hij daar als voorzitter op. Problemen te 
over aldaar met zwembadproblematiek en toch vond hij 
zo'n 7 jaar geleden nog tijd om onze wedstrijdploeg 
die toen in een impasse verkeerde na jaren van succes 
weer in het goede spoor te zetten. 



Jan onze hartelijke felicitaties gaan hierbij gepaard 
en jij laat ons allen duidelijk blijken, dat verant-
woord sporten jong houdt. 

liet het blazen van deze loftrompet, kom ik tevens op 
mijn volgende onderwerp. 
Zon 3 a 4 maanden geleden nog maar, deed ik op deze 
plaats een beroep op vrijwilligers. 
Na 12 jaar mijn steentje aan de vereniging te hebben 
bijgedragen, heb ik besloten om m.i.v. 1 januari mijn 
inbreng te stoppen. Dientengevolge plaatsten wij een 
NOODKREET, om in opvolging te kunnen voorzien. 
Helaas niemand meldde zich, zodat het er naar uit gaat 
zien, dat DWT vanaf januari zonder secretariaat komt 
te zitten. En dat juist in een periode dat DWT groei-
ende is als nooit tevoren. Elders in dit blad vindt 
u een pagina vol met nieuwe leden(maar liefst 52!), 
Er moet in deze vereniging toch wel iemand te vinden 
zijn, die zij/haar steentje wil bijdragen ? 
Dinsdag 6 oktober stond in de rubriek "Schrijvende 
Lezers " van Haarlems Dagblad een artikel van ons 
werkgroepslid zwemmen Simon van Veen, dat de jeugd 
zo slecht nog niet is. Dit artikel staat ook in dit 
nummer afgedrukt, omdat de waarde ervan zo groot is. 
Al lezende, met bestuurs achtergrond, krijg je van 
zo'n artikel " EEN KICK". Wilt u die KICK ook eens 
ervaren ? Het voelt bijzonder prettig, meldt u zich 
dan aan. En denk nu niet och, dat zal ik weleens doen, 
nee, stap uit die luie stoel, pak de telefoon en bel 
uw voorzitter tel. 27 49 43, hij zal van uw belletje 
"DIE KICK" krijgen, en in later stadium uzelf ook !! 
Hopelijk gaat zijn telefoon roodgloeiend staan! 
Ik geloof erin " " '  Dus gewoon EVEN DOEN ! ! ! 

Ja toch ???? 

Een heel ander verhaal is de TOTO/Lotto. 
Wij maken regelmatig reclame hiervoor en dat is nodig 
ook. Immers mede dankzij deze Toto/Lotto inkomens 
hebben wij nu al voor de 4e achtereenvolgende maal 
de kontrïbutie niet hoeven verhogen. Toch gaat het er 
naar uitzien, dat 	 
Gedurende de maand november wordt door ons een extra 
aktie gehouden om deelname aan m.n. de abonnee-Lotto 
te stimuleren. 



Aan de tafeltjes krijgt u een folder aangeboden om 
mee te spelen in die Lotto. Heel kort gezegd komt het 
hier op neer, u vult op ingesloten formulier 2 of 4 
of 6 of nog meer kolommen in al naar gelang draag- en 
gokkracht, en levert dit formulier een week later weer 
in. Wij doen dan de rest voor u 
Op dit formulier ook uw bank- of gironr. een automatisch 
wordt uw deelname maandelijks afgeschreven en bij winst 
automatisch gestort . Makkelijker kan toch niet ? 
Wist u overigens dat van de totaal inzet, 11% naar de 
verenigingskas gaat ? 
Hiermee weet u tevens het "geheim", waarom wij zo 
goedkoop zijn en dat moeten we zo houden. 
Bovendien geeft november als aktiemaand aan uw vereni-
ging nog dit voordeel, dat bij aanmelding van 5 nieuwe 
deelnemers wij f 25,- aan kadobonnen ontvangen in de 
vorm van spelmateriaal te besteden, dus ook u profi-
teert hier indirekt ook nog  eens van. 

Tenslotte is uw bestuur danig in de weer geweest met 
een nieuw beleidsplan. Zéér veel werk is hiertoe m.n. 
door uw voorzitter voor verricht. Het ziet er heel 
solide en ambitieus uit. Momenteel ligt dit stuk bij 
het Technisch Overleg voor op- en aanmerkingen en hier-
na kunt u er ook kennis van nemn in u erin geinteres-
seerd bent. U hoort er ongetwijfeld later nog meer o 
over.  
Voor diegene die reeds uit zijn luie stoel was opgestaan 
en onze voorzitter belde u weet wel nr. 27 49 43, een 
hele geruststelling dit beleidsplan, want mede hierdoor 
komt u in een "opgemaakt bedje" . 

Henk Wigman 



De polowerkgroep heeft beslag weten te leggen op 
dertien sets uitstekende, nieuwe 

Deze caps zijn voor de vriendenprijs van f17,50 
per set schriftelijk  te bestellen bij Frank Moison. 
Voor deze unieke aanbieding geldt:" Wie het eerst 
komt...". 
Voor degenen die het nog niet wisten, het adres van 
Frank is: Leliestraat 7d, 2011 BL HAARLEM. 

het relaas van een begeleider. 

Zaterdag 19 september om 10 uur waren er tien bege- 
leiders present in het clubhuis om zich mentaal en 
fysiek voor te bereiden op de dag die komen zou. 
Na enige sigaretten en een half uur nerveus op een 
barkruk schuiven, kwamen de eerste kinders binnen 
stormen, waarbij ze luidkeels "we gaan naar Artis!" 
schreeuwden. 
De in totaal éénenzeventig kinderen werden verdeeld 
in tien kleuren, en die werden verdeeld over de 
begeleiders. 
Enkele kinderen waren niet tevren met hun kleur, 
zodoende ontstond er tussen Haarlem en Amsterdam een 
levendige handel warbij de kleuren snel van de hand 
gingen. 
Bij Artis aangekomen koos elke kleur zijn eigen pad, 
nadat de begeleiders elkaar geluk en sterkte hadden 
toegewenst. 



Het eerste dier dat ik zag bij de ingang liep los 
rond en viel mensen aan. Ineens draaide het beest 
zijn kop om en bereidde een aanval voor op mijn 
kleur. Hij stormde op ons af en schoot mij aan, om 
mij te vragen "foto?". Ik wist mijn kleur te redden 
door een tegenaanval, en zei, "nee!". Het dier wist 
dat hij  verloren had,  en verdween met de lens tussen 
de poten naar de ander prooi. 
Na deze overwinning trokken we dieper Artis in. 
We zagen roofdieren heen en weer lopen alsof ze 
iets aan het zoeken waren en olifanten die friese-
staartklokken na deden alleen zonder wijzers. Naast 
de apen waren de vogels die niet kunnen vliegen en 
vogels die niet vlogen. 
Onze kleur is ook nog naar het reptielenhuis gegaan. 
Het leek net echt, en af en toe zag je er één 
be-wegen. Rond half twee kwamen alle kleuren bij elkar 
om wat te drinken en te eten. Tevens een mooie kans 
om tussen de begeleiders van de kleuren onderling 
ervaringen uit te wisselen. 
Na dit kort samen zijn ging mijn kleur naar het 
aquarium en ik ging mee vissies kijken. In dit gebouw 
werd ook meteen een sanitaire stop geregeld. 
Nog voor het half 5 zou worden werd mij door mijn 
kleur 2 keer Artis gezien. 
Om half 5 zaten alle kleuren weer in de bus, op 
één tintje na. Deze knaap had de weg op eigen houtje 
gevonden, zodoende konden we toch nog compleet ver-
trekken. De gespannen en vermoeide begeleiders over-
handigde in haarlem de kinderen aan de uitgeslapen 
ouders.  

Het was een vermoeide, leuke zonnige dag, die ik vol-
gend jaar weer wil meemaken alleen niet als begeleider. 

Een begeleider. 



Een geweldige prestatie van DWT-veteraan 

Half september is eenvan onze DWT-veteraan aanwezig 
in Blackpool om daar als deelnemer mee te doen aan 
het Master zwemmen. Dit op zichzelf is natuurlijk 
al 'n hele gewaarwoording om rond je 50e Laar 
tussen deelnemrs vanuit diverse landen mee te 
gaan doen, aan zo'n toernooi. Maar Jan doet het, 
schrijft 'in tussen de 40 en 50 jarige) voor 
deelname aan de diverse onderdelen, gezwommen 
over enkele dagen. Ja en dan weet die man het ook 
nog te presteren om uiteindelijk bij een van de 
10 beste te eindigen. Dat is natuurlijk grote 
klasse en 'n enorme reklame voor DWT die wederom 
weer tijkt tot buiten onze landsgrenzen. 
Jan Eichhoorn; nogmaals geweldig wat je presteerde  
en hiermee van harte gefeliciteerd. 

namens de zwemwerkgroep Simon van Veen: 

Heden ontvingen wij een geboortekaartje met de aan-
kondiging dat het gezin van ons trouwe lid Dik Vink 
werd uitgebreid. 
7 Oktober werden Dik Vinke Renée Meihuizen verblijd 
met de geboorte van hun zoon REMCO. 
Wij feliciteren de ouders van harte en hopen REMCO 
over enige jaren in te schrijven als lid van DWT, 
maar daar twijfelen wij niet aan, 
Wilt u hen persoonlijk feliciteren hartstikke leuk 
Het adres luidt 



Na een lange oefen campagne die begon in Osnabruck 
(zie vorig clubblad) en vervolgens voerde langs 
enkele (veel) hoger spelende tegenstanders, is 
damesl onlangs begonnen aan het nieuwe seizoen. 
Zoiets gaat natuurlijk nooit helemaal zonder pro-
blemen. Zo zal Mieke zeker tot en met de winterstop 
niet mee kunnen spelen en was Marjo bij de eerste 
2 wedstrijden op vakantie. Dit betekende dat we met 
9 speelsters begonnen en dat het doel afwisselend 
verdedigd werd door Brigitte en Carols. 
Nadat de heren in het voorprogramma het publiek 
in de juiste stemming hadden gebracht met een uit-
gebalanceerde spanningsgebouw ( VZV werd met 5-4 
aan de kant gezet), konden we tegen AZU laten zien 
wat de bedoeling wordt dit seizoen. 
Iedereen was bij het begin natuurlijk wat gespannen 
(lees:bloednerveus), ik zelf niet uitgezonderd, maar 
gelukkig viel deze spanning al gauw weg. AZU bleek 
niet in staat om gevaarlijke aanvallen op te zetten 
en hoewel ze aanvankelijk nog redelijk verdedigde 
(m.n. de midachter) konden doelpunten van ons niet 
uitblijven. 
Hoe het hele scoreverloop precies was weet ik niet, 
maar belangrijk is dat we met 8-3 gewonnen hebbeb. 
Nadat Brigitte op haar eigen energieke wijze de score 
had geopend en Anje en Katja elkaar naar de Kroon 
staken in het uitprobereb van onmogelijke boogballen 
(de bal van Katja was minder onmogelijk dat ik dacht 
2-0), raakten we goed op dreef. Vooral Carry bleek 
nauwelijks af te stoppen (3 doelpunten). De andere 
3 doelpunten kwamen, als ik het me goed herinner van 
Jolande, Anita en Greet, terwijl Martine het even 
hield bij het uitvoerig testben van het houtwerk. 
Het doel werd door Carols, de eerste 2 en Brigitte 
de laatste 2 perioden zo goed als schoon gehouden. 
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik zeer tevreden 
ben over zo'n begin. We pakken 2 punten en leggen 
de tegenstander van het begin tot eind ons spel op. 
Prima ! 



Voor de geinteresserde lezer besluit ik met de mede-
deling dat in de toekomst nog veel meer wedstrijdver-
slagen van dames I in dit blad zullen verschijnen. 
Ik realiseer me dat dit erg saai is diegene die de 
wedstrijd niet hebben gezien rn raad daarom iedereen 
aan om geen wedstrijd te missen. Wij stellen een 
vol zwembad (qua publiek) erg op prijs en voor u zelf 
voorkomt het dat het clubblad saai wordt. Wapent u 
hiertegen. 
Het rooster van alle polowedstrijden van DWT is te 
vinden op de middenpagina's van dit blad.• 

Frank Muylaert. 

UIT DE KRINGKRANT 
Ranglijsten Ranglijsten van de Kring Noord-Holland van 1 januari 
1987 t/m N.K. wedstrijden 1987 

2. Renate Haack 	50 m. vrij 	0.36.0 
1. Renate Haack 	100 m vrij 	1.15.3 
1. Renate Haack • 	400"'m., vrij 	5.45.46 
1. Renate Haack 	100 m rug 	1.28.58 
10. Michelle v.d. Berk 100 m. rug 	1.19.6 
1. Renate Haack 	100 m. schools 	1.35.73 
2. Renate Haack 	100 m. vlin 	1.38.9 
2. Renate Haack 	100 m. wiss 	1.29.5 

10. Carols Wigman 	50 m rug 	 39.T 
1. Renate Haack 	50 m rug 	 40.5 
3. Renate Haack 	50 m ss 	 47.0 
2. Michelle v.d. Berk 50 m ss 	 41.1 
4. Ruud Heeroma 	50 m ss 	 3177 
4. Renate Haack 	50 m vl 	 42.4 
3. Michelle vd Berk 	50 m vl 	 36.1 

Allemaal gefeliciteerd met de ebhaalde seksessen. 



Caroline Grunwald 	Reina van Grondelle 
Chantal Bakker 	Bianca Philippe 
Gideon Nijemanting 	Bas van Brugge 
Naomi Nijemanting 	Fabian Steijl 
Donna Vink 	 Michael aan de Kerk 
Linda Breeveld 	Simone Heeremans 
Jessica van Eis 	Mike Blom 
Peggy Webster 	Carlijn Masteling 
Iris Walkotte 	Quint Bogards 
Christophe Reijman 	Jurgen Sernee 
Edwin Verheij 	Jeroen Visser 
Chiel Zwaneveld 	Robert-Paul Jan sen 
Melanie Koster 	Gerard van Rossum 
Nancy de Vries 	Rens Groothulzen 
Sharon Lopez 	Hans Kruyt 
Remco Leuven 	Tanja Kuiper 
Maranke Visser 	Dennis de Lange 
Jurrit Visser 	Rainier Janssen 
Otto Straaten 	Sumeyye GUI 
Remco Schippers 	George Kruijer 
Bart Sas 	 Sander Stevens 
Wouter Jansen 	Nemo Hoenderdos 
Saskia van Geelen 	Mischa Vermeijs 
Gerrit Haan 	 Ruben Koster 
Oktay Simsek 	Maaike van Cappelle 
Liesbeth Huizing 	Dennis van Haterd. 



(Van onze correspondent) 
Zoals slechts enige dagen geleden openbaar gemaakt 
werd, is de kunstzwemploeg van DWT te Haarlem ernstig 
gedupeerd geraakt. Voor de zomervakantie is een 
plastic zak met daarin een 12 inch en een single 
uit de bekende TV-serie Miami  Vice,  bij de bar 
van het clubhuis achtergelaten. 
Sinsdien zijn beide platen spoorloos I' m 

De singte "Crockett's theme), vormt samen met de TV-
tune de basis van het kring kampioenschappen duet 
van Patricia van Lieshout en Nicole Dijkman. Zinder 
beide platen die geleend waren, kan er geen re-mix 
gemaakt worden van een betere kwalitiet dan het huidige 
bandje. 

Wie heeft deze platen "per ongeluk" meegenomen of 
weet waar ze zijn ? 
Dus: de 12-inch van Miami Vice theme én de single 

van Crockett's theme samen in een plastic tas. 

Bel. sv.p. zp snel mogelijk; Linda van Emmerik 
tel. 37 82 86 

Bij voorbaat dank, mede namens de eigenaresse van 
de platen en de kunstzwemsters. 



Hierbij geef ik tijden door .gezwommen tijdens de 
eerste wedstrijen in het nieuwe zwemseizoen, 
Daar wil ik tevens eventjes verder op inhaken. 
Namelijk bij de eerste wedstrijd van de jeugd comp 
miste ik diverse van onze zwemmers/sters en dat ' 
is natuurlijk geweldig jammer. Want als je niet 
komt laat de vereniging direct een aantal punten 
minder in de juegd competitie en ook dat hetzelfde 
in de F. competitie. Heel jaammer !!!!!!!!!!!!! 
We willen met elkaar toch proberen om 'n stapje 
vooruit te komen in de competitie? Dan zul len 
we ook met elkaar moeten proberen om dat waar te 
maken, zodat er niet afzakken naar een lagere plaats 
in de competitie!!!!! 
Om hierbij te helpen geef ik nogmaals data8S door 
van wedstrijden te zwemmen ik J. Comp + F. comp 
+ Speedo wedstrijden, 

WEDSTRIJD KALENDER VODR OE ZWEMPLDEG. 

29 november '87 F. Comp De Reuring 	Langedijk 
7 februari '88 F. Comp de Beek 	Bergen 
27 maart 	'88 F. COmp de Beek 	Bergen 

8 november '87 J. Comp de Planeet 	Haarlem 
24 januari '88 J. Comp de Waterrakkers Heemskerk 
13 maart 	'88 J. Comp de Planeet 	Haarlem 
17 april 	'88 3. Comp de Watering 	Wormerveer 

	

'15 november '87 Speedo 	Groenendaal 	Heemstede 
13 december '87 Speedo 	Sportfondsebbed Volendam 
1? januari '88 Speedo 	Sportfondsenbad Volendam 
6 maart 	'88 Speedo 	Groenendaal 	Heemstede 
17 april 	''88 Speedo 	Sportfondsenbad Volendam 
8 mei 	'88 Speeoo 	de Wiel 	Schagen 

Willen jullie de data's overnemen of dit blad bewaren 
Dan weet je namelijk lang genoeg van te voren 
wanneer je moet zwemmen. Maak voor die data's 
dan geen andere afspraken 



TEvens mag je er best vanuit gaan, en rekening mee 
dat we wederom met Pasen (2-3-4April) weer een 
Paastoernooi zullen houden met zeer waarschijnlijk 
onze Osnabruck gasten. Hou die data's dus vrij hier- 
voor !!!!!!  
Veel sukses bij de eerst volgende wedstrijden 

Simon van Veen. 

TIJDEN GEZWOMMEN DP 20-9-87 TE SCHAGEN "SPEEDOWED- 
STRIJDEN". 

100 m school Jolanda van Veen 	1.42.1 * 
100 m school John Visser 	 1.46.6 * 
100 m vrij Renate Haack 	1.15.9 
100 m rug 	Sabine Roozen 	2.05.5* 
100 m rug 	Martin Belles 	1.45.5 
100 m vlin Renate Haack 	1.39.2 

"*" zijn verbeterde tijden 

TIJDEN GEZWOMMEN 29-9-87 "DE HOOGEBERG " TE IJMUIDEN 

100 m school Martin Belles 	2.04.1 * 
100 m school Sabine Roozen 	1.58.2 * 
100 m school Petri van Dijk 	2.02.0 
200 m school Brigitte van Dijk 	3.23.4 * 
200 m school Gerard Pruis 	3.09.0 
200 m wissel Marrielle Scholten 	3.13.8 
100 m rug 	Mariska Samson 	1.36.9 
100 m rug 	Michelle v.d. Berk 	1.17.4 * 
100 m rug 	Lonneke van Veen 	1.23.6 
100 m rug 	Nicole van Balen 	1.40.7 
100 m vrij 	Remco Belles 	1.20.2 
50 m vlinder Natascha Samson 	0.48.3 
50 m vlinder Renate Haack 	0.42.3 * 
50 m vlinder 	Sanja van Dijk 	0.42.6 
50 m vlinder Jolanda van Veen 	0.52.7 

100 m wissel John Visser 	1.39.5 



100 m wissel Remco Belles 	1.32.2 
100 m school marrielle Scholten 	1.42.4 
50 m vrij 	Sabine Roozen 	0.57.3 
50 m vrij 	Petri van Dijk 	0.56.9 

100 m vrij 	Natascha Samson 	1.38.1 
100m vrij 	Hiske Brink 	2,13,7 
100 m vrij 	Sanja van Dijk 	1.23.4 
100 m vrij 	Renate Haack 	1.16.1 
100 m vrij 	Jolanda van Veen 	1.35.0 * 
100 m school Dennis Croymans 	1.53.5 
100 m school John Vischer 	1.50.3 
100 m vrij 	Brigitte van Dijk 	1.17.5 
100 m vrij 	Gerard Pruis 	1.12.4 
100 m vlinder Lonneke van Veen 	1.51.5 
100 m vlinder Nicole van Balen 	1.34.5 
100 m vlinder Michelle van de Berk 1.22.5 * 
100 m vlin 	Mariska Samson 	1.50.0 

" * " zijn verbeterde tijden. 

Renate Haack 	 Sanja v. Dijk 

4. 50m. rug 0:42,6 	5. 50m. rug 	0:44,3 
1. 100m. ss 	1:42,1 	7. 50m. vrij 	0:37,9 
7. 50m. vrij 0:37,9 	7. 200m. wissel 3:36,5 
1. 100m. vrij 1:22,1 	1. 50m. vl 	0:40,6 
1. 100m. rug 1:36,3 	10. 100m. vrij 	1:31,2 

7. 100m. rug 	1:40,6 
8. 50m. ss 	0:51,0 

Jolanda v. Veen 

6. 50m. rug 	0:49,0 	Natascha Samson 
9. 50m. vrij 	0:42,3 
2. 200m. wissel 3:51,4 	11. 100m. ss 	1:50,7 
5. 100m. vrij 	1:39,6 	10. 50m. vrij 	0:42,7 
3. 100m. rug 	1:49,7 	9. 200m. wissel 4:06,0 
9. 	50m. ss 	0:52,7 	4. 50m. vl 	0:52,1 

14. 100m. vrij 	1:41,6 
6. 	50m. ss 	0:47,8 



Lonneke v. Veen 	2. 50m. rug 	0:40,5 
6. 100m. ss 	 1:40,2 ZE2 
5. 	50m. vrij 	0:36,4 
1. 200m. wissel 	3:17,1 
4. 100m. vrij 	1:21,0 
3. 100m. rug 	1:31,0 
3. 	50m. ss 	 0:44,5 

Nicole v.' Balen 	2. 100m. ss 	 1:38,8 
6. 50m. vrij 	0:36,7 
1. 100m. vl 	 1:34,2 
2. 50m. vl 	 0:41,0 
6. 100m vrij  
2. 	50m. ss 	 0:44,1 

Martin Belles 	3. 100m. vrij 	1:58,0 
3. 100m. ss. 	2:08,3 ZE2 
6. 	50m. ss 	 0:56,1 
3. 50m. vrij 	0:50,7 

Johnny Visscher 	1. 100m. vr 	 1:30,9 
2. 	50m. rug 	0:49,8 
4. 100m. ss 	 1:48,9 
2. 100m. rug 	1:50,1 
4. 	50m. ss 	 0:50,7 ZE1 
2. 50m. vrij 	0:42,9 

Remco Belles 	3. 100m. vrij 	1:21,7 
2. 200m. wissel 	3:30,6 
6. 100m. ss 	 1:48,8 
5. 50m. ss 	 0:50,7 ZE2 
1. 	50m. vrij 	0:38,3 

Arno Jutten 	7. 100m. vrij 	1:06,4 
1. 200m. wissel 	2:39,7 
3. 100m. vl. 	 1:20,0 
7. 	50m. rug 	0:39,5 

• 	 7. 100m. ss 	 1:26,9 
5. 100m. rug 	1:22,9 ZE2 
8. 	50m. ss 	 0:38,3 
8. 	50m. vl 	 0:33,0 
8. 50m. vrij 	0:29,1 



Niels Rohling 	4. 100m. vrij 	1:04,9 
4. 200m. wissel 	3:07,3 
5. 50m. rug 	0:37,6 
4. 100m. rug 	1:22,9 ZE1 
4. 50m. vl 	0:31,6 
7. 50m. vrij 	0:28,9 

Edward Hoogsteder 2. 100m. vrij 	1:05,0 
1. 200m. wissel 	2:54,8 
2. 100m. vl 	1:14,2 
2. 50m. rug 	0:42,0 
3. 100m. ss 	1:30,4 ZE2 
1. 100m. rug 	1:27,5 
5. 50m. ss 	0:38,9 
1. 50m. vl 	0:30,7 
6.. 50m. vrij 	0:29,7 ZE1 

Michelle v.d.Berk 1. 50m. rug 	0:36,2 
1. 50m. vrij 	0:32,1 
1. 200m. wissel 	2:59,2 
1. 50m. vl 	0:37,2 
1. 100m. vrij 	1:12,3 
1. 100m. rug 	1:23,6 

Mariska Samson 	5. 100m. ss. 	1:48,0 
9. 50m. vrij 	0:40,5 
4. 200m. wissel 	3:41,6 
7. 50m. vl 	0:52,4 
8. 100m. vrij 	1:25,2 
9. 50m. ss 	0:48,5 

Pascalle Hoenderdos 5. 50m. vrij 	0:33,8 
2. 100m. vl 	1:50,6 
5. 200m. wissel 	3:47,0 
2. 50m. vl 	0:40,1 
5. 100m. vrij 	1:21,5 
8. 50m. ss 	0:48,2 

Marrielle Scholten 2. 50m. rug 	0:40,6 
7. 50m. vrij 	0:36,7 
2. 200m. wissel 	3:16,4 
6. 	50m. vl 	0:44,9 
9. 100m. vrij 	1:27,6 
3. 100m. rag 	1:29,2 



Antoinet Wigman' 6. 50m. rug 	0:43,0 
5. 50m. vrij 	0:35,0 
3. 100m. vrij 	1:20,4 
3. 100m. rug 	1:39,6 

Brigitte v. Dijk 3. 50m. rug 	0:41,5 
6. 50m. vrij 	0:35,1 
1. 200m. wissel 	3:17,8 
5. 50m. vl 	0:44,1 
4. 100m. vrij 	1:21,5 
2. 100m. rug 	1:30,7 ZE 
7. 50m. ss 	0:47,8 

Linda Jutten 	1. 100m. ss 	1:38,7 
3. 	50m. vrij 	0:35,4 
3. 50m. vl 	0:39,6 
3. 100m. vrij 	1:19,0 
1. 50m. ss 	0:45,7 

Carols Wigman 	3. 50m. rug 	0:39,3 
1. 50m. vrij 	0:31,3 
2. 50m. V1 	0:39,4 
1. 100m. vrij 	1:10,3 
1. 100m. rug 	.1:30,6 

Dames II 	 23 - 26 november 

Heren II 	 05 - 07 januari 

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking! 

Intussen is er een grondige opruiming gehou-
den in de kelderruimte van het S.B. waar DWT 
de niet dagelijks gebruikte spullen kan op-
slaan. Die bewaarplaats was in de loop der 
jaren min of meer gaan lijken op een vodden-
koopman-depot. 
Een pluim voor de REZ die daar heel wat uren 
aan het uitmesten is geweest. 
EN EEN VRIENDELIJK VERZOEK aan  alle gebruikers 
die daar materialen opbergen om het een beetje 
in die nieuwe ordening te houden. 



Bent U uitgekeken op het baantjes 
trekken en wilt U eens iets 
heel anders ? 
Dan is er de mogelijk- 
heid om mee te doen met 
de snorkelploeg. 
Hier krijgt U te maken 
met heel andere facetten 
van het zwemmen,wat dacht U 
bijvoorbeeld van onderwater-
hockey of onderwaterrugby. 
Tevens wordt daar een stevige 
basis gelegd voor een verdere 
carriere in het onderwater gebeure. 
Is dit het zwemmen dat U zoekt ? 
Kom dan eens langs,de eerste vier 

keer zijn gratis en een uit- 
rusting hebben wij voor U.  

DINSDAG AVOND 

18c°  / 19c° 

SPORTFONDSENBAD 

HAARLEM  



OVERZICHT MOGELIJKHEDEN BIJ " DE WATERTRAPPERS " 

Leszwemmen 

Sportfondsenbad Schalkwijk donderdag 18.30 - 19.15 u. 

Sportfondsenbad Centrum 	vrijdag 	
17.30 - 18.25 u. 

Planeet 	 zaterdag 	08.00 - 09.00 u. 
09.00 - 10.00 u. 

Recreatief  

Groot uur U volwassene (centrum) vrijdag 20.45 - 21.45 u. 

TRAININGEN POLO  

maandag 	Planeet 	dames 1+2 	20.45 - 22.00 u. 

dinsdag 	Sp'fondsen heren 3+4 	21.45 - 22.45 u. 

woensdag 	Planeet 	jo+me asp.+H.jeugd18.15 - 19.30 u. 

" 	Heren 1+2 	21.45 - 23.15 u. 

vrijdag 	Sp'fondsen dames 1+2 	19.05 - 20.45 u. 

Heren 1+2+jeugd 21.30 - 23.15 u. 

zondag 	" 	jo+me aspiranten 11.45 - 13.00 u. 

heren jeugd 	12.45 - 14.00 u. 

TRAININGEN WEDSTRIJD ZWEM :  

maandag 	Sportfondsen 	 16.15 - 17,30 u. 

dinsdag 	" 	 16.15 - 17.30 u. 

woensdag 	" 	 06.00 - 07.00 
16.15 - 17.30 u. 

donderdag 	" 	 16.15 - 17.30 u. 

vrijdag 	" 	 16.15 - 17.30 u. 

zaterdag 	" 	 07.00 - 08.30 u. 
met aansluitend conditie training(duinen) 

Bovendien zit in dit schema voor triatlon zwemtraining 
op vrijdag van 20.45 - 21.45 uur, alsmede watergym. 

Noot : Heeft u bijvoorbeeld als ouder van kinderen nog 
nooit ergens aan deelgenomen, voor iedere nieuw te 
beoefenen aktiviteit gaat de bekende DWT service op 
n.l. de eerste 4 weken zijn GRATIS !!!!!!!!  





D.W.T. AKTIVITEITEN KALENDER VOOR NOVEMBER  

BESTUUR  

vergadering 	4 nov. 	clubhuis 	20.00 uur 

POLD : 

vergadering 

wedstrijdrooster zie middenpag. tevens jury bemanning. 

JREZ : 

Afzwemmen 	20 nov 	Sp'fondsen Centr. 18.00 u. 
zwemvaardigheid 

Afzwemmen 	21 nov 	PLANEET 	09.00 uur 
A+B diploma 

play-back  show 	7 nov 	Clubhuis 	20.30 u. 

Sinterklaasfeest 27 nov 	Sp'fondsen 18.00 uur 
Centrum 

ZWEM : 

VERGADERING 	18 nov 	Clubhuis 	19.30 uur 

F.Competitie 	29 nov 	Langedijk 	15.00 uur 
inzwemmen 	14.30 uur 
vertrek 

KLAVERJASSEN :  

	

24 nov 	Clubhuis 	20.00 uur 

Voor de nieuwkomers zij nog vermeld dat ons clubhuis 
gelegen is in het Sportfondsenbad Centrum op de 
le verdieping naast de zwemzaal. 







SCHIJVENDE LEZERS 

Onderstaande gedachten kronkels hen ik gepro-
beerd in het Haarlems Dagblad te krijgen 
maar helaas na enkele weken ter vergeefs uitkijken 
naar het wel of niet plaatsen, door de redaktie is 
dit tot hede dus niet gebeurd. Jammer maar voor 
de lezers van ons clubblad als nog mijn gedachten 
kronkels op papier. 

Positief nieuws over de jeugd: in het laatste 
weekend van augustus was: Zwemmers van DWT zijn 
naar Osnabruck geweest een weekend lang. Ze hebben 
zich enorm sportief ingezet, om goede tijden te 
behalen tijdens de wedstrijden aldaar, Vooraf 
hebben ze gezamelijk tijdens  de trainingen naar 
die wdstrijden toegeleefd, om een goede estafette 
te zwemmen en de beker te behalen. Geweldig , 	het 
is gelukt, 3 bekers zelfs, waarvan 1 behouden mag 
blijven, voor de vereniging (3x gewonnen). Verder 
kwamen een kleine 60 medailles mee naar huis en dat 
was niet niks. Veel energie besteed, door de 
zwemmers. Tevens veel energie besteed door de werk-
groep, welke heeft georganiseerd en begeleid. Maar 
hetwas de moeite waard, met elkaar hebben we een 
heerlijk en nuttig besteed weekend gehad. 
Goed nieuws dus, positief nieuws. Maar, helaas is 
het qeennieuws  
Het komt niet in de krant. Het heeft geen 
nieuws waarde.. Er zijn geen wereldtijden  gemaakt. 
Wel Europese tijden, ja, daar kan niemand omheen !!!!!!!  

In Dsnabruck gezwommen "deelnemende verenigingen 
waarvan DWT uit Haarlem er een was. Verenigingen 
uit Berlijn, 	1 uit Finland, 1 uit Munster, 
en 4 uit Osnabruck. En dan haalt DWT bij die 
Europese wedstrijden de meeste medailles en drie 
bekers weg. En dat is oeen nieuws ? Ach het was 
voor DWT gewoon werdeld nieuws!!! ! 



We kwamen met elkaar terug naar huism enorm enthou-
siast natuurlijk. Ouders bij aankomst vragen, zoen-
en enz. U weet wel hoe dat gaat !!! Helaas, zie ik 
een van onze jongste zwemmers, medailes nog om 
zijn nek met tranen in zijn oogjes. Wat is er aan 
de hand ? Mijn moeder, heeft me net verteld dat 
mijn school in brand stond. Dat kan jij nooit gedaan 
hebben dacht ik, en ook al die andere zwemmers en 
zwemsters niet. 

Nee die hebben hun tijd en energie op 'n geheel 
andere maier besteed, dacht ik. Dat bedrag, welke 
de vereniging aan subsidie ontvangt voor dit weekend 
is beslist niet zoveel als de schade van deze brand 
dacht ik. 

Het was zondagavind 30 augustus 20.00 uur. Jammer 
dat wij ons wedstrijdnieuws niet of niet voldoende 
in de krant kunnen krijgen, dacht ik wederom. Mis-
schien waren die wandaaltjes ook we]. bij zo'n ver-
eniging gegaan als ze er wat meer over hadden ge-
hoord of over haddengelezen. Wie weet? dacht ik, 
wie weet? Was die hele school dan ook niet in brand 
gegaan,dacht ik. Dan had de gemeente ook niet zoveel 
hoeven bij te leggen, kapitalen waren dan bespaard 
gebleven. Dat bedrag was mooi geweest, voor 'n 
subsidie of herbouw van 'n zwembad, dacht ik. Het 
had gebruikt kunnen worden omde jeugd zinvol bezig 
te laten. zijn, dacht ik weer. Verdraaid  no  aan 
toe, wat kan een mens toch allemaal denken 	 

Later op die zondagavond dacht ik, morgen op maan-
dag 31 augustus lees ik op de voorpagina van de 
krant dat. 	Nou?  wat dacht u nou? 
Wel, u heeft helemaal gelijk 11 t 8  Maandag 31 au-
gusstus voorpagina van het Haarlems Dagblad : 
"School in brand in Haarlem-Nord", waarschijnlijk 
aangestoken, een enorme schade, daders onbekend, 
vermoedelijk jeugdige vandalen. Triest dacht ik, 
en de gemeeschap betaald daht ik. Hadden ze, maar 



eens wat meer over een vereniging zoals bv DWT 
gehoord, of gelezen, dacht ik weer. De week 
verloopt ik lees geregeld de krant, en steeds moet 
ik weer denken, hoe krijg ik nu ons DWT nieuws in  
de krant ? Ik lees in de loop van de week over; 
opheffen van subsidies. Ook voor de jeugd en soort-
verenigingen? moet ik dan toch weer denken. Verder 
lees ik diverse malen, over zwembaden welke moeten 
sluiten /en of verdwijnen. Maar mijn nieuws, ons  
het DWT-nieus? Ach, U begrijpt het helemaal !? 

Dit was een brief van een trouwe lezer, voor alle 
andere lezers van onze krant. Een brief waarin ik 
mijn gedachteas, eventjes kon laten gaan. 

• 
Hopende, dat anderen, even meedenken en over deze 
gedahtenis eens goed hun gedachten willen laten 
gaan? Ik kijk uit; naar reakties op deze gedachten 
kronkels!!!!!!!!! 

Getekend. 
S. Van Veen 

NOTE: 
Deze brief is begin september verstuurd naar de 
redaktie van het Haarlems Dagblad en gevraagd is 
deze te plaatsen in de rubriek schrijvende elzers. 
wel, resultaat is u bekend, Terwij ik de brief 
herschrijf voor ons clubblad word ik gebeld door 
een redakteur van het Haarlems Dagblad dat de brief 
alsnog geplaatst word, maar welis waar ingekort. Hoop 
doet leven 't ,  t' t ,,  En misschien komen nu van 2 
kanten reakties ????? Ik wacht maar af. 

Simon van Veen 



2 . Marloes Vergers 
4 . Mieke Kroft - Burcu Korkut en Sandra Vennik 
5 . Monique Lucas en Arlette v.d.Veldt 
7 . George Homminga en Jeroen v.Iersel 
8 . Theo de Dood - Heleen v.Roon - Maaike Stam en 

Rian Borgerding . 
9 . Sara Drost en Pim Verheul 

10 . Toon Harren en Corrine Kalbfleisch 
11 . Jasper Klerkx - Daan Herber en Wilfred Numan 
13 . Ruben en Azarja Heijstek - Jeroen v.Emmerik en 

Nick Verputten 
14 . Sharon Nijemanting 
15 . Remco Mense 
16 . Suzanne Koehorst 
17 . Mike Hermus 
18 . Robbert Wassenberg 
19 . Barry Nijenhuis 
20 . Renske v.Looij en Bas Blom 
22 . Hester v.d.Schoot - Ramon v.d.Velde 
24 . Diana Fink - Herman Kuipers en Fons Roozekrans 
25 . Alex Claus - Arno de Groot en Madelon de Kuster 
26 . Dennis Mica 
T7 . Jeffrey Jaliens - Bart Schaafsma = Valentijn Tas 

en Pauliene Zadelhof 
29 . Paul Pilon 
30 . Do Stokman en Harmke Kleinhout-Laferte 

Al deze jarigen van Harte PRDFICIAT , en een bijzonder 
prettige dag toegewenst 't,,, 



1. Judith meiermans 	 5322 
2. Nel Nijemantig 	 5175 
3. Peter Samson 	 4891 
4. Karin Nijemanting 	 4877 
5. Leida Scholten 	 4836 
6. Marius Bakker 	 4675 
7. Bas Blom 	 4647 
8. Mirjam Samson 	 4592 
9. Truus Kooi 	 • 	4541 
10.Wim van Wees 	 4435 
11.Hans Pijpers 	 4336 
12.Corrie Bergman 	 4240 
13. Elly Koopman 	4202 
14.Simon van Veen 	 4113 
15.Jan Nijemanting 	 3941 
16.Janette Blom 	 3492 

1. Peter Samson 	 9891 na 2 keer 
2. Hans Pijper 	 9579 
3. Karin Nijemantin 	 9528 
4. Judith Meiermans 	 9514 
5. Bas Blom 	 9414 
6. Truus Kooi 	 9136 
7. Leida Scholten 	 9020 
8. Nel Nijemanting 	 8985 
9.Wim van Wees 	 8760 
10.Simon van Veen 	 8525 
11.Mirjam Samson 	 8290 
12.Janette Blom 	 8245 
13.René van Houwelingen 	5481 na 1 keer 
14.Inge van Houwelingen 	4706 
15.Marius Bakker 	 4675 
16.Corrie Bergman 	 4240 
17.Elly Koopman 	 4202 
18.Jan Nijemanting 	 3941 



Voor de wedstrijd: 

De eerste fout zat al in de aankondiging, want een 
deel van ons team was er vanuit gegaan dat we thuis 
speelden in het Sprtfondsenbad.Dit was dus niet het 
geul dus hadden we te kampen met een tekort aan 
blauwe caps. Gelukkig konden deze geleend worden van 
clubgenoten welke toegestroomd waren als supporters. 
Anje was wat verlaat omdat ze zich rustig voor wil 
bereiden op een wedstrijd was ze nog even gaan rusten. 
Onze coach Frank had alle speelsters voorzien van 
de nodige opdrachten van algemene en persoonlijke 
aard, daar hij zelf eerst moest spelen, en dus 
niet bij de voorbereiding aanwezig kon zijn. 
Begonnen werd met de warming-up, eerst op de kant, 
later in het water. Vóór de wedstrijd begon was 
Frank gelukkig gearriveerd. 

le  periode; 
Ondanks de hevige ongerustheid over deze ploeg 
waar we ooit in een oefenwedstrijd van verloren 
hadden, konden we direct ons eigen spel spelen. 
De bal van achter via de zijkanten naar de midvoor 
die dan probeert een doelpunt te maken. Als dit niet 
lukt trekt de midvoor weg naar de zijkant en komen 
2 mensen vanaf de 8 meter instoten, die dan ook 
nog moeten proberen te kruisen zodat een bloc ont-
staat. Het eerste doelpunt voor DWT ontstond op de 
midvoor plaats waar Carole zich prima afdraaide en 
scoorde 0-1. 
Later zorgde Greet op een zelfde manier voor het 
tweede punt 0-2. 

2e periode;  
De grootste angst voor de Zeeschuinmers bestond uit 
hun vermeende snelheid. Deze was zeker aanwezig maar 
ze maakten er niet optimaal gebruik van, door steeds 
pas in tweede instanite te reageren wanneer ze de 
bal op ons veroverden, terwijl wij dan alvast wat 
slagen terug gedaan hadden, een voorsprong die zelfs 



de Zeeschuimer-dames niet meer inkonden lopen. 
Aanvallend bleven we onze taktiek voortzetten. 
Greet kwam zelfs in een 1-0-positie voor de keeper. 
Doordat anderen goed weggetrokken waren kon zij haar 
ersoonlijke break dus dus medogenloos afmaken wat 
resulteerde in een 0-3 voorsprong. Daarna liet onder-
getekende zich dollen door een klein snel en behendig 
tegenspeelstertje die vervolgens Brigit kansloos 
passeerde en 1-3 scoorde. 
Dit was meteen de enige bal die achter haar in het 
goal kwam in de twee periodes dat ze keepte. De 
tweede periode werd nog beeindigd met een strafworp 
welke Greet genadeloos in de rechter onderhoek 
wierp. 1-4. 

3e periode:  
Beide partijen gingen alles op alles zetten , en 
dachten "het doel heiligt de middelen". Er werden 
volgens de scheidsrechter vanuit deze gedachte 
te veel overtredeingen gemaakt, men werd er dan ook 
aan de lopende band uitgestuurd. Of dit nu allemaal 
wel zo terecht was blijft de vraag. In ieder geval 
konden we goed oefenen met de nieuwe spelregels; 
niet het water uit, maar door het veld naar de 
hoek zwemmen, en op het teken van de scheidsrechter 
weer aan het spel mogen nemen als we weer in bal 
bezit gekomen waren. Dit gaf zo nu en dan problemen; 
Martine moest lx een omtrekkende beweging van onge-
veer 40 meter maken om het spel niet te hinderen, 
Jolande had wat problemen met het teken van de 
scheidsrechter, wat meer leek op "blijven liggen" 
i.p.v. "je mag weer meedoen" 
Gedurende de wedstrijd werden dus Jolande, Martine, 
Carry, Anita en Brigit er ieder lx uitgestuurd. 
Slechts lx konden onze tegenstanders deze man meer 
situatie bekronen met een doelpunt !! 
Ondertussen zorgden Brigit en Carry met behulp van 
hun mede speelsters door prachtige combinaties 
ieder nog voor een doelpunt. Eenmaal belandde de bal 
via de lat en het hoofd van de keepster toch in tiet 
doel. 



4e periode: 
De minst interessante periode voor ons. 
Gelukkig konden we nog wel wat hebben, want we kregen 
2 doelpunten tegen. 
Carola die de laatste twee periodes op het goal 
lag, ging hierbij geheel vrij uit, want ze 
kreeg te maken met een man-minder-doelpunt en een 
strafworp. Wat de stand bracht op 3-6, en dit was 
gelijk ook de eindstand. 

na de wedstrijd:  
Na ons eerst snel omgekleed te hebben om naar 
Dames 2 te kijken eindigde de wedstrijd pas echt 
goed in het clubhuis, waar Martine appeltaart 
tracteerde  i. v . m . haar verjaardag. 





Om te voorkomen dat ik het deze maand weer zou 
vergeten in te leveren, heb ik dit zo snel moge-
lijk in de copy-bus gestopt. Wat de berichtgeving 
betreft loop ik nu dus wel wat achter ! Bij deze 
de grate inhaalpoging . We beginnen een half jaar 
geleden. 

Zaandam: 
Op zondag 17 mei was in Zaandam de jaarlijkse uit-
voeringenwedstrijd van de kringcompetitie. DWT had 
dit jaar ingeschreven met 12 meisjes, verdeeld 
over twee categorieën. Dit waren de resultaten. 

cat 1 -2. Dallas 
(Nicole vang, Karina, Jessica, Ellen 
Charissa, Lilian en Miranda) 	42.10 

cat 3.4: Sleepy Shores 	 48.80 
(Nicole  D) 
Who pays the ferryman 
(Patricia en Heleen) 	 45.80 

Dandy 
(Nicole D, Patricia, Heleen, Renate 
en Anne-Marie) 	 47.10 

Dallas bereikte met 42.10 punten de tweede plaats  
acher de Zeeschuimers. Alle 7 meisjes kregen aldus 
een zilveren medaille. De ploeg als geheel eindigde 
op een derde plaats. 
Bovendien werd de eindstand van de kompetitie bekend 
gemaakt. Samen met Jessica en Karina mocht ik de 
beker voor de 5e plaats in ontvangst nemen. Misschien 
lukt het ons om volgend jaar weer een plaatsje hoger 
te krijgen. 



Haarlem: 
p zaterdag 13 juni organiseerde de kring NOord-
Holland een selectie wedstrijd voor twee kringploegen; 
1976 en jonger 
1973 en anger 
Die dag hedden de oudste meisjes ook nog gevolley'd 
in de Spaarnehal en dat was merkbaar!!!! 
Dit waren de resultaten: 
age group I; 
76-489 Karina Douwma 	 21.11 pt 
74-449 Anne-Marie van Roon 	21.72 pt 
72-454 Patricia van Lieshout 	21.75 pt 
70-451 Heleen van Roan 	 20.18 pt 

(geloot:eifeltoren) 

age group III; 
72-467 Nicole Oijkman 	 45.91 pt 

(geloot le groep) 

Als Nicole een week later was geboren had ze ook in 
de kringploeg gezeten maar helaas. Wel op tijd 
geboren in Sarina, die met haar resultaat als 7e 
in de kringpleog '76 en jonger kwam. 
Dit betekent voor haar extra trainingen onder 
leiding van Jannie krom. ALs zij ook door de tweede 
selektie-ronde komt, zien wij haar in het weekend 
van 20-21 febrauri terug op de kringenontmoeting 
uitvoeringen. 

Overveen:  
Een week later organiseerde de Zeeschuimers het 
afzwemmen als afsluiting van het seizoen en wel 
in Stoop's bad te Overveen. 
Hier allereerst de punten gehaald in age group I 

76-489 Karina Dauwma 	- 23.77 pt 
74-449 Anne-Marie  van Roon 	25.32 pt 
72-447 Bibiane de Bruyn 	23.27 pt 
72-454 Patricia van Lieshou 23.58 pt 
71-477 Renate Dijkman 	27.73 pt 



En nu alle geslaagden 

diploma F 	 diploma E  
krista Breeveld 	Nicole van Balen 
Willemijn de Bruijn 	Karina Douwma 
Esther Burghout 	Renate Dijkman 
Linda Fransen 	 Miranda de Ridder 
Sandra de Lange 
Pauline v. Zadelhoff 

Diploma D 	 diploma C  
Bibiane de Bruijn 	Renate Dijkman 
Renate Dijkma" 
Ellen Hes 

Vanaf deze plek nogmaals gefeliciteerd en op naar 
het volgend diploma! 

Cijfers en standen  
In dit stukje wilde ik alle mogelijke getalletjes 
onder jullie aandacht brengen. We starten met de 
eisen van de wedstrijd diploma's. 

C-diploma: age group I met 27.72 pt 
B-diploma: age group IlImet 50.96 ot 
A-diploma: 2 tallen 	met 59.94 pt 

Voor de meisjes die het vorig seizoen al in de 
kringkompetitie hebben meegedraaid volgen hier-
onder de persoonlijke records. Achter je naam 
staan achtereenvolgens cat 1- cat 2 - age gr I - 
age gr II - zestallen of een sterretje. 

Nicole van Balen 	 19.60- . * 
Bibiane de Bruijn 	 20.20-21.08-23.27-* 
Karina Douwma 	 19.56-* 	-23.77-* 
Nicole Dijkman 	 20.22-25.28-27.17-4603-* 
Renate Dijkman 	 21.49-* 	-27-73-* 
Jessica c.d. Have 	 18.58-* 
Ellen Hes 	 19.71-19.58-* 
Patricia v. Lieshout 	19.45-21.67-26.22-* 
Charissa Reineck 	 20.32-* 
Lilian de Ridder 	 18.73-* 
Miranda de Ridder 	 18.46-* 
Anne-Marie van Roon 	17.39-20.55-25.32-* 
Heleen van R 	 21.63-21.55-23.93-* 



En dan nu: 

DE CLUB RECORDS  KUNSTZWEMMEN.  
Zoals je ziet heb ik mijzelf in de oude papieren 
gestort en van jullie de clubrecords opgezocht. 
Sommigen records zijn oud,a ndere zijn nog niet 
gezwommen 
cat la 	 18.73 Lilian de Ridder 21-3-87 

lb 	 21.63 Heleen van Roon 07-6-86 

car 2a 	- 	- 	- 
2b 	 25.28 Nicole Dijkman 	26-10-86 

age group I 
12 jr en jonger 	23.77 Karina Douwma 	20-06-87 

13 jr en ouder 	27.73 Renate Dijkman 	20-06-87 

age group III 
15 jr en jonger 	46.03 Nicole Dijkman 	11-04-87 
16 jr en ouder 	— 	 — 	 — 

zestallen 
junioren 	 — 	 — 	 — 

senioren 	- 	- 	 — 

WEDSTRIJDEN:  
Alle meisjes die dat willen en naar oordeel van 
de trainster daar aan toe zijn, mogen in principe 
meedoen aan de wedstrijden in de kringkompetitie. 
Doe allemaal mee, want het is leuk om te doen. 
De eerstvolgende wedstrijd is op 1 november. 
Dan wil ik ook zien dat de records uit 1986 
verdwijnen uit de lijst rail 

KRINGKAMPIOENSCHAPPEN:  

datum: 	22 november 1987 
plaats: 	De watering, Wormerveer 

Deelneemsters:  

cat A-1: 	75-446 Miranda  de Ridder 
76-489 Karina Douwma 

cat 8-1: 	74-449 Anne-Marie  van Roon 
74-495 Nicole van Balen 
72-463 Charissa Reineck 
70-478 Ellen Hes 



cat A-2: 	72-467 Nicole Dijkman 
72-454 Petricia van Lieshout 

cat 8-2: 	71-477 Renate Dijkman 
70-451 Heleen van Roon 

We zijn nog op zoek naar moeders die willen beden 
bij het omkleden voor de uitvoeringen en andere 
ouders die willen helpen bij het noteren van de 
punten. Ook een fotograaf m/v is van harte welkom 
ook bij de voorbereidingen. 

Techniek:  

Dit keer geen heel figuur, maar een deel van een 
figuur. De catalina-draai is dermate lastig dat 
ze los geoefend wordt, voordat de rest van het 
figuur erbij komt. 

Catalina draai: 

1 We gaan uit van 	2 nu uit draaien in je 
de balletbeen houding 	heupen en je romp naar 

de bodem bewegen. 

3 weer indraaien 
tot kraanstand. 

NB -je draait naar je liggende been toe. 
-je vertikale been blijft vertikaal 
-het liggende been moet zo hoog mogelijk blijven 

Defen dit altijd met z'n tweeën, waarbij de een de 
ander helpt. Ga nooit zelf rommelen. 



AGENDA:  
1 november Wedstrijd techniek, Purmerend 

verzamelen 14.15, Sportfondsenbad 
aanvang inzwemmen 15.00 uur 
jury: Hr. Dijkman 

L.v. Emmerik 

7 november: Kringploeg 
Zaandam 

14 november: Kringploeg 
Haarlem 

22 november: Kringkampioenschappen. Wormerveer 
verzamelen 13.15 Sportfondsenbad 
inzwemmen 14.00 uur 
jury: Hr Dijkman 

J. Hes 

28 november; Kringploeg 
Haarlem 

12 december: Diplomazwemmen 
Egmond aan de Zee 
verzamelen 16.30 Sportfondsenbad 
aaanvang inzwemmen 17.30 uur 
jury: L.v. Emmerik 

J. Hes 

N8 De juryleden dienen een half uur vóór het in-
zwemmen aanwezig te zijn, behalve bij het diploma-
zwemmen. 

Tot volgende maand 

Linda 
• 
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