


© Zwemvereniging De Watertrappers 
www.dewatertrappers.nl  

www.dwt-haarlem.nl 



47 
DECEMBER 
4 

475 

typen: 	 Scie Wigman 
montage en illustraties: Marcel van Gemert 
stencillen: 	 Johan Selles en 

Carole Wigman 
samenvoegen en verzenden: Fam Rohling 

Redaktíe adres: 	Sophie Wigman 
Jan Haringstraat 51 
2023 K8 HAARLEM 

kopy inleveren in de kopy/ideeënbus in It 
klubhuis, welke iedere week geleegd wordt. 

KOPY VOOR DE 10e VAN OE MAAND  INLEVEREN. 
IS OE KOPY LATER DAN WORDT HET PAS GEPLAATST 
IN HET DAAROPVOLGENDE KLUOBALO !l•ttttttttttt! 



Ieder weldenkend mens zal bij deze tite1 reageren met  
"Dat kan toch niet "'I" Inderdaad, Et heb nog nooit  

iemand zien roken terwijl hij zwom en 	wordt hier  
natuurlijk  ook niet bedoeld. De titel moet eigenlijk  
leuiden: ROKEN  IN HET ZWEMBAD,  maar ook dan moet U  
reageren met:"Dat mag toch niet!!!!!!"  

(Het roken en het noodgedwongen meeroken van nietrokers  
5^s tegenwoordig veelvuldig punt van discussie  In het  

averdekte zwembad echter gaan de hoge vochtigheids-
graad ende aanwezigheid van"chloor" een belangrijke  
rol spelen, juist in combinatie met sigarettenrook.  
Het desinfecterende "chloor" heeft nl. de eigenschap  

de slijmvliezen van ogen, neus en ademhalingsorganen  

iets aan te tasten. U kunt zelf bedenken dat rook dar  

dan een slechte invloed heeft en dus de ademhaling  
vooral bijde zwemmers gaat bemoeilijken.  

Een terras met ;rekende ouders maak het zwemmen van  
hun kinder=s minder gezond. Denkt U daar eens aan als  
U'in het zwembad ee  N  sigaret opsteekt.  
En kunt U niet buitenroken, gaat U  dan even buiten  
roken.  

Namens alle zwemmers:"Bedankt !!!!!!! ,  

Th.v. Giezen.  



Zaterdagavond 24 oktober. Om vijf voor acht  was  ieder-
een aanwezig. We waren dit keer net z'n tienen. Voor 
het eerst in dit seizoen, want Marjo speelde haar 
eerste wedstrijd. De eerste twee wedstrijden was ze 
op vakantie ende derde was ze ziek. Ze stond te popelen ! 
Wij allemaal trouwens, want we hadden al drie wedstrijd-
en gewonnen en om kampioen te worden is het verreweg 
het eenvoudigste om ze allemaal te winnen. Terwijl wij 
met onze warming-up bezig waren kwam AZVD binnen. We 
kregen enkele schampere opmerkinge n  te horen:"Wat een 
uitsloverij! Is dat echt wel nodig allemaal ?" Dit deed 
ons goed. We zouden ze wel een laten zien waar dat goed 
voor was! De scheidsrechter controleerde  dit keer ook 
de teennagels en vertelde ons nog even waar we de kant 
op  moesten als we eruit gestuurd werden. Je weet het 
maar nooit met die nieuwe spelregels, dat is bij iedere 
scheidsrechter anders. Onze coach was er niet maar hij 
had voor een uitstekende plaatsvervanger gezorgd. 
De eerste periode waren we nogal zenuwachtig, we speelden 
nog niet echt ons eigen spelletje. Toch stonden we 
met 3-1 voor door doelpunten van Brigitte, Martine en 
Carry. Carols lag te keepen. 
De tweede periode waren we wat rustiger en we kregen 
langzaam het gevoel dat we echt konden winnen. Terecht, 
want het stond na twee periodes 6-2. Greet, Martine 
en Brigitte hadden gescoord. Carols ging nu  -meespelen 
en Brigitte Keepen. Die had er zin in want ze maakte 
meteen twee doelpunten in de derde periode. We deden 
allemaal goede aanvallen, keurio volgens het boekje, 
opgezet via de zijkanten. Anje en Carry scoorden ook 
nog twee doelpunten en toen stond het 10-3. 
Helaas hadden we het toen wel zo'n beetje oezien. 
Geen aanvallen meer via de zijkanten, maar door hat 
midden, we werden veel te slordig. Er vielen cok nog 
maar twee doelpunten van Carry  en  Carols. 
Al met el was het een tamme wedstrijd. Het meest op-
vallende was de verassende manier van ecorden van 
sommige mensen. Hele leuke baltechnieken waren  er te 
bewonderen voor de echte liefhebbers. Het blijft na-
tuurlijk leuk om met zo'n score te winnen, mear er zit 



een kans in dat het voor niets is geweest. AZVD wil 
zich terug  trekken uit de competitie en dan telt deze 
wedstrijd niet meer mee. 
Na afloop hadden we na een laatste discussie, nog eeb 
belangrijke beslissing genoemn over onze outfit. 
Leuk nieuwe voor onze supporters! Binnenkort in uw 
zwembad: dames I in gleodnieuwe badpakken!! De coach 
is zelfs van plan een bijpassende zwembroek aan te 
schaffen. Komt dat zien!!! Onze eerst volgende thuis 
wedstrijd is op 12 december. Dan moet heren I trouwens 
ook thuis spelen. Een goede reden om weer eens een 
avondje waterpolo te komen kijken.! Int ziens dus. 

Als je dit clubblad bij je in de bus valt, ben ik net 
jarig en staat Sinterklaas ook al weer voor de deur. 
Nog even en dan is het 1988. In deze aflevering van 
de  contra-torpedo  het verslag van de eerste wedstrijd, 
wat over de trainingen en over volgend jaar. 

Purmerend:  
Op zondag 1 november was de eerste techniekwedstrijd 
van dit seizoen. DAT was er ook, maar met een gehavende 
ploeg (veel zieken). De meisjes waren verdeeld over 4 
categoriën. 
Cat I (zelb, salto ao, hoekh, geh. draai) 

 

la 
Kitty Tooten 	4.40-4.58-2.20-4.77 	15.95 * 
Jessica vd Have 3.85-4.22-4.00-4.58 	16.65 
Esther Burghout 4.22-3.85-4.20-4.40 	16.67*  



lb 
Annemieke Selhorst 	3.12-3.85-2.40-3.85 	13.03* 
Leila v Zadelhoff 	3.85-3.85-3.20-3.48 	14:36* 
Sandra de Lange 	4.40-4.58-2.40-5.13 	16.51* 
Charissa Reineck 	5.32-5.50-4.40-4.95 	20.57* 

Cat 2(balletb, kraan, overslag, dolfijn) 
2b 
Miranda de Ridder 	5.00-4.55-5.50-5.00 	20.05* 

Cat 3 (geloot kiep) 
3e 
Karin Douwna 	6.40-5.75-7.00-6.80 	25.95* 
3b 
Heleen van Roon 	5.87-4.75-6.50-5.52 	23.64* 
Ellen Hes 	6.13-5.75-6.50-5.38 	23.76* 
Patrice van Lieshout 6.40-6.75-5.50-7.08 	25.73 

Cat 4(geloot groepl) 
4b 
Renate Dijkman 	8.00-6.60-4.00-5.70-7.28-6.80 

38.08* 
Alle puntenaantallen waar een * bij staat, zijn per-
soonlijke recods. Dit maal weer heel wat ! 
Ook zijn er twee clubrecords gevestigd en wel: 
Age gr T , 0.12 j Karina Oouwma 25.95 
Age gr III, b.15 j Renate Dijkman 38.08 
Natuurlijk (?) hadden we ook een naar prijswinnaars, 
met een medaille 
cat lb Charissa Reineck 	2e prijs 
cat 3e Karina Douwma 	le  prijs 
cat 3b Patrice van Lieshout 	2e prijs 
Zoals je ziet heeft de ploeg weer goed zijn best 
gedaan. We eindigden op de 5e plaats met 147.05 punten. 

Trainingen: 
Trainen doe je voor jezelf, om vooruit te gaan. 
Dat gaat niet vanzelf. Je moet je er voor in zetten. 
Dan ga je vooruit: volgende diploma, hogere punter. 
Voor het kunstzwemmen zijn de trainingen op dinsdag 
van 18.00 - 19.00 uur met daarachter een half uur 
dr000traininen. Dit alles in het sportfondsenbad. 
Alleen nog even dit: 



1: Je  moet bij de training zelf ruim van te voren 
je.lichaam los en warm maken. Wij zullen zoveel 
mogelijk helpen. Kijk ook naar de oudere meisjes, 
die wat meer oefeningen weten. 

2: Tijdens de training moet je een figuur echt goed 
blijven oefenen en denken aan de aanwijzingen die 
gegeven worden. Zeg niet zo gauw: "Dat kan ik niet!" 
Oefenen zorgt er voor dat je het een tijdje later 
wel kunt. 

3: Elke kunstzwermer kan in principe op de woensdag 
en/of donderdagmiddag een zwemtraining volgen. 
Dit is goed voor je conditie en je zwemtechniek. 

1988 
Nog even en dan is het zover: 1988. Per 1 januari 
verschuiven alle leeftijdsgrenzen weer en dat heb ik 
hieronder gezet. 3e kunt zelf zien in welke categorie 
ie nu komt.' 

cat 

	

la 1978 en jonger, zonder E-dioloma 

	

lb 1977 en ouder, zonder E-diploma 
cat 2a 1977 en jonger, zonder D-diploma 
	2b 1976 en ouder, zonder D-diploma 
cat 3a 1276 en jonger, zender C-diploma 

3b 1975 en ouder, zonder C-diploma 
3c 1976 en jonge:, met 	C-diploma 

cat 4a 1973 en jonger, zonder S-diploma 
4b 1972 en ouder, zonder 8-diploma 
4c 1973 en jonger, met 8-diploma 

cat 5 alle leeftijden,zonder A-diploma 
cat 6 alle leeftijden, met A-diploma 
N.B.  Het gaat hierom de kunstzwemdioloma's 

Agenda:  
december 12 diploma zwemmen Egmond 

verz. 16.30 uur Sportfondsenbad 
inz. 17.30 u 
jury: Joke Hes 

Linda van Emmerik 

janurai 05 eerste training in 1988  



Techniek  
Vorige maand hadden we de catalina draai. Omdat 
daar geen plaatjes bij stonden deze maad een figu ur 
waar deze draai in voor komt; 

De catalina overslag: 

Tekeningen 3,4 en 5 horen ook bij de tekst in het 
vorige clubblad. 
Rest  mij slechts een laatste woord in 1987 

= TOT VOLGEND JAAR=, 
Den is ook het secretariaat in andere handen: 
kz-secr. Joke Hes 

Hoofdstraat 92 
Santpoort 
tel: 37 82 97 

GROETJE LINDA  





1. Linda van Emmerik - Liesbeth Kohne 	- Dennis 
Venings. 

2. Michel Nijhuis - Polle Oudshoorn 
3. Daan Kok - Dennis Croymans - Wendy den Bak - 

Pauline v Daelen - Jason Mensingh - Charlotte 
Rietveld 

4. Edward Hoogsteder - Arthur Stricker - Ad Walter - 
Rene Huyboom 

5. Frank Moison 
6. Clement Boon - Radjinder Deen - Petra Hugtenburg 
8. Michiel Kraakman 
9. Tim Heddema 
10.Bianca van Buuringen 
12. Brigitte Lanfermeyer 
14.Mark Deen - Erik-Jan Kiesse 
15. Herman Lanfermeyer- Siep Visser - Joke Kroft-

Klumpers - Jan Nijemanting 
16.Linda Kops - Nicky van Straaten 
17.W.v. Dijkman. 
18.Vera ten Hacken - Kai de Jongh - Remcc Visbeen - 

Ton Leurs 
19.Karin Jongsma 
20.Richard Hogaarts - Tim van de Putten - Dirk-Jan 

van Straaten 
22.Johan Jochemsz 
23.Jeroen Rotteveel 
24.Ad Bastiaenen 
25.Cuno Rutte 
27.Taho Janssen - Selma Verheul 
28.Nicole Dijkman - Vincent Steffens 
29.Ans Kusters - Marieke Tollenaar - Maaike de Zwart 
31. M. de Boer 

Al deze jarigen een prettige dag toegewenst vergezeld 
van onze hartelijke felicitaties 11 t 1 1111? 



Dit te lezen is misschien, voor jullie wel wat 
raar, maar we naderen het einde van dit jaar. 
Zodoende probeer ik, op 'n wat andere manier te schrijven 
En geef jullie tijden door om bij te blijven, 

Tijde gezwommen op11 oktober in de Planeet 
Plus van 25 oktober + 1 novemner +8november zoals je.weet 
tijden die je besl ist nog eens roet kijken 
on  te zien wat je met zwemmen wist te bereiken. 
En vind je na(veel)trainen, geploeter en gezwoeg 
je behaalde resultaten nog niet goed geneog, 
zal je via trainster en trainingen moeten proberen 
uithoudingsvermogen,  techniek enz. nog beter aan te leren. 
Tot slot; geef je de moed  op,  dan is alles verloren 
daaruit is nog nooit iets coeds geboren. 
Het beste waar je op kunt mikken 
is dat je jouw persoonlijke tijden op zal krikken 

De zwemploegoiet. 

Dit gedicht of hoe je het ook maar noemen wil, was 
voor mij de inleiding om alle lezers van ons club-
blad een enorme gezellig decembermaand toe te wensen 
Voor de zwemmers/sters een prettige vakantie, met 
misschien 'n keertje extra trainen ??? Voor die oer 
soonlijke resultaten weer je wel !!!! In ieder geval 
succes toegewenst bij trainingen en wedstrijden 
namens zwemwerkgroep 

Simon van Veen 











Tijden van 11 oktober F. Competitie in de planeet 

100 m school martin Belles 	2.03.8' 	* 
100 m school Petri van Oijk 	2.02.9 3e 
100 m vrij 	Brigitte van Oi jk 	1.15.2 
100 m vrij 	Linda Jutten 	1.13.8 	* 
100 m vrij 	Carols Wigman 	1.07.3 1e 
200 m wissel marrielle Scholten 	3.09.8 3e 
200 m wissel Renate Haack 	3.06.8 le 
100 m school Arno Jutten 	1.22.3 le 
100 m school Lonneke van Veen 	1.34.6 2e 
100 m school Michelle van de Berk 	1.30.0 le * 
100 m school Nicole van Balen 	1.35.6 	* 
100 m school Natascha Samson 	1.45.9 	* 
100 m school Sanja van Dijk 	1.40.3 le * 
100 m rug 	Johnny Visscher 	1.44.5 	* 
100 m rug 	Michelle van de Berk 	1.20.1 le 
50 m rug 	Michiel Veen 	0.54.0 2e 
50 m rug 	martin Belles 	0.58.2 3e 
50 m rug 	Petri van Oijk 	0.58.1 2e 
50 m rug 	Sabine Roozen 	1.04.2 3e 

100 m vrij 	Lonneke van Veen 	1.17.5 	* 
100 m rug 	Arno Jutten 	1.20.7 2e 
100 m wissel Sanja van Oijk 	1.35.6 
100 m wissel Nicole van Balen 	1.29.4 2e * 
100 m wissel  Michelle van de Berk 	1.23.2 	* 
100 m wissel  Lonneke vanVeen 	1.30.0 	* 
100 m rug 	Natascha Samson 	1.59.0 	* 
100 m rug 	Joainda var. Veen 	1.45.1 	* 
100 m rug 	Renate Haack 	1.32.4 le 
100 m vrij 	John Visscher 	1.28.8 	* 
100 m school Brigitte van Dijk 	1.34.3 3e 



Tijden 25 oktober te Volendam 

100 m school Sabine Roozen 	1.52.0 	* 
100 m vrij 	Jolanda van Veen 	1.31.7 
100 m vrij 	John Visscher 	1.25.3 	* 
200 m wissel Renate Haack 	3.02.2 
100 m rug 	Joalnda van Veen 	1.41.9 	* 

Tijden 1 november in De Vredehof te Hoorn 
50 m vlinder Michelle van de Berk 	0.35.5 
50 m rug 	Michelle van de Berk 	0.35.7 	* 
50 m school Natascha Samson 	0.47.3 	* 
50 m school Remco Belles 	0.47.6 
50 m vrij 	Remco Belles 	0.35.5 	* 

Tijden 8 november Jeugdcomp in de Planeet 
50 m rug 	Renate Haack 	0.40.7 le 
100 m vlinder Linda Jutten 	1 .25.7 le 
200 m wissel Arno Jutten 	2.46.1 le 
100 m vrij 	Michelle van de Berk 	1.10.8 le 
100 m vrij 	Lonneke van Veen 	1.16.0 2e 
50 m vlinder John Visscher 	0.47.5 3e 
50 m vlinder Remco Belles 	0.42.5 le 

100 m wisssel Jolanda vanVeen 	1.38.4 3e 
100 m wissel  Sanja van Dijk 	1 .33.1 2e 
100 m school Arno Jutten 	1.25.6 le 
100 m wissel Renate Haack 	1.29.2 1e 
100 m school Michelle van de Berk 	1.31.3 le 
100 m school Nicole van Balen 	1.39.0 3e 
100 m vrij 	Remco Belles 	1.16.2 le 
100 m school Natascha Samson 	1.47.2 3e 
100 m school Jolanda van Veen 	1.44.8 2e 
100 m school Sanja van Dijk 	1.41.1 le 
100 m rug 	Niels Rohling 	1.19.3 3e 

* = verbeterde tijden. 





Voor de wedstrijd:  
Een deel van ons team nam geen tijd om in te zwaaien 
want Jolande had een boekwerk met de nieuwste bad-
pakken meegenomen, Zodat de helft over het boek zat 
gebogen. Daardoor moesten  we  zonder in te zwaaien het 
water  in.  
Frank (de coach) had ons allemaal voorzien van een blad 
met de speeltechniek, omdat hij later zou komen want 
hij moest zelf spelen. 
Voor de le periode was Frank aanwezig. 

le periode: 
De eerste periode zou Brigitte Keepen. 
We  begonnen gelijk "goed" we kwamen achter te staan 
met 0-1. 
Maar gelukkig was Greet op dreef ze kreeg een hoge bai 
van 11artine aangespeeld en tikte hem door in het coal 
dus 1-1. De periode was ncq niet afgelopen zodat de 
tegerpartij 1-2 maakte. 

tussen 1e en 2e periode: 
Frank trachee ons aanwijzingen te geven maar iedereen 
liep te klagen hoe oerveen de tegenpartij was  zodat er 
van de aanwijzingen niet veel kwam. 

2eperiode: 	• 
Deze periode maakte Greet een doelpunt. Weer door 
tikbal hoog aangespeeld door Carols. Onze aanvcerdster 
Katja werd er voor 35 seconden uitgestuurd wegens prater 
Dit  kan gebeuren als je iets over de scheidsrechter 
zegt of scheld tegen een medespeelster. 

3e periode:  
Deze periode keepte Carols. Greet raakte een doelpunt 
3-2. Een van de tegenstanders maakte een overtreding 
binnen de 4 meter zodat ze een strafworp tegen kregen 
Greet nam de strafwort 1-2. 

4e periode:  
Deze periode maakte Greet (voor de afwisseling) het 
vijfde doelount 5-2. 
Nu maakte Carry in overtreding in de 4 meter zodat we 
een strafworp tegen kregen 5-3. 
Anita  werd er voor 35 seconden uitgestuurd. Zodat we 
6 tegen 7 speelden en er een doelpunt tanen aard ge-
sccerd 5-4. 



Op een geven moment lag Jolande midvoor za kreeg toen 
zo'n trap van de tegenstander, dat Jolande haar klap 
verkocht. JAmmer genoeg zag de scheidsrechter het zodat 
Jolande er voor 35 seconden uit werd gestuurd. 
Maar  we hebben deze periode geen tegendoelpunten neer 
gehad zodat de eindstand 5-4 was. Oat is dus de  derde 

 wedstrijd die we hebben gewonnen. 

na de wedstrijd: 
Niemand had het gevoel dat we hadden gewonnen omdat 
iedereen wel wat trappen van de tegenstanders had gehad 
En we hadden afgesproken dat de gene die de laatste 
keer een stukje had geschreven de volgende schrijfster 
aan zou wijzen. Ik  was dus de gelukkige. 

Carola 

Om iedere maand een stukje over snorkelen te schrijven 
valt me niet altijd even gemakkelijk en toen ik ver-
leden maand het een keer vergeten was bleek dat de 
redactie een oud stukje opnieuw geplaatst had, hier-
voor onze hartelijke dank. 
Deze maand heb ik een aankondiging en wat datums over 
genomen uit het N.0.B-blad "onderwatersoort". 

Duikteam "Zeeland" organiseert de enige echte nieuw-
jaars-snorkeltocht. 

Op 1 ianuari 1988 wordt deze traditionele tocht voor 
de tiende keer gehouden. Die tiende keer geeft ons een 
reden om aan de deelnemers een bijzondere herirnerig 
in het vooruitzicht te stellen. Wij vragen de deel-
nmers om zich zo orgineel mogelijk uit te dossen. 
Voor de meest orginele deelnmers zijn natuurlijk di-
verse prijzen beschikbaar. De tocht is weer te r  hoogte 
van  de 88ulevard Evertsen te Vlissingen en bedraagt 
cirva 900 meter. 



De tijd waarin u deze afstand aflegt is niet belang-
rijk . ende lengte van het parcours zal zonodig aan de 
weersomstandigheden worden aangepast. De ervaring leert 
dat de omstandigheden elk jaarweer anders zijn. Zo 
kan  je  een kalm zeetje treffen, soms ook ontaard de 
tocht in een spektaculair woest branding zwemmen. Net 
kan natuurlijk sneeuwen, vriezen of stralend mooi 
weer zijn. Genoeg argumenten om in grote getale naar 
Vlissingen te komen. 
Het parcours loco evenwijdig aan de boulevard en 
begint om 14.00 uur. 

Voor meer informatie over deze tocht maar natuurlijk 
ook over snorkelen bij DWT kunt u bellen Jan of Truus 
Bouwknegt 023 - 35 54 52 

AGENDA SNORKELE r 

DECEMBER 

12 	OWH (onder water hockey 
Scuba Libre toernooi 
Oen Haag 

15-17 Tour- Amsterdam 

JANUARI 

10 	OWH Aquq Delf ia toernooi 
Delft 

13-17 Vakantie '88 Jaarbeurs 
Utrecht 

MAART 
4-13 Hiswa Amsterdam 
13 

	

	OWH Krokus toernooi 
Astacus-Stein 

5-6 	Se Spon,dly Festival 
Der :-±aag 





Maaike Meyer 	 Maurice v.d. Meij 
Jaime de Zwart 	 Daan mol 
Ivo Stoute 	 Judith Slootheer 
Bas Böing 	 Roy Schwedler 
Joke dePlot 	 Daniëlle Joosten 
Eveline van Doorn 	Benjamin Zuurendonk 
Nicole v.d. Bosch 	Suzanne ten Have 

1. Wim van Wees 
2. Nel Nijemarting 
3. Peter Samson 
4. Simon van Veen 
5. Marius Bakker 
6. René van Houwelingen 
7. Leida Scholten 
8. Corry Bergran 
9. Janette Blom 

10. Corrie van den Bosch 
11. Miriam Samson 
12. Henny Hooischuur 
13. Judith meiermans 
14. Jan Nij emanting 15.HenkWigman 16.

 Ine van Houwelingen 

17.

Bas Blom 
18. Ans van  !een 
19. Karin Nijemanting 20.

Hans Pijpers 



1. Peter Samson 
2. Jim van Wees 
3. Nel Nijemanting 
4. Judith Meiermans 
5 !eila Scholten 
6. Simon van Veen 
7. Bas Blom 
8. Karin Nijemanting 
9. Hans Pijpers 
10.Janette Blom 
11.Miriam Samson 
12.Marius Bakker 
13. Inge van Houwelingen 
14.René van Houwelingen 
15.Truus Kooi 
16.Corry Bergman 
17.Jan Nijemanting 
18.Corrie van den Bosch 
19.Henny Hooischuur 
20.Ellen Koopman 
21.Henk Wigman 
22.Ans van Veen 

Plaatsing en tijden van de alteratieve Kring-
kampioenschappen gehouden in het zwembad vab 
Groenendaal 

100 m vrij 	Michelle ven de Berk 	1.12.1 '73 1e 
100 m rug 	Michelle van de Berk 	1.22.1 '73 1e 
100 m school Michelle van de Berk 	1.34.6 '73 1e 
200 m wissel Michelle van ce Berk 	2.58.6 '73 le 

Uitslagen Speedo-jaargangwdstrijd gehouden op 
20 septemer in die Wiel te Schagen. 

100 m vrij 	Renate Haack 	1.15.9 '77 2e 
100 m vlin 	Renate Haack 	1.39.2 '77 2e 
Prima gedaan hoor Michelle, Renate en Cora. 
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