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kopy inleveren in de kopy/ideeënbus in 't 
klubhuis. salvo iedere weak geleegd wordt. 



Beste leden 
 

Inmiddels behoort 1987, weer tot het verleden en gear we 
mogalijk het jeer van de waarheid tegemoet. 
lk denk hierbij aen gemeentesubsidie. doorzicht in de 
zweroatl problemetiek en het afronden ven min algeheel 
beleidsplan, waeraan door velen hard is gewerkt. 
Hard gewerkt is ex in '87 door velen, waervoor bij deco 
nemens het bastpur de hartelijke dark. 
We hopen dot wij in '88 weer van us inopanningen gebruik 
mogen maken, om onze vereniging verder to laten groeien. 
Het is verheugend to mogen mededelen dat on een eantal 
" nieuwe mensen zijn, die zich bereid triton verklaerd 
an rich "aktief. coon de vereniging in to zetten. 
Venwege de funktie, welke hij goet bekleden. oil Di or 
Sin bij neon noemen em wel Niels Hinneging. Niels zel 
m.i.v. van 1988 het secretariaat overnemen van de one zo 
vertrouwde Heck Wigman. 
Een woord van dark ean Hank is zeker op zijn pleats. 
II< hoop dat de afgelooen nieuwjears receotie ven 3 
jenuari sanleiding geweest meg zijn, eventueel wat 
neder bonnie met Niels to hebben gemaakt. 
Mocht uonverhoopt geen kens hebben gorier an aanwezig 
to zijn, clan wens ik u lange deco wog, namens het gehele 
bestuur min voorsooedig en zwemrijk 1988 toe. 

Ad Bastiaeren. 
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Leat ik als eerste beginnen  om  U als lezer eer% prettig 
en voorspoedig 198B toe te wensen. 

 Waarschijnlijk kent U mij niet, 	ban een an de na 
die iedere week trouw naar het zwembad kom om kinderen 
(uw kinderen) zwemles te geven. 
Nu is dat natuurlijk niet Verplicht moer ik vind het 
nu eenmaal leuk cm  dit te doen en om dit leuk vinden 
gaat dit stukje. 
Terwijl ik dit schrijf is het eind 1987 en is het e -
zwemmen net achter de rug, gelukkig zijn ze allemaal 
geslaagd. Echter zijn de ouders van de kinderen er 

wel van doordrongen dat wekelijks  een aantal vrij-
willigers bezig zijn am uw kinderen te leren zwemmen. 
Ik persoonlijk heb wel eens het idee van niet. 
Al  die mensen die U op het les uur tegen komt (pok 
de dames achter het tafeltje) zijne an U en  uw 
kinderen een mogelijkheid te geven on bij cur te 
zwemmen. als goed vo 	voor 1988 zou ik U willen 
voorstellen: hou  hier ree 

voornemen 
	nee. Loop niet 

laar door, meld u even bij het tafeltje. 
Maak eens een praatje met de lesgever van uw kind. 
Een vriendelijk woord kost niets maar geeft veel 
voldoening voor al die mansen die via uw vereniging 
zich in zetten voor uw kind. 

Jan 
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teel mensen  kijken vreemd op bij het woord 
onderwaterhockey (o.w.h.). 
Daar hebben ze nog nooit van gehoord! Toch wordt onder-
waterhockey algespeeld sinds 1960 en in Nederland 
sinds 1973. 
Als je je eerste snorkeldiploma hebt kan je er al  mee 

 beginnen. Het is prime voor je conditite. De grondstrata- 
en tactiek van onderwaterhockey is het zelfde als pie 

welke ook in andere teamsporten worden toegepast. 
Hoewel 	deze sport wordt natuurlijk wel onderweter 
gespeeld. Onderwaterhockey wordt gespeeld door twee teams 
van  10 spelars. Het diepe gedeelte ven het zwembad is je 
speelveld- Ieder team nap zes spelers tegelijk in het 
water hebben. De andere vier spelers kunnen wisselen 
tijdens het spel. le speelt  het  snel met een snorkel. 
vinnen, een duikbril en een korte houtenstick. 
je  een  loden puck  over  de bodem ven het zwembad speelt. 
 spelers dragen aan hun speelhand een  handschoen omdat 

de tegels van het zwembad scherpe Landjes hebben.  Aan  
iedere kant van het speelveld is een doelbak. De bedoeling 
van  het spel is  an tijdig naar de bodem ven het zwebad 
to duiken , oe puck  voorbij de tegenpartij te spelen en 
een  doelpunt te  scoren  doorde puck met je stick het doel 
in  te slaan. Je moet dus lang je adem in kunnen houden. 
ten wedstrijd bestaat uit twee perioden  van vijftien 
minuten en een pauze ven drie minuten om te wisselen 

n speelveld en uit te blazen. Je meg een speler 
alleen aanvallen als hij in het bezit is van de 
muck. 
De spelers die niet in het bezit zijn van  de puck 
mogen dus niet aangevellen of gehindert worden. Verder 
kent onderwaterhockey de vrije puck, de strafpuck 
en een  tijdelijke uitsluiting. Het spel wordt geleid 
door drie scheidsrechters! een op de kent en twee in het 
water. 
Onderwaterhockey is een prima soort an he lichamelijke 
prestaties en je conditie te verbeteren. Onderwaterhockey 
traint je om je in het water g oed te kunnen bewogen en 
te beheersen. Natuurlijk geeft onderwaterhockey je ook 
het gevoel  an  saamhorigheid en vriendsschap, de wa roe 



van een teamsport. 

Wilt u meer weten van onderwaterhockey of over snorkelen 
bel dan gerust naar ]AN OF TRUUS BOUWKNEGT TEL; 
023 - 33 54 52. 

Met denk aan de NOB. 

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN NET BEstuuR ! . . 

Door het zich vrijwillig beschikbaer 

stellen  ven  de heer Niels Kinneging 

kunnen wij gelukkig voorzren in de 

ontstane vacature van het secretariaat 

Wij fieten Niels hartelijk welkom in 

onze gelederen en hopan en vertrouwen 

tat hij zich spoedig volledig 

ingewerkt eel weten. 



Toen 
d 
 e glazen schuifdeuren zich autometisch openden, 

stond er geen van  lend & Loos meer waren er bloeman 
en zoenen. 
Was dit m'n eerste kultumshock? Of had ik er al een 
pear gehad? 
0, ja die Engelsen! Wet ween die bleekjes en lelijk. 
Had ik ook maar een gebrande bruine kop met rimpels en 
een lach mat een paar gele tanden; dat straalt tenminste. 
Bij het inchecken mocht ik niet eens voordringen en 
moest ik netjes  in  de rij steen, ik vond het knap dat 
ik die zelfbaheersing had. doordringen is toch een veel 
leukere soort, het is alleen  even 

 Enfin, door de bloemenmeisjes en  jongens van Haarlem 
ward ik in een glimmende auto geloosd, en plotseling 
zweefden  we met  een artje  van  120 km/uur  
brede. grote asfaltplak vet witte strepen Eerst wilde 
ik gillen:"We rijden aan de verkeerde kant van de weg", 
(o nee, hier rijden ze rechts!) Toch klopte er iets 
niet, het is toch levensgevaarlijk om .zo te rijden ea 

 kan elk moment een koe, geit kip of hond de weg over-
steken.  Of, sen diepe kuil in de weg, of een tegenligger 
op je rijstrook zonder lichten  
Near  zo waar,  we hadden geluk er gebeurde niets van 
dit alles. 
Streks na 	vakantie ook naer eens probezen ? 
Terug in mijn oude huisje zat ik beduusd op de bank, 
de bloemen in de vaas en rook ik daar geen echte kofiie? 
le koffie mocht niet baten 	 r later lag 
ik in bed , zonder muskietennet maar met een deken. 

Ik zette de voordeur op een kiertje en keek om het 
hoekje de straat op. 
Een straat vol geparkeerd met auto's, een rijtje 
lantarenpalen en zelfs een stoep. 
Nog maar  even  gauw naar oe W.C. v ordat ik wegga, 
want hier zijn geen  mensen  op straat die roepen en 
piesen. meer  mensen, netjes gekleed, schoon en mode 
bewust. Ik keek  near  mijn eigen kleding en dacht 
" Dit zal wel niet de laatste mode zijn ". 



Mensen  liepen van A  naar  B, -van B nar  C,  altijd me; 
een bepaald doel voorogen. Er was geen tijd. 
Fietsend door de duinen neer Parnassia, wandelen langs 
strand en zee, liggen in de zon. 
De golven breken nog steeds op het strand, niets is 
veranderd, of is  er  juist van alles gebeurd ? 
De golven van  vandaag, waren toch niet de golven van 
gisteren? 
Vlieland, was dat niet heel  ver weg wear je met een 
bootje  naar  r r toe moest? De briefjes ven f  100, v de 
zekerheid maar even aan het loket wisselen. In afge-
legen gebieden hebban ze nooit geld terug van grote 
biljetten. 
Heb ik m'n zaklantaarn bij me ? Er zal wel geen elek-
triciteit zijn aldaar. Je moet ook overal aan danken 
als je de "remote area's " in gaat. 
" Stommerd", we zitten hier in Nederland, flitst er 
door  n kop . 
Dot flitste ook door  m'n  kop , toen ik de trein mists, 
sinds wanneer vertrekken treinen op  tijd ? 
Sterker nog, ik heb  ze  op de minuut zien vertrekken, 
ook nog bijna leeg. (alleen de zitplaatsen bezet). 
Geen tempels maar kerken 
geen bouwvallige huizen maar Bijlmer 
gaan bergen maar polders 
geen blote  voeten maar gepoetste  schoenen  
geen hitte en stof  mar  koude en regen 
geen rijst met linzen maar drop en hagelslag 
geen Nepal maar Nederland. 
Gelukkig maar dat het leven overal moor kan zijn. 

Jeroen  

P.S. Geachte  anonieme  kaartverstuurder. 
Ondanks een grondige analyse van de Hindi tekst(hier 
spieken ze Nepali) kon ik (en andere Indiers en Nepalezen) 
de diepere betekenis niet achterhalen. 
Of u bent simpel of ik I!!! 



1. Nice den braven, Theo Vink 
2. Greet vink 
4. Marrielle Scholten, Dennis can Broeck 

Fie Wigman-Schoen 
5. Frouke Cupido 
7. Monique van de Kemp. Johnny Visscher, Natascha 

Samson, Tonny Meyer-Wassenberg 
B. Yvette Bongenaar, Sulam Jans 
9. Nicole van Balen, Roliep  Haying 
10.Marco Heemskerk, Evren Hatice, Boul Belhajla 
12.Bert Loerakker, Gerben  Pcmmée 
13.Marieke van Iersel, Martijn Kuiper 
14.Miranda de Ridder, George Westerman, Jorna 

Baesjou, Marjolein Moolhuyzen 
16.Piet Meijer 
17.Marco Cornet, Koen van Wieringen, 

Waiter Bakker 
18. Bianca Bakker. Sender Dekker 

21. Patrick van Santen 
22.Petra Bakkus, Louise Reichert, Bert Roos 
24.Anneke Huyboom 
25.Marijke Baars-Leurs, Monique Koopman. Marcoline 

Leen, Yvonne Leendertse, Pim Meyer 
26.Demitri Otten. Jolende Dijkstra 
27. Ina can Emmerik-Haack, Sanne Langeris 
29.Patricia van Lieshout, Temera can de Bor, 

Femke Schavemaker, Jan van de Vorstenbosch 
30.Frank Bootses, Ingrid Wassenaar 
" Nico ven de Pauw Kraan. Joke verkerk-Plaisir. 



De spelregels;  

Op de vanaf het begin ven deze competitie inwerking 
getreden nieuwe spelregels zijn nu bij de bond enkele 
kleine wijzigingen besproken. Vermoedelijk wordt dit 
na de winterstop ven kracht. 

R een uitgestuurde speler moet zich near het terugkom-
vak begeven. HIj mag dit doen op 66n van de volgende 
wijzen; 
- door in  het speelveld te blijven en zo terug te 

- door in  het water te blijven en zo terug ten. 
Oe speler mag dan onder de lijnen doorzwemen een 
in het water tussen de bassinrand en de zijlijnen, 
ar het  terugkomvak zwemmen.  

- door echter zijn eigen doellijn op de kant te 
klimmen en achter zijn doel om ta lopen. Deze 
laetste wijze blijkt in de praktijk niet goed te 
voldoen. Afgesproken is, dat indien het niet goed 
mogelijk is om op de kant te klimmen. dan  mag  de 
scheidsrechter geen andere oplossing bedenken 
(zoals een trapnetje in het Sportfondserbad). 
Zijn  er strak gespannen netten of ie de kant te 

.hoog dan mag van deze regel ook geen gebruik ge-
maakt warden. 

* Het terugkomvak is, bij een los liggend veld, 
achter de speelveldbegrenzing. Er is dus niets ver-
anderd bij vroeger. Bij een doel vent ean de 
bash-rand is het terugkomvak helemaal In hat hoekje van 
het speelveld. De speler ligt dan in het water  
helemaal in de hoek. 
Afzetten Meg nog steeds niet als je terugkant. 

s Waar inkomen  is ook onderwerp van bespreking ge-
weest. Besloten is dit vanaf nu op de volgende 
manier te laten doen: 
- bij 2 scheidsrechters op de plaats waar de 
grensrechters zitten,  of  behoren te zitten. 

- met 1 scheidsrechter tegenover de jurytafel. 
dus nok op de plaats van de grensrechters. 



Een speler die niet  near zijn terugkomvak gaat, ken 
voor  de duur van de wedstrijd worden uitgesloten met 
vervanging (wegens gebrek aan eerbied) 

Deze punten zijn nog niet in alle lagen van da 
polocompetitie duidelijk geïnstrueerd, dus er kan nog 
verschillend  gehendeld worden door de scheidsrechters 
Vaak rel de scheidsrechter vóór de wedstrijd eon de 
aanvoerders  zeggen, weer terug te kanen; zo niet, 
vraag er dan near an misverstanden te voorkomen. 

Nog één opmerking tenslotte: 
Een vrije inworp moet zonder treuzelen worden genomen, 

 endere gaet de vrije hal  over ar de tegenpartij. 
Dit geldt ook voor een doelworp van de keeper en bij 

Den hoekwordt.  eze fout wordt vooral gemaakt, doordat een cosier 
met de bal in de hand oeen vrij liggende 

uespevor z 	 genoe speler weg- 
want om de vrije bat doorn 	

oz 
zijn keeper te laten oenen. 

De scheidsrechter zei dan fluiten en een vrije 
worp san de tegenpartij geven. 

polowerkgroep 
Marius Bakker  
7-12-87 



Goed voorbaeld doet goed volgen!!!! 

Afgelogen zomer las ik een "bedanktt" bericht  in 
 dit clubblad, na ziekenhuísopname van Bert Loerakker. 

Dit doet mij bij deze ook  in de pen klimmen, omdat 
ik nu, evenals  hij toen,  enorm ast ben door de 
spontane en ware  reakties van DWT ars bij ziek 
rijn. 
Uit de polohoek, hoorde ik  wel, dat bv. een heel 
team op bezoek ging. Indien de patiënt het hebban 
kan is dat heerlijk. 
Net geeft je zon weldadig gevoel an  "bedacht" te 
arden. 

Daze zomer hoorde ik dat ik geopereerd moest worden 
Mocht zelf een datum prikken en koos voor de 
sombere november maand. Achteraf gezien is gelukkig 
alles voorspoedig verlopen, maar i.p. een sombere 
maand werd het ongeveer voorjaar. 
De vela lieve bezoeken en attenties privé en namens 
DWT, zorgden ervoor dat je er "blij"  van  werd. 
Nog tijdens de St. Nicolaas  viering van de  wedstrijd 
ploeg. moest ik  een enorme bloemenhulde ondergean. 
Voor al deze en goed 	en goad bedoelde reakties zeg pok 
ik graag "DWT, hartelijk dank" 

Fie Wigman-Schoen 



1. Truus Kooi 	 51E5 
2. René van Houwelingen 	 5079 
3. Judith Meiermans 	 5058 
4. Jen Nijemanting 	4963 
5. Frans Wiegel 	 4897 
5. Corrie van den Bosch 	 4891 
7. Bas Blom 	 4718 
8. Leida Scholten 	4602 
9. Janette Blo 	 4570 
10.Peter Samson 	 4541 
11.Marius Bakker • 	 4461 
12.Karin Nijemanting 	 4413 
13.Nel Nijemanting 	 4397 
14.Hans Pijpers 	 4368 
15.Wim van Wees 	 4350 
16.Simon van Veen 	 4346 
17.Miriam Samson 	 4245 
16. Diny Zandvliet 	 3947 
19. Corrie Bergman 	 3845 

In de eerste pleats wens ik iedereen een hele fijne 
kerst en jaarwisseling. 
Ik hoop dat alle in januari  weer van de partij zijn 
en er  kunnen nog veal meer mensen bij de nieuwe 
date's zijn allen op dinsdag. 19 januari 1988 en 
16 februari-  16  meert - 12 april - 10 mei 1988. 









STAND NA 4 AVONDEN KLAVERJASSEN 

1. Peter Samson 	 19512 ne 44 
2. Judith Meiermens 	 18775 
3. Wim van Wees 	 18644 
4.Nel Nijemanting 	 18569 
5. Leida Scholten 	18287 
6. Bas Blom 	18032 
7. Simon van Veen 	 17833 

8. Karin Nijemanting 	17723 
9. Hens Pijpers 	 17367 
10.Janette Blom 	 17212 
11.Miriam Samson 	 16824 
12.René van Houwelingen 	 14541 ne 3x 
13.Truus Kooi 	 14348 
15.Jan Nijemanting 	 13057 
16.Corrie Bergman 	 12693 
17.Inge ven Houwelingen 	 9514 ne 2x 
18.Corrie van den Bosch 	 9194 
19.Frens Wiezel 	 4897 ne  In 
20.Hennie Hooyschuur 	 4208 
21.Elly Koopman 	 4202 
22.Henk Wigman 	 4202 
23.Diny Zandvliet 	 3947 
24.Ans van Veen 	 3866 
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De  eerste  uitwedstrijd van dames 1. tot nu toe thuis alle 
wadstrijden gewonnen.  Een  ploeg ALLIANCE, die we 
dus nog  niet kennen. Iedereen is present inclusief Frans 
(van Anje) 
Als Anje .met haar gevolg ook aangekoman is in hat zwem.  
bed,  ne een leuke toeristische route kunnen we ons  gaan 

 omkleden. In een wisselkabine want het kleed hok is vol, 
onze eigen dames 2 moet namelijk de wedstrijd voor ons 
spelen. 
Na een goede toespraak van 

z 
 coach,  gaan we Zoals ge- 

woonlijk met knikkende kniel t water. 

te periode: 
Voordat rat publiek opgemerkt heeft dat er een nieuwe wed-
strijd gestart is,  steen we al met 0-1 voor omdet Greet 
scoort  uit een a situatie waarin 	 met ma 	er doorkomen. 
Hier volgt  al snel  0-2 op, een rommelballetje van Anje, 
die overigens zeer initiatiefrijk speelde dele wedstrijd 
wat zonder twijfel komt door Frans die zich gewoon tussen 
het publiek van de tegenpartij gezeteld hed. Even de schrik 
te pakken 1-2 doordat Anita op onverklaarbare wijze haar 
tegenstandster liet schieten en de bal ook nog in het goal 
belandde. Wa slotan de eerste periode toch af met 1-3, door 
een moor schot van Greet. 

2e periode:  
Deze periode werd gormand door een schitterende boogbal 
van  Brigit 1-4. Er werden in deze periode enkele ballen 
gaschoten die helaas niet in het doel kwamen maar uit-
eindelijk scoorde Katje uit een break in een 3-2 situatie 
ons vijfde doelpunt an was de stand 1-5. 

3e periode:  
De mooiste actie in deze periode was een keihard schot 
van  Martin venaf 10-meter ineen 1-0 situatie,de stand 
werd dus 1-6. De treurigste actie uit deze pariode was 
een geweldig schot van onze aanv. Katja dat afgekeurd 
werd omdat, ik weet niet meer precies wie, se 
teamgenootje in de twee meter lag te kijken ne e  mar deze  
gebeurtenis. 



4e periode:  
In deze periode regende het weer goels, 1-7 door een door-
tikbal ven Greet. Carry wilde nog even het water in om te 

wet haar den ook sardig lukte. 2e maakte 1-B  na 
een mooie voorzet ven Anje. En kort daarop 1-9 na 
break van een viertel deures. Dit was de wedsrijd van een de
breaks went vlak voor hat eindsignaal scoort Greet 1-10 
uit een dergelijke situatie. 

Voldaan konden we ons aenkleden. Frans was tevreden over 
de wedsrijd die hij bekeken had, gaet in het vervolg altijd 

e als hij kan. Als spion hed hijook vernomen dat het 
publiek niet zozeer over ons geweldige spel sprak maar 
meer  over 
	 e 
er de bruine teint die on 	v. Katje op het 

momentbazit. Volgende keer tegen Nersus, dit wordt 
spannend went dit teen  heeft tot nu toe, net als wij alle 
wedsrijden gewonnen. 

Reeds lang verlangd 
naar dat wondergebeuren 

is vandaag 12 november 1987 
ons eerste kindje geboren 

Neam: KARIMA 

Dochter va 
Boul en Maaike Belhajla-van Haaster 
Tugelaarstraat 44 
2121 TD Haarlem 



DIPLOMA ,. 

Marjolien Heideveld 
Burro Korkut 
Nehire Sari 
Linda Koos 
Nanette Baesjou 
Kees Rutgers 
Wido Choufour 
Charlotte Rietveld 
Clara Veldkamp 
René Huyboom 
Bianca ven Overveld 

Sebastiaen van de Bel 

DIPLOMA B 

Balik Nursen 
Pita van Lange 
Benny Grobben 
D aan Peter Hein Kok 
Leontienvan der Graaf 
Charlotte Marteling 
Paul Reinezie 
Dominique Reijmen 
Michael Brondsema 
Joost Jongejan. 

Merel Durmuskaje 
Harriët Zuiderduin 
Hatice Evren 
Bonnie de Waal' 
Suzanne Verton 
Petra Hugtenburg 
Tim van der Putten 
Jason Mensignh 
Alexander Verhogen 
Marjolein Moolhuyzen 
Monique Lucas 

Inge Verhoeven 
Willeke van Krippen 
Diana Finke 
Arlette van der Veldt 
Nancy Haack 
Sebastiaen Harmus 
Jelle Wesselius 
Chalid van Oyen 
Merielle Bolwijn 



BA5I5TVEMUIPLOMA 

Diana Claus 	 Niels Vlaar 
Girorgip Ponjee 	Sanne Wasnnaer 
Rob Goedkoop 	 Eveline von Doorn 
Eric Veen 	 Daniël Dijkmen 
Edwin Verhey 	 Erica Luttikhuizen. 
Oswald Schap 	 Angeliguv Coesel 
Chris van Lieshout 	Maaike de Zwart 
Reouf Othaan 	 Kiazien de Lang 
Mark Deen 	 Renate da Lange 
Michel Lub 	 Sabine Rooien 
Maaike 	 Wessellus 
Suzenne ten Hove 	Thijs Weustirk 
Nethenja Wessink 	Michael Huijboom 
Erwin Gorter 	 Lilian Rlenstre 
Nancy v.d. Klugt 	Sander Kopers . 

Herrie Geeven 	 Dennis de Lange 
Bert Slippers 

Sanja van Dijk 	 marcel Verheij 
Annet  Ponjee 	 Chon Hen Teh 
Cuno Putte 	 Nicolten can den Burg 
Jennifer Wolterman 	Danielle van Hoof 
Clement Boon 	 Eiwijn  can Hal 
Natasje Boon 	 Mercel Gorter 
Jolende Dijkstra 	Renate Haack 
Ramon Overveld 	 Dimitri Arced 



Om i5.45 moesten we bij het Sportfondsenbad verze-
melen. Iedereen was dus ook present. Er waren wel 
4 auto's die ven Anje, Frank, Anita en Hohn, maar 

 er waren er meer 3  nodig. Anje vroeg meteen mag ik, 
mag ik toen besloot Anita maar cm bij Anje in de auto 
te geen zitten (die orenje). De scheidsrechter ging 
ook bij Anja in  de auto! 
No een leerzame rit, we hebben nl. gekeken welke 
route de snelste wes, de  een er Sloterdijk en de 
ander over Amsterdam nmtza (ik let  nooit  zo goed op 
in de auto), near de Sloterdijk route was  veal 

 peller.  
In de auto  waar de scheidsrechter zat, werd steeds 
gezellig gebebbeld en hartelijk geluchten. let heeft 
vast wel wat geholpen. 
Eenmaal in het zwembad aangekomen werd Frens (vriendje 
van  Anje) even op het terras geïnstalleerd. "hij moet 
me wel goed kunnen zren hoor" riep Anje. "Komt in 
orde!" riepen alle damas in koor en hij ging vlak 
bij het snoepwinkeltje zitten. Wij gingen ons ver-
kleden en dearna allemaal plassen, want we waren heel 
erg zenuwachtig. 
Neese het zwartbed kregen we instructies van Frank. 
én daerns gingen, we inzwaaien, 
Anita en Jolanda Fadden een inzwaaidansje ingestudeerd. 

Toen was het tijd om te beginnen. 
We hadden de bal :"Gelukkig" dacht Anita"we trite r. 
de bal dan geat m'n win-theorie vast op". Hoe die 
is kunnen de lezers haar zelf vragen. 
Onder het denken van Anita schoot Gzeet keiherd op 
het doel 1-0. Vanaf de tribune hoorfan we Frans juichen 
"Hoera, hoera dat is er vast één." 
Maer de voorsprong wes ven korte duur een gemene 
tegenstandster, de midvoor met roze badmuts die bij 
Katje lag, scoorde. dezelfde Serene ecoorde weer, 
dit keer bij Martin. 
We stonden nu echter met 2-1. 



Carole meakte er 2-2 van, door vanaf de zijkent te  scoren. 
 

Er Werd nog wat  over 	 er gegooid voor de schets- 
rechter een eind aan het eerste kwartje maakte  

Frank gaf instructies ,  
an daar ging het  
fluitje weer.  

De 2e periode begon lit  een men meer situatie scoorde  
Canals, 2-3 dus voor ons . 

Greet werd er even later door de scheidsrechter eruit 
gestuurd, ze lag midachter en had een onenigheid met  

de midvoor van tegenpartij.  
Uit deze men meer situatie scoorde de tegenpartij  

het stond rederoet gelijk 3-3  
De scheidsrechter floot evenlatei dat net 2e kwartje  
m was.  
Brigit wilde er nu uit, ze had een pink die rere  
Vernon  begon te nemen. Op de kant zet ze een beetje  
temikken want ze wist niet meer of ze er wel of  
toch niet meer in zou span.  
De 3e periode ging beginnen, frans zet op het oentje  
van  zijn stoel, het was ook zo sparrend.  
We hadden wedera, de bal, er 
	

m  weer werd wat over 
gespeeld en plotsklaps werd er  lenend uitgestuurd  

meteen gingen we in de 3/3 opstelling liggen en  
Ketje scoorde 4-3.  
Maar de voorsprong werd niet gehouden, want de  mid-
voor met  de roze badmuts die bij  Anita  leg, scoorde  
4-4.  
Bet bleef het ook.  
In de 4e periode moest het dus allemaal gebeuren,  
nou dat gebeurde ook, eerst scoorde Greet 5-4, dagma '  
raakte Anje verschrikkelijk gewond in een duel met  
een  tegenstandster. Frans werd lijkbleek, hij bleef  
maar naast  de snoepwinkel zitten want bloed daar kan  
Ie niet zo geed tegen.  
Anje zwam naer de kent, veear de scheidsrechter stond.  
een spoor rood in het water achterlatend.  



'T bleek dat Anje een ingescheurde mondhoek hed. Ie 
mocht zelf beslissen of ze eruit wilde. 
Een floeperd van de tegenpartij zei, dat els' 
pijn dde, dat ze mekkelijk door kon spelen. Maar 5n ie 
verstandig als ze is, ging er toch maar uit. 
Het spel werd hervet, door dit geval enta'.S eáat 

zeker moesten wwmen. 
Dat gebeurde ook. Greet scoordi- 	kterna stoorde 
eer de  roze  badmuts vin de tia9npartij, dit keer 
leg ze bij Katje, Ketje probeetde de truc met de 
handjes hoog mear de acheidshechter trapte er niet 
in. 
Het  was  5-5. 
Hoe er verder werd gescoord is niet bekend, vent de 
trainer moest 2 gewonde dames verzorgen en ons 
pochen. 

Gelukkig wo 	met 7-0. 
Anje straaldetoch n og ven de kant, het leek net of 
ze wat breder lechte als anders. 
In de kleedkamer jubelden we, ook onze gewonde demes 
(de een wat minder). 
Jolende neuriede een leuk liedje (iets ven idee pinkie') 

 Brigit had  wet  moeilijkheden met zich eankladan, 
vanwege d'r geroeide pink gelukkig sprong Carola bij. 
We gingen ellemaal nog wet drinken achter het snoep-
winkeltje (dat wil Greet zo graag. went daarhangen 
posters van kroketten en frikandellen) 
Anje en Brigit moesten toch rog  maar even roar het 
ziekenhuis om zich ne te laten kijken.  Een uur ging 
oorbij en  ze waren nog niet terug. Wij zegen de 
verschrikkelijkste dingen voor ons. Brigit aan een 
beedemíngeernewaat en Anje net haar hele hoofd in 
het gips. 

Gelukkig was aBlrbiet waar want dear kwamen de dames 
en 	 e coach bínne, 
Frank  was erg trots ow Anje en Brigit, Anja had nl 
wonder!  verdoving 2 hechtingen gekregen en ze gaf . 
geen krimp. en Brigit had ank zonder verdoving wed 
10 meter verband om d'r pink laten leggen. 
Goed gedean dames " " ' 
Wa stapten 5 minuten later in de auto (Greet reed 
i.p.v. Anje naar  huis, waar Frans wel blij an was) 
en reden in een feestroes neer het Sportfondsenbad 
terug. 



In het eerste clubblad van het nieuwe jaar, zal i' 
starts met 'n goede gewoonte. Ja 'n gewoonte, maar  
daerom, niet minder gemeeds. Aan alle DWT-leden, en 

 al die gene, welke zich er mee verbonden voelen, wens 
ik een gezond, voorspoedig en sportief 198B toe!!!! 

Wederom 'nnieuwjaer voor de boeg dus; een jaar waarin 
we het met elkear weer gean meken, je toch ? 
De Jeugd ♦ F care. moeten verder afgerond worden, en 
jullie geen trachten, zo hoog als mogelijk te kamen!! 
Verder zijn er nog diverse wedstrijden op het progra mma, 
en voordat we !et weten zijn we weer toe aan het Paas-
toernooi. Weervoor we als werkgroep alweer bazig zijn, 
omdat we 	relkaar te krijgen. Kortom we blijen 
in de  weer 

er 
	nodige te organiseren. Als jullie 

als zwenmers/sters, ook in de weer blijven om het 
nodige te presteren, dan zijn we met elkaar op de goede 
wag, en zullen wij het in 1988 zeker weer goon maken !! 

Zwembrillen:  
In de zwemkroniek, worden zwembrillen aangeboden, 
genaamd als: De ugieke chloorbril als zelfbouwpakket 

leverbaar. Zijn leverbeer in helder, rood, oranje, 
groen , blauw en smoke. De prijs van deze brillen is 
f 7,00 incl. BTW. Verzendkosten j`3,00 (ongeecht het 
santal brillen). 
Wis graag 1 of meerdere brillen  all bestellen kan dit 
dan doen vra de tzeinster, Cora, of iemand ven de 
werkgroep. Doe dit dan  via  n briefje met je na 
de gewenste kleur ven de bril. Via de zw rwerkgroep 
zullen de brillen dan worden besteld, en je bespaard 
f 3,00 ver endkosten. Wie interesse heeft, mpnt voor 
15 januari bestellen !!!! 

Bijgaand nog diverse uitslagen van gezwommn wedstrijden 
15 november ♦ 29 november 

Voer de komende wedstrijden en trainingen veel plezier 
en succes to_gewenst namens de zwemwerkgroep- 



Tijden warmm. oo 15 november in Groenendaal 

100 m vlinder Jolande van Veen 	 1.46.5 
100 m vlinder John Visscher 	 1.46.5 
100 m school Renate Haack 	 1.33.7 
100 m vrij 	Sabine Roozen 	 2.07.7 
100 m vrij 	Martin Belles 	 1.40.6 
100 m vrij 	Michiel Veen 	 1.51.8 
200 m wissel Jolanda van Veen 	 3.30.2 
200 m wissel John Visscher 	 3.23.7 
100 m rug 	Renate Heack 	 1.25.7 

Tijden gezwommen op 29 november in Noord-Scmarwoude 
F. Competitie. 

100 m wissel Sabine Roozen 	 2.08.0 
100 m wissel Michiel Veen 	 2.05.3 
100 m vrij 	Wanno van Swighem 	1.04.8 
100 m viinder Brigitte van Dijk 	1.35.8 
100 m vlinder Carole Wigman 	 1.23.9 to 
100 m vlinder Linda Jutten 	 1.28.5 
200 m vlinder Arno Jutten 	 2.42.9 le 
1120 m school Pascalle Hoenderdos 	1.45.2 
100 m school Mariske Samson 	 1.36.5 3e 
100 m school Michelle van de Berk 	1.30.3 to 
100 m school Pieter van Straaten 	2.01.7 
100 m school John  visscher 	 1.50.9 
100 m vrij 	Natascha Semson 	 1.44.2 
100 m school Dennis Groymans 	 1.58.3 	* 
100 m rug 	Brigitte Lanfermeyer 	1.35.1 	A 
100 m rug 	lonneke van Veen 	 1.28.3 2e 
100 m rug 	Wanno van Swighem 	1.20.0 	* 
100 m rug 	Niels Rohling 	 1.20.8 
100 m rug 	Gerard Pruis 	 1.20.6 
50 m vrij 	Michiel Veen 	 0.52.6 
50 m vrij 	Sabine Roozen 	0.57.3 

100 m vrij 	Pieter Paul van Oerle 	1.12.7 
100 m vrij 	Arno Jutten 	 1.08.6 20 
100 m rug 	Pescalle Hoenderdos 	1.42.8 
100 m rug 	Marriele Scholten 	1.24.4 2e 
100 m rug 	Michelle van do Berk 	1.21.1 le 
100 m missal John Visscher 	 1.38.4 	A 
50 m vlinder Jolanda van Veen 	0.52.7 
50 m vlinder Natascha Samson 	 0.50.1 
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100 m urij 	Nicole van Balen 	 1.19.5 	. 
100 m urij 	Mariske Semson 	 1.26.3 
100 m urij 	Brigitte Lanfermeyeer 	1.22.0 
100 m urij 	Lonneke van Veen 	 1.17.8 2e 
100 m school Gerard Pruis 	 1.27.6 
100 m school Wanno van Swighem 	1.29.3 
200 m urij 	Brigitte van Dijk 	2.48.0 	. 
200 m urij 	Linda Jutten 	 2.44.1 
200 m urij 	Carola Wigman 	 2.30.0 le 

FFemke Schreuders 
Arjan Setzekorn 
Fleur Hafenricker 
Maaike Wesselius 
Jelle Wasselius 
Mertijn Vervoort 
Yavur Berberpglu 
Pecho Niehot 
Alexander Reitsma 
Marttijn van de Veijden 

Arjan Posthumus 
Anja Toren 
Henny tops 

Scud Heemskerk 
Aria Heemskerk 
Ankeleen Rentenaar 
Georgina van de Wgen 
Jayeme can Schoon 
Tommy Wielart 
MArco Warmerdam 
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