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Al een jaar lang was bekend dat Henk Wigman cp

1 januari 1986 zou stoppen als secretaris. De vele

oproepen in de clubkrant en het zoeken van het bestuur

hebben uiteindelijk toch resultaat gehad, zoals in 

de vorige clubkrant te lezen was.

Maar wie is nu die nieuwe secretaris ?

Om die vraag te beantwoorden en mezelf voor te stellen

schrijf ik dit stukje in "de waterdroppel".

Mijn naam is Niels Kinneging

adres Frans Zwaanstraat 38 te Zandvoort

telefoon 02507 - 13452

leeftij per 11 Februari 27 jaar.

Ik ben nu ongeveer anderhalf jaar lid van D.W.T. en 

op 3 gebeiden actief binnen de vereniging. Als

secretaris natuurlijk, er verder als waterpolospeler

bij Heren 4, wat helaas nogal eens wordt gedwars-

boomd door de derde activiteit, namelijk scheids-

rechter.

Voordat ik bij DWT terecht kwam ben ik lange tijd  

lid geweest van "De Zeeschuimers"" en toen kende ik

DWT voornamelijk doordat ik vaak wedstrijden van hen

moest fluiten.

Daarbij bleek dat de sfeer in het Sportfondsen Bad

altijd gezellig was. Dus besloot ik een andere veren-

iging te zoeken was de keus snel bepaald.

En nu ben ik dus secretaris, Waarom? Eigenelijk heel

simpel omdast de voorzitter mij belde en vroeg of ik

het wilde doen en ik nog wel wat tijd over had.     

Ik hoop dat ik mijn steentje bij kan dragen en dat 

DWT ook in de toekomst een gezellige vereniging

blijft.

Niels Kinneging.



Zaterdagavond 12 december 1987.

18.30 uur was iedereen aanwezig. We begonnen met een

bespreking in de bestuurskamer.

Dit keer waren we met zijn elven. En voor Mieke was 

het haar eerste wedstrijd na een tijd afwezig te zijn

geweest. Mijn complimenten voor het uitstekende keepen.

Na de bespreking werd er ingezwaaid en dit gebeurde

onder het toeziend oog van Frank.

Hierna werd er ingezwommen, achter het doel en wat

sprintjes getrokken. Frank had ons de opdracht gegeven,

press eigen helft te spelen.

le periode:

Carry was aardig op dreef en maakte daar door 1 -0 en

2-0-. Maar toch speelde we niet zoals het hoort. Het

was wat rommelig en vol voorin.

2e periode:

Met 2-0 voor gaan we de 2e periode in.

Door een zware overtreding in het 4-metergebied krigen

we een strafworp - Carola mag de strafworp nemer.  

Maar deze mist ze.

Je kan ook niet altijd geluk hebben.Verder zijn erin

deze periode geen doelpunten meer gemaakt.

3e periode:

In deze periode wordt er weer een overtreding gemaakt

in de 4-meter.

Zodat we een strafworp krijgen. Deze keer is Carry   

de gelukkige. Ze benut deze strafworp goed het is nu

3-0.

Hoorn kreeg 1 keer een man meer door een zware over-

treding door ondergetekende. Maar deze benutte zij

niet. In deze periode viel nee een doelpunt. van

Carry zodat het 4-0- werd.

4e periode:

Eindelijk speelde we weer een beetje ons eigen spel-

letje. En we gingen in deze periode over op press hele

veld.

In deze periode werden doelpunten gemaakt door



Hoge nood bij meisjes aspiranten want we komen

meiden te kort. Dus als je zin hebt in waterpolo en

ben je ceder dan 10 en jonger dan 15 jaar kom dan bij

DWT en neem contact op bij : Roy Jansen tel 31 05 85

Van Linda Kops Voor het afzwemmen.

We moesten in een rijtje staan voor te zwemmen ik

moest als tweetst zwemmen en als ie aan de beurt was

riepen ze je naam op.

Je moest wel langen baanen zwemmen maar dat geeft niet

later kwamen ook zwartenpieten !

Dat was leuk.

er las laatst roesten we als dolfijn en eenden op

koomen om water te trappen.

einde

Greet 5-0. Anje 5-0,Greet 7-0, en Martine 8-0. 

Dit was de eindstand van deze wedstrijd.

Wij waren zeer blij met deze overwinning.

We staan nu nog steeds onverslagen bovenaan. 

Reden genoeg er eens te komen kijken bij één van

onze wedstrijden.

Brigitte.



Voorspoedig en sportief 1988

============================

Het is 8 januari als ik dit alles op papier zet en

ik wens U allen een voorspoedig en sportief 1988 toe,

me tegelijkertijd realiserend dat U dit pas na

1 februari onder Uw neus krijgt en me daarna afvragend

of die wens dan nog wel zin heeft. Ik kom tot de

conclussie dat zoiets wel degelijk zinnig is

omdat zo'n wens dan altijd nog 11 maanden geldt en 

als die dan voorspoedig en sportief verlopen dan is

dat mooi mee genomen.

Want beste mensen, nu U allen zo eensgezind met

roken (in het zwembad!) bent gestopt en aan het begin

van dit niuwe jaar allerlei sportieve voornemens hebt

gemaakt, kom ik als klap op de (oudejaars)vuurpijl 

met de mededeling dat onze jaarlijkse traditionele 

DWT  TRIMLOOP  op  ZONDAG  10  APRIL zal plaats-

vinden.

Deze achtste loop is met opzet ne Pasen gekozen in 

de hoop dat we dan een beetje goed weer zullen tref-

fen. Hopelijk loopt U dan niet op eieren en legt

het U geen windeiren als U besluit om daar (endelijk)

ook eens aan mee te gaan doen. Ik verwacht n.l. 

deze keer veel DWT-deelname en dan bedoel ik natuur-

lijk niet bij het organiseren; want dat zat tot nu 

toe wel snor. Dus U noteert deze datum in de nog 

bijna nieuwe agende en gaat dan vanaf begin

februari regelmatig trimmen om op 10 april geen

modderfiguur te hebben, sorry, te slaan.

Ik reken op U en jou en dus op allen.

Tot ziens !

Theo van Giezen.



 1. Michelle van de Berk, Jaco Diemeer,
     Charlotte Masteling, Thea Brüggeman -van Giezen

 3. Hylco Hennis
 4. Marleen, Bastiaenen, Gerben Jongehan, Michiel Veen, 

 Saskia Tollenaar.
 5. Olga Slooten, Erik Tierolf

 6. Regina Ritzer
 7. Sandra van de Meer, Remco Gorter, Sabine Roozen 

 Joyce van de Vegt
 8. Lyda Warren-Boot

10. Erwin Gorter
11. Niels Kinneging

12. Roelof van Hal
13. Harriët Zuiderduinen

14. Darcy de Windt
15. Arno Jutten, Gudy Groenendijk

17. Ester Burghout, Sebastiaan Hermus
20. Bianca van de Horst, Marrielle Beumer

21. Monique Smit
22. Michael Wolthuis

23. Linda Gekkers
24. Mark Schellingerhout

25. Myrthe Meihuizen
26. Natalie Deen

27. Alie Haack, Nancy Hoogaarts, Wouter Schaafsma
28. Mariska Samson, Marie Herben-Stribos

Een vergeten jarige in januari, Oswald Schop
(21-1-76) nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag



Door een gezamelijke inspanning proberen we het

klubhuis gezellig en in goede staat te houden.

Met name de noodzakelijke interieurverzorging wordt,

bij toerbeurt, uitgevoerd door onze polo-teams. 

Hulp die wij zeer waarderen, want als je de troep 

soms ziet die een aantal slapjanussen zonder meer

gewoon laat vallen, zou ij bij wijze van spreken in

korte tijd een vloerbedekking hebben van sigaretten-

peuken, kauwgom, wikkels en snoepverpakkingen.

Op alle strategische plekken staan asbakken en prullen

bakken, met de bedoeling het afval.ERIN te deponeren,

i.p.v. zomaar droppen waar je loopt of staat.

Als alle leden/klubhuisbezoekers in het vervolg eens

aan die verwachtingen gingen voldoen, zouden we dat

zeer op prijs stellen.

"Doe als of je thuis bent"!

Opsporing verzocht van een melkkannetje, witte blauw-

gebloemde kop en schotels, theelepels, een broodmes,

een kleine vloerwisser, een toilletemmertje, een

borstelnouder enz. "Wees ook eens een aardige bezoeker”

Heel veel kaderleden en barmedewerkers steken ontelbaar

veel uren in het draaiend houden van de vereniging

en JULLIE klubhuis tegen beloning van enige Konsump-

ties.

"Graag gedaan".





Bart Kroft

Renske Kloosterman

Paul Gering

Paul ten Hove

Jodie van Schoor

P. Eerhart

M. Rutgers - Roseleur



 1. Peter Samson 5096

 2. Diny Zandvliet 5048

 3. Janette Blom 4819

 4. Judith Meiermans 4816

 5. Marius Bakker 4799

 6. Wim van Wees 4759

 7. Corrie van den Bosoh 4732

 8. Simon van Veen 470B

 9. Anita Luit 4691

10. Nel Nijemanting 4505

11. Jan Nijemanting 4480

12. Theo Konijnenburg 4458

13. Hans Gerritsen 4428

14. René van houwelingen 4390

15. Karin Nijemanting 4317

16. Henny Hooischuur 4281

17. Inge van Houwelingen 4187

18. Bas B1om 4039

19.Miriam Samson 3904

20. Corriy Bergman 3734



 1. Peter Samson 24608 na 5 keer)

 2. Judith Meiermans 23591

 3. Wim van Wees 23403

 4. Nel Nijemanting 22886

 5. Simon van Veen 22541

 6. Karin Nijemanting 22226

 7. Bas Blom 22071

 8. Janette Blom 22031

 9. Miriam Samson 20728

10. Marius Bakker 18777 na 4 keer

11. René van Houwelingen 18753

12. Leida Scholten 18287

13. Jan Nijemanting 17537

14. Hans Pijpers 17357

15. Corry Bergman 16427

16. Truus Kooi 14348 na 3 keer

17. Corrie van den Bosch 1326

18. Inge van Houwelingen 13904

19. Diny Zandvliet  8995 na 2 keer

20. Henny Hooischuur  8489

21. Frans Wiezel  4897 na 1 keer

22. Anita Luit  4691

23. Theo Konijnenburg  4458

24. Hans Gerritsen  4428

25. Elly Koopman  4202

26. HenkWigman  4007

27. Ans van Veer  3866





Aan de besturen van de bij de KNZB aangesloten

verenigingen en de redacties van de clubbladen

23 december 1987

Geacht bestuur, Geachte redactie,

Hiermede verzoeken wij u onderstaand bericht in de

eerstvolgende uitgave van uw clubbald op te nemen 

ten dienste van uw leden:

Vóór intekeningJubileuwmboek 100 jaar Koninklijke

Nederlandse Zwembond.

Voor vele kanten heeft ons de vraag bereikt of men 

het jubileumboek over 100 jaar Zwembond zal kunnen

kopen.

De jubileumcommissie is uiteraard verheugd met deze

belangstelling, maar om de definitieve oplage te 

kunnen vaststellen zal de intekening enige tijd vóór

de verschijningsdatum moeten worden afgesloten.

Het boek zal een omvang hebbenvan cinrca 200 pagina's

waarvan 120 pagina's tekst, verlucht met foto's en

80 pagina's aleen foto's.

Natuurlijk zal in het jubileumboek de nodige aandacht

wordenbesteed aan de historische ontwikkeling van de

zwembond, maar er zal eek plaats warden ingeruimd voer

een brede variatie van onderwerpen. zoals de ontwikkeling

van de zwembadenbouw, het elementaire zwemmen, de 

lange baan het wedstrijdzwemmen en het recreatieve

zwemmen. Records komen voor het voetlicht. biografieênen

geschreven portretten van bekende zwembonders. 

Verhalen over bekende trainers en dat alles met veel

mooie plaatjes van toen en nu.

Mede dankzijde steun van het ministerie van W.V.C. en 

van enkeele sponsors konden de kosten van het boek 

laag worden gehouden.

Dij vóórintekening tot 15 februari 1998 kost het boek

f 20,00 plus 3,75 aan, verzendkosten.



Bestelling kan geschieden door overschrijving van

f 23,75 op giro 159882 t.n.v. de KNZB (Utrecht) 

onder vermedling van "Jubileumboek".

Na 1 mei 1988 zal volgens het principe "op is op"

een beperkte oplage beschikbaar zijn voor 33,75

inclusief verzendkosten.

Wie dus zeker wil zijn van een exemplaar doet er

verstandig aan speodig te bestellen. Gaarne met ver-

melding van uw volledige adres.

Namens de jubileumcommissie

W.J. den Boer

BELANGRIJKE JAARTALLEN EN FEITEN UIT EEN 
EEUW K.N.Z.B.-GESCHIEDENIS.

1888:

14 augustus; In Amsterdam wordt op initiatief van

AZ 1870 de Nederlandse Zwembond opgericht.

Behalve AZ 1873 leggen de Arnhemse Zwemclub,

de Goudse Zwemclub, de Leidse Zwemclub en de oudste

dames zwemculb op het vasteland van Europa, de

Hollandse Dames Zwemclub, de basis voor de N.Z.B. 

De eerste voorzitter wordt D. Vrijdag (1988 - 1897)

1890

Eerste besprekingen over het invoeren van het diploma

Geoefend Zwemmer en net diploma Zwemmeester.

1892 - 1893:

De Nationale Kampioenschappen worden gereglementeerd.

Diploma's Zwemmeester eerste klasse worden uitgereikt



Eerste uitgave van " wenken" voor het redden van

drenkelingen met een subsidie van F 200,- van de

Nederlandse Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

1895 - 1900:

Bekende zwemmers uit deze jaren; C.J. v.d.Pol, J.D.

Bloemen, Eduard Meyer(allen Amsterdam), C.W. van Hasselt

(Rotterdam), G.J. Sala. Douwes Dekker (beider Leiden)

A.L.J. Breebaart(Gouda)

1900:

Deelneming aan Olympische Spelen in Parijs

Resultaat 2 bronzen medailles .

1901:

Eerste waterpoIo-competite met D.J.K, H.V.G.B en R.Z.C.

De Spaanse slag wordt toegepast.

1904:

Een jaar later is de beoefening van het waterpolo

alweer zo sterk verbreid, dat er een waterpolo-

commissie wordt ingesteld.

De eerste interland wordt in Antwerpen tegen België

gespeeld



Beste zwemmers/sters

====================

Deze keer is er behalve de uitslagen van 13 december

niet zo erg veel te vermelden. Bij deze wedstrijden

(allemaal lange afstanden) zijn toch aardig wat resul-

taten behaald daarom moeten ze in het clubblad maar

even vermeld werden.

Na een wat rustige zwemperiode, zo rond de feestdagen

gaan we weer met nieuwe energie van start.

24 Januari jeugdcomp. Als jullie dit lezen is dat al-

weer achter de rug, en naar ik hoop met de gewenste

voldoening en resultaten.

Eerst volgende wedstrijden:

 7 februari - F. Comp (3)

13 maart - J. Comp (4)

27 maart - F. Comp (4)

3 + 4 april - Paastoernooi

17 april - J.'Comp (5)

Speedo wedstrijden 6 maart + 17 April + 8 mei

Voor de trainingen en wedstrijden, wensik veel zwem

plezier en succes toe, namens de zwemwerkploeg

Simon van Veen.

Hierbij vermelden wij de tijden gezwommen door

Renate Haack in Hoorn dd. 13 december:

100 m wissel 1.27.2 le plaats

100 m. vrij 1.15.6 le plaats

gezwommen in Alkmaar dd. 20 december:

100 , wissel 1.26.1 le plaats

 50 m vrij 0.33.6 le plaats.

Goed gezwommen Renate en veel sukses verder,



200 m school Sanja van Dijk 3.34.2 2e *

200 m school Brigitte van Dijk 3.20.1    *

200 m school Mariska Samson 3.35.5 le

200 m vrij Niels Rohling 2.23.9 1e x

200 m vrij Natascha Samson 3.33.8 3e

200 m  vrij Sanja van Dijk 3.13.9 1e *

200 m vrij Pascalle Hoenderdos 3.00.3 2e

200 m vrij Mariska Samson 3.00.6 2e *

200 m vrij Brigitte vanDijk 2.55.5 3e

200 m vrij Carola Wigman 3.25.8 1e *

200 m vlinder Mariene Scholten 3.25.3 1e * 

200 m vlinder Mischelle van de Berk 3.20.5

Tijden gezwommen op 13 december in De Planeet

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

400 m vrij Remco Belles 5.45.8 1e *

400 m vrij Niels Rohling 5.09.5 3e *

400 m vrij Jolanda va^ Veen 5.52.2 1e

400 m vrij Carola Wigman 5.24.3 1e

400 m vrij Pascalle Hoenderdos 6.25.3 2e

200 m wissel Arno Jutten 2.47.0 1e

200 m wissel Jolanda van Veen 3.35.1 3e

200 m wissel Lonneke van Veen 3,11.4 3e

200 m rug Lonneke van Veen 3.19.4 2e

200 m rug Marriele Scholten 3.01.2 le *

200 m rug Michelle van de Berk 2.54,8 1e

200 m school Remco Belles 3.36.1 1e

200 m school Natascha Samson 3.53.3 3e



Ben je van plan om je plezier en ontspanning in- en

onder water te zoeken? Dat kan !

Als je snorkelt gaat er een wereld voor je open, maar

voor het zover is, 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 veiligheidsregels verkeers-

regels. Hoe beter je die regels kent des te veiliger

is het voor jou en anderen in het verkeer. 

Onder water heb je 000k bepaalde regels.

Net zolas 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 voc: jou vreemde eigenschappen; met 

andere natuurkundige wetten. Die MOET je kennen.

Snorkelen beteknt niet alleen je hoofd onder water 

steken meer 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 toe. Hoe dien 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 2

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 bijvoorbeeld aan een

verkoudheid en slecht weer. Ook over deze zaken wordt

je uitgebreid geinformeerd



  IK KAN SNORKELEN, EN NU

Bij het snorkelen alleen hoeft het niet te blijven,

je kunt ook kiezen voor het beoefenen van het, zwemmen

het vinnen (speciale) of kun je in teamberband aan

onderwaterhockey gaan doen.

Vanaf 14 jaar staat ook he duiken met perslucht voor 

je open en kun je meedoen aan de volgende activiteiten:

 - fotograferen onder water

 - filmen onder water

 - orderwaterorientatie

en nog veel meer

  SNORKELEN GEEFT JE EEN KICK

Wilt u meer weten over het snorkelen kom dan eens 

langs op dinsdag-avonde var 18.00 - 19.00 in het

Sportfondsenbad Frederikspark.

Of vraag Uw uurleider.

U mag ook bellen Jan of Truus Bouwknegt, tel 023 - 

35 54 52.

De eerste vier keer zijn gratis.

met dank aan de NOB.








