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kopy inleveren in de kopy/ideenbus in 't 
klubhuis, welke iedere week geleegd wordt. 



Ik heb het gengegen u namens het bestuur 

uit te nodigen tot het bijwonen van de 5/e 

Algemene Leden Vergadering 

Deze zal worden gehouden gp donderdag 

24 maart 1988 om 20.00 uur in ons 

clubhuis , Frederikspark 14 te Haarlem 

Niels Kinneging (secr.) 



1 . Opening door de voorzitter . 

2 . Goedkeuring van de notulen van de 56e Algemene 
Ledenvergadering van 24 maart 1987. 

3 . Ingekomen stukken en/of mededelingen.. 

4 . Bespreking jaarverslagen ; 
a . Secretaris 
b . Penningmeester 
c . Technisch Overleg 
d . Polowerkgroep 
e . Zwem werkgroep 
f . JREZ werkgrgep 
g . Clubhuis commissie 

5 . Verslag van de kascommissie . In deze commissie hebben 
zitting de heren M.Bakker ('B6) - R.Stricker ('87) en 
M.Reichert ('87) . 

6 . Bestuursverkiezing. 
Volgens rooster zijn H.Kleinhout en H.Scholten 
aftredend en stellen zich beiden herkiesbaar. 
Mw.D.Zandvliet en H.Wigman treden tussentijds af. 
De funktie van mw.D.Zandvliet komt vacant . 
Voor de funktie van secretaris draagt het bestuur 
unaniem de heer N.Kinneging voor, die deze funktie 
reeds in januari j.l. heeft overgenomen van H.Wigman. 
Ingevolge art. 16 van het H.R. kunnen kandidaten uit 
en door  de leden  gesteld  worden. Deze dienen dan 
uiterlijk één week vóór de Algemene Leden Vergadering 
te worden ingediend bij het secretariaat. Dit onder 
overlegging van een schriftelijke bereidsverklaring 
van de kandidaat zelf. Bovendien mget zij voorzien 
zijn van tenminste 10 handtekeningen van stemgerech-
tigde leden. 

7 . Benoeming werkgroepleden en leden Technisch Overleg. 

a . Technisch Overleg ; 

voorz. H.Kleinhout 
secr. L.v.Emmerik 
pen.mr.M.Slootweg 
kader +opl. I.Faber 
polo F.Moison 

M.Bakker 



zwem 	C.Belles 
M.Samson 

J.REZ 	W.Kuipers 
R.Stricker • 

b. zwemwerkgroep. 
voorz. 	C.Belles 
secr. 	M.Samson 
penningmr. S.Wigman 

R.Jansen 
S.v.Veen 
I.Visschers 
G.Haack 
W.Roozen 

c . polowerkgroep. 
voorz. 	A.Wattel 
secr. 	M.Bakker 

F.Moison 
R.Heeroma 
A.Stricker 
M.Stam 

d . JREZ werkgroep. 
voorz. 	R.Stricker 
secr. 	A.v.'t Oever 

W.Kuipers 
T.v.Gemert 
J.Kleinhout 
T.Meier 
J.Selles 
B.Veldkamp 
S.Visser 

e . Toto/Lotto mw.A.Stricker 

f . clubhuis commissie. 
voorz. 

penningmr. W.Stricker 
M.v.d.Heide R.Belles 

E.Godfried 

g . clubblad S.Wigman 
M.v.Gemert 

J.Selles 
C.Wigman 



8 . Goedkeuring beleidsplannen. Deze zullen reeds eerder 
ter inzage worden gelegd in het clubhuis. 

9 . Benoeming kascommissie. 
De heren R.Stricker en M.Reichert blijven zitting 
houden. 
M.Bakker treedt ingevolge het H.R. af. 
Staande de vergadering dient een nieuw lid gekozen te 
worden. 

10 . Uitreiking Sendenbeker. 

11 . Begroting 1988 

12 . Afscheid bestuurs- en werkgroepleden. 

13 . Rondvraag 

14 . Sluiting. 



NDTULEN van de 56e Algemene Ledenvergadering van 
" De Watertrappers " op 24 maart 1987. Gehouden in het 
clubhuis'Fredetikspark 14 te Haarlem. 

AANWEZIG :  Inclusief de 7 bestuursleden bezochten 45 
leden deze vergadering. 

1 . Opening  .  

Om precies 20.20 uur opende voorzitter deze vergadering 
en riep eenieder een hartelijk welkom toe. In het bijzon-
der ging dit welkom uit naar de aanwezige ereleden en 
leden van verdienste t.w. de dames H.Kleinhout en 
A.Stricker(welke laatste iets later kwam) alsmede aan 
de heren F.Gustenhoven en G.Westerman. Ook een speciaal 
welkom aan pater H.v.Ooijen, in vroeger jaren lange tijd 
geestelijk adviseur. 
Voorzitter memoreerde dat het afgelopen jaar een roerig 
jaar was geweest, niet alleen in de prive sfeer doch 
veeleer ook in de vereniging.. Tal van nieuwe zakenkwa-
men op hem af, wat mede veroorzaakt werd door de comple-
xer vorm van struktuur bij ons, dan' wat hij gewend was. 
Denk maar eens aan de Bond, de Kring,  sport-en  Jeugdzaken 
de BHZ en de problematiek rond " Help 	" en last but 
not least de zwembad problematiek. 
Mede door het onverwacht opstappen van de vorige secre-
taresse vond intern een rolwisseling plaats, eerder dan 
gepland en nam H.Wigman het secr. over.Deze heeft inmid-
dels aangekondigd komende januari te stoppen met zijn 
DWT werkzaamheden, vandaar dat hij bij deze een oproep 
plaatste voor invulling van deze post. 
Een uitgebreide terugblik wilde hij nu niet geven, immers 
het jaarverslag van de secr. spreekt in deze voor zich. 

Kort na de vorige ALV overleed mw.Majoor welke jarenlang 
het clubblad voor ons brgcheerde en postklaar maakte. 
Terwille van haar nagedachtenis werden enkele ogenblikken 
stilte in acht genomen. 
Nog enkele mededelingen : 
a . Diegene welke iets hebben voor de rondvraag graag 

in de pauze een briefje indienen bij secr. 
b . Graag bij vragen of opmerkingen even uw naam vermelden. 
c . Er zijn geen tegen kandidaten gemeld voor openstaan-

de funkties. 
d . Bij agendapunt 4h staat verslag Stichting. Strikt 

genomen is het Stichtings bestuur géén verantwoor- 



ding schuldig aan de ALV. Zij menen er ebter goed aan te 
doen wel verslag te doen, doch wel a.d.h.v.schoolbord. 
e . Op  basis van het H.R. kunnen enkele leden het stem-

recht worden ontzegd, aangezien zij tot op heden 
nog steeds niet aan hun contributie verplichtingen 
hebben voldaan. 

f . Door het feit dat bestuurs kandidaat H.Scholten door 
werkzaamheden later komt, zal agendapunt 6 (bestuurs-
verkiezing) worden verschoven, naar het tijdstip , 

• 	dat kandidaat binnen is. 
Tot slot wenst hij ieder een positieve en konstruktieve 
vergadering toe. 

2 . Notulen  . 
ad punt 12 Th.v.Giezen: vraagt M.Samson waarom wij nu 

plotseling wel toestemming hebben om halve marathon 
te houden ? Dit is mede afhankelijk van de plaats 
waar je die organiseert.Wij hebben gewoon 6km aan 
bestaand parcours toegevoegd. 

ad punt 12 R.Muylaert : geeft voorz. aan dat Ruud in de 
BHZ inmiddels is opgevolgd door Walter Bakker. 

Met deze (geringe) opmerkingen werden vervolgens deze 
notulen goedgekeurd. 

3 . Ingekomen st./mededelingen .  

Schriftelijk bericht van verhindering van J.Houtkamp. 
Telefonisch of mondeling van P.v.Schooten - J.Eichhorn - 
L.roozekrans en A.Roozekrans - Fam Rohling - fam.Muylaert 
H.Kuipers en M.Bastiaenen. 

4 . Bespreking jaarverslagen  . 
a . secretaris 	géén op- of aanmerkingen 
b . penningmr. 	geeft toelichting alvorens tot 

bespreking wordt overgegaan. In 
een te laat stadium kwam creditering van verkochte 

terraskaarten in Planeet . Derhalve zakt het exploita-
tie tekort met enkele honderden guldens. 
ad pag. 3 M.Reichert, hoe kan contributie derving tegen- 

vallen als we gegroeid zijn ? Omdat de situatie 
per 31/12-'85 bepalend was en wij toen met een lager 
ledental zaten. 

ad pag. 5 Waarom staat hier de Planeet niet in vernoemd? 
Dit gaat volgens vast kontrakt, terwijl andere baden 
wisselend zijn. 

ad pag 8 Mw.Bouwknegt, waarom staat hier geen kunstzw. 



en snorkelen ? Alles gaat nu onder 1 noemer n.l. het T.O. 
Echter op de balans is dit helaas nog niet samengevoegd. 
ad pag.8 F.Muylaert, vanwaar het verschil in Baten en Las-

ten bij startvergunningen ? Doordat e.e.a. ingevolge 
bondsbepalingen:.is verzet naar september en je dan 
automatisoh enig verlies lijdt . 

ad pag 7 R.Stricker, is er meer gedrukt, omdat lasten bij 
clubblad groter zijn dan begrogt ? In tegenstelling 
tot vroeger zit er nu meer regelmaat in verschijning. 

ad pag 9 F.Muylaert, Hier staat het toernooi vermeld, doch 
dat is niet doorgegaan? Dit gaat over buitenlandse 
toernooien en tevens aspiranten toernooi . 

ad pag 9 R.Belles, de boetes worden tooh aan nalatigen 
doorberekend ? Bij de zwem wel, doch het gaat hier 
om wegblijvers zonder afbericht. De mate van beboe- 
ting bij de m.n. de polo gaat verder, b.v. een formu-
lier (door vrijwilligers) niet afdoende ingevuld, 
dit kun je moeilijk verhalen op personen. 

ad pag 10 P.Roozekrans, er zit een tikfout in baten klaver-
jas avonden. 

ad pag 10 L.v.Emmerik, verwondert zioh erover dat ondanks 
" groei het aantal opgenomen baden hier en daar toch 

in de min staat. De groei is vnl. aan het eind van 
het seizoen ontstaan en dan werk je tekorten moei-
lijk nog weg. 

ad pag 10 M.Samson, uitgave en begroting uur- en kaderbege-
leiding kloppen exact, hge kan dat ? Omdat deze post 
te voorzien is. 

Na deze vragen werd ook dit verslag goedgekeurd. 

	

c . 	M.Samson is van mening dat het clubblad w.b.t. het 
drukken er slecht uitziet. Wordt verwezen naar de 
rondvraag. 

	

d . 	zwemwerkgroep 	géén op- of aanmerkingen 
JREZ 	 n 	s, 	+s 	 sr 

polo werkgroep 	n Ir 	n 

	

g . 	Clubhuis wgr. P.Roozekrans, waarom staat hier niet 

	

. 	vermeld hoeveel keer men heeft vergaderd? Dat is een 
kwestie van verslaggeving, doch zeker niet de 
slechtste. Verder géén op- of aanmerkingen. 

	

h . 	Penningmr. heeft e.e.a. pp schoolbord staan en geeft 
toeliohting hierop. 
R.Belles, wie betaalt de telefoon kosten ? Stiohting. 
L.v.Emmerik, waarom is zo'n laag bedrag uit Stiohting 
aan de vereniging overgemaakt? Om technische reden. 



J.Bouwknegt, is ble assurantie het nieuwe meubilair mee-
genomen ? Ja. 
M.Samson, krijgen wij korting op de premie verzekering ? 
Nee. 
G.Westerman , schrikt van het verschil aan omzet en in-
komsten. Hier is bewust voor gekozen, in de optiek van het 
bestftt is het hebben van een clubhuis, primair een gegeven 
om de leden vooral de jongeren, een "thuis" tebieden . 
En dus niet op "winstbejag" uit te zijn. Wel liggen er 
diverse voorstellen hieromtrent bij het bestuur welke op 
korte termijn bekeken zullen worden op haalbaarheid. 
Onder dankzegging van de voorzitter en ondersteund door 
het applaus uit de zaal werden alle hier voornoemde ver-
slagen goedgekeurd. 

5 . Verslag kascommissie.  
• Het verslag van deze commissie , bestaande uit Marius 

Bakker - Herman Kuipers en Paul Roozekrans werd voorge- 
lezen. Mede op hun voorstel werd onder applaus de penningmr. 
gedechargeerd voor het door hem gevoerde beleid. 

6. Benoeming leden T.O. en werkgroepen. 

Als voornoemd in aansluiting op de agenda werden alle 
voorgestelde leden ge - c.q.herkozen. 
Mw.T.Bouwknegt vroeg zich af of het mogelijk was dat 
M.v.d.Heide wel in de clubhuiswrkgr. kan plaats nemen, aan-
gezien zij een nauwe familie relatie heeft tot de heer 
Stricker? Dit is een bewuste keuze geweest en zeker niet 
strijdig let de Statuten. 
Na behandeling van dit punt volgde een pauze van zo'n 25 
minuten, hierin werd gebruik gemaakt om vragen voor de 
rondvraag in te dienen. 

Benoeming erelid H.P.M.Peeperkorn.  
Gebruik makend van zijn recht om van de agenda af te 
wijken, en het even "weglokken" van betrokkene, stelde 
voorzitter de vergadering voor om Bert Peeperkorn te benoe-
men tot erelid. In tegenstelling tot een lidmaatschap 
van verdienste, moet een erelid benoemd worden door de 
leden. Met algemene stemmen werd dit voorstel aangenomen. 
Vervolgens richtte voorzitter zich tot de teruggekeerde 
Bert. 23 jaar heb jij de zwemsport en daarbij DWT in het 
bijzonder gediend op de jou bekende wijze. Begonnen als 
penningmr. opgeklommen tot voorzitter bij DWT werd je een 
later stadium gekozen als penningmr. bij de Kring waar je 



in een later stadium ook gedurende een aantal jaren het 
voorzitterschap bekleedde. N u sedert 5 3 ar draai je al-
weer mee als penningmr. bij DWT. Je was een zuinige penning-
mr. en kon behoorlijk op je stuk staan, hetgeen je siert. 
Immers, je werkt met gelden van 	 Vervolgens benoemde 
hij Bert officieel tot erelid en overhandigde onder luid 
applaus de bijbehorende oorkonde. 
In zijn dankwgord stelde Bert lang van stof te kunnen zijn 
doch zou pogen het kort te hguden. Blij verrast was hij 
met de benoeming, voor hem een overduidelijk bewijs van 
waardering. Hij liet weten verheugd te zijn geweest om 
buiten de normale werksfeer kontakt te mogen hebben met 
voor hem sympatieke mensen. Vervolgens haalde hij de woor-
den aan van zijn "gabber" F.Gustenhoven, welke ooit eens 
gezegd heeft; " Bestuursverantwoordelijkheid neem je 
vrijwillig op je, dgch zodra je eenmaal zit, houdt die 
vrijwilligheid op". 
Hij bedankte allen voor de ondervonden vriendschap en 
waardering en voor zijn benoeming tot erelid. Speciaal 
dankte hij zijn sub-penningmeesters en ledenadministratrice 
voor de nauwe samenwerking. Verder wenste hij DWT alle 
goeds voor de toekomst en hij zal e.e.a. van afstand blij-
ven volgen. Ook deze woorden werden met luid applaus 
ondersteund. 

Benoeming kascommissie.  

Doordat Herman Kuipers en Paul . Roozekrans Statutair niet 
meer herkiesbaar waren, moesten er staande de vergadering 
2 nieuwe leden gekozen worden. Hiertoe werden Ronald 
Stricker en  Marcel  Reichert als kandidaat voorgesteld 
en als zodanig werden zij bij acclamatie gekozen. Zij vor-
men nu dus tesamen met  Marius  Bakker de kascommissie. 

Uitreiking Sendenbeker .  

Deze werd dit jaar uitgereikt aan 2 medewerkers van het 
eerste uur bij het "late uur", t.w. Corine Kalbfleisch en 
Theo van Giezen. Beiden zijn gedurende een groot aantal 
jaren nadrukkelijk aanwezig om mensen bij het trimzwemmen 
te aktiveren. In nauwe samenwsr!<ing.dragen zij zorg dat m.n. 
de gezelligheid en binding met de vereniging hgogtij vieren. 
Dat zij hierin slagen wordt wekelijks weer bewezen. Voor 
hun inzet dit jaar de Sendenbeker als blijk van waardering. 
Onder luid applaus werd de beker overhandigd aan Corrine, 
die er ,na ruggespraak met Theo, een jaartje op zal passen. 



Gloedvol sprak vervolgens Corrine een dankwoord, waaraan . 
Theo niets had  tot  te voegen, want zo werkt dat in een 
"goed huwelijk". 

Begroting .  

Alvorens tot bespreking over te gaan geeft penningmr. een 
toelichting. 
Hoe durf je met dit tekort te komen ? Hij had er ook verschrik-
kelijk veel moeite mee, doch achter de wolken schijnt altijd 
de zon en dat gaat ook dit keer hopelijk weer op . 

Wij hebben immers wat meevallers te verwachten. Doordat nu 
ook de 4+5 jarige leden opgegeven kunnen worden voor jeugd-
sportsubsidie, gaat dit een behoorlijke slok op een borrel 
schelen. Vanuit de gemeente hebben wij min of meer aange-
geven gekregen dat wij mede in het kader van Help 	 een 
niet onaanzielijk bedrag terug krijgen. Indien de politiek 
ermee accoord gaat worden de tarieven vgor 'B7 bevroren 
zodat ook van deze zijde de vgoruitzichten zeker niet on-
gunstig zijn . 
Mocht  echter van gemeente Tijde tot restitutie worden beslo-
ten dan vraagt het bestuur aan de leden toestemming om de 
helft van deze teruggave te reserveren vgor het 60 jarig 
bestaan. Deze toestemming werd verleend. 
M.Samson, waarom bij Lasten daling vaN conributie aan Bond 
en stijging bij Kring ? Vroeger was het voorstel om de 
Kringen apart te laten draaien, doch de Kring komt dan 
tekort, zodat een andere verdeelsleutel werd ingevoerd. 
F.Muylaert, begroot bedrag bij kaderaktiviteit , is dit 
handig als je al een tekort hebt ? Voorzitter geeft aan , 
dat dit inderdaad een "luxe" is, dgch wij hebben het 
bewust om technische redenen laten staan. Verder vult Hans 
Kleinhout aan , dat de dportsector een groot bedrag opslorpt 
doch mede gezien het groot aantal vrijwilligers (ruim 100) 
dan schrikt het bepaald niet af. 
P.Roozekrans, mist kosten wedstrijden polo ? Dat kan klgp-
pen, staat dit jaar voor het eerst onder één noemer, t.w. 
wedstrijd- en trainingskosten bij het T.O. 
T.v.Gemert vraagt zich af hoe je kunt verdienen aan boetes ? 
Vrgeger betaalde de vereniging de boetes, bij m.n. het wed-
strijdzwemmen bleven teveel mensen zonder afbericht weg, 
zodat men beslgot hiertegen op te treden door de boetes 
door te berekenen aan daders. Bij de polo ligt dit duidelijk 
anders, hier gaat het om foutief ingevulde wedstrijd formu-
lieren en dat valt niet te verhalen. 
L.v.Emmerik, bij Lasten polo is realiteit het dubbele van 



hetgeen was begroot en weer wordt begroot, hoe kan dat? 
Wij hadden geen inzicht waar hoogte van boete vandaan 
kwam, hebben dit inmiddels wel en is nu bijgestuurd. 
Begroting werd goedgekeurd. 

Afscheid werkgroepsleden.  

Voorzitter betreurde het om afscheid te moeten nemen. • 
Afscheid doet altijd pijn, doch had begrip dat mensen na 
een aantal jaren gedwongen door omstandigheden danwel 
vrijwillig hun aktiviteiten staken. Een bloemetje voor het 
verriohtte werk is dan zeker op zijn plaats. met een bloe-
metje werden gefeteerd ; 

Linda van Emmerik en Ans Leurs voor hun clubhuiswerkzaam-
heden. 
Marcel van Gemert voor REZ, was zelf niet aanwezig dus 
gingen de bloemen via Anje Wattel. 
Ton van Gemert voor clubblad aktiviteiten, alsmede Ralf 
Kleinhout, die via zijn moeder de bloemen ontvangt. 
Ruud Muylaert voor werkzaamheden in BHZ namens DWT, de 
bloemen gingen via Frank. 
Henk Scholten voor akt. in zwemwerkgroep. 
Andre Zandvliet voor polo, bloemnen via zijn moeder. 
Voorzitter maakte tevens van de gelegenheid gebruik om 
Frank Moison in het verdiende zonnetje te zetten. In septem-
ber kreeg voorzitter een medaille in handen uit Osnabruck 
plus een bijbehorend getuigschrift bestemd voor Frank, 
vanwege de sympatieke kontakten welke hij reeds jarenlang 
onderhoud met S.S.C.Dodesheide. Voorzitter las vervolgens 
in vloeiend Duits het getuigschrift voor en overhandigde 
onder luid applaus en gepaard gaand met een blgemetje e.e.a. 
aan Frank. 

Bestuursverkiezing.  

Door het niet vroeger kunnen komen wegens werkzaamheden. 
van Henk Scholten. die n.b. bestuurskandidaat was, werd dit 
agendapunt eerst nu behandeld. 
Gezien het feit dat er geen tegenkandidaten waren binnen 
nekomen werd  Henk Soholten bij acclamatie gekozen. 
Inge Faber en Walter Bakker waren aftredend en stelden zich 
herkiesbaar, ook zij werden bij acclamatie herkozen. 
Henk Scholten vroeg vervolgens het woord en bedankte de 
leden voor het in hem gestelde vertrouwen, 28 jaar heb ik 
niets aan boekhouden gedaan, het zal dus weer even wennen 
worden, doch hij neemt deze uitdaging graag aan. Hij zegt 
van zichzelf erg zuinig te zijn maar zeker niet gierig. 
De toekomst zal het uitwijzen. 



rondvraag.  
Corinne Kalbfleisch deed een beroep aan ouderen om jaarlijks 
deel te nemen aan het "master swimming". Randacht hierom= 
trent wordt toegezegd door het T.O. 
Maroel Reichert deed verzoek om voortaan in  jaarverslagen 

 "de groei" per sector aan te geven. Wordt getracht hier 
gehoor aan te geven. Hoewel Hans Kleinhout aangaf dat som-
mige zaken hier moeilijk liggen n.l. Planeet  is momenteel 
overvol en groeit nog steed. In het Frederikspark is te 
weinig "geschoold" personeel en is het aantal kinderen te 
weinig. Ga je op deze voet hier (Frederikspark) door, dan 
maak je  anti-reclame  en dat is zeker niet de bedoeling. 
Marcel Reichert, het scorebord werkt nog steeds niet afdoen-
de en waarom zijn wij in deze afhankelijk van Rapido? 
Ook voor het bestuur is dit een niet aflatende bron van 
ergernis. Doch bij de opzet van de borden heeft men in BHZ 
verband gekozen voor verkeerde zuinigheid, met alle gevolgen 
vandien. De apparatuur is zo amateuristisch opgezet, dat 
het zonder schema ondoenlijk is er iets aan te veranderen. 
De 45 sec. regeling is al een jaar in behandeling bij 
Rapido vertegenwoordiging, gndanks herhaald aandringen zit 
er helaas geen schot in. In sept. a.s. heeft Rapido echter 
een internationaal toernooi en de hogp is gereohtvaardigd 
dat bedoelde apparatuur dan wel in orde is (en blijft). 
Milo Gerritsen, wat is het toekomstbeeld voor Heren-Jeugd ? 
Anje Wattel vertelt dat hier veel over te zeggen is, doch 
dat momenteel nog niets concreet is. Er wordt een beleids-
plan uitgewerkt met daarin een apart hoofdstuk voor Heren-
Jeugd. Hans Kleinhout geeft verder aan dat de polo in deze 
geen blaam treft , zij hadden een te groot aantal problemen 
te verwerken welke op een ander terrein lagen. 
Frank Muylaert gaf aan dat het beleid was om het gat tussen 
Jeugd en Heren 1 te verkleinen, de werkgroep heeft bewust 
gekozen om een aantal soelers naar Heren 1 over te hevelen 
hetgeen een verzwakking betekende voor H.Jeugd. 
Ton van Gemert, wat is de toekomst van dit bad an het 
clubhuis ? Daar is ngg geen zinnig woord over te zeggen, 
mede door het feit dat het eindrapport nog niet klaar is . 
Jan Bouwknegt, kan er alsnog een speoificatie komen 'an de 
verschillende werkgroeoen van het T.D. ? Dit zou het paard 
achter de wagen spannen zijn. Vorig jaar werd mede o;) 
advies van de leden besloten alles onder één noemer Le 
zetten en dan zou je nu dus weer ,moeten specificeren. 
Marius Sakker doet het voorstel om balans en jaarstukken 



van de penningmr. m.n. van de Stichting, na accoord bevin-
ding door voorzitter en secretaris te laten ondertekenen. 
Voorstel wordt overgenomen. 
Miriam Samson, is er al eens over nagedacht om t.b.v. de 
vereniging een computer aan te schaffen ? Ja, doch e.e.a. 
lijkt vooralsnog niet haalbaar, meerdere malen is aanbod 
hiertoe gedaan, doch het bestuur acht het op dit moment 
niet raadzaam. 
Miriam Samson waarom ziet het clubblad er zo slecht gesten-
cild uit ? Aan de apparatuur kan het niet liggen, deze is 
professioneel genoeg. Meer aandacht zal gegeven worden aan 
de technische uitvoering. Besloten is reeds Carola Wigman 
aan stencilgroep toe te voegen om zo meer mankraoht te 
verkrijgen en aldus beter aandacht. 
Miriam Samson, in hoeverre is het wenselijk een z.g.n. 
beleidsplan werkgroepen samen te stellen ? Het algemeen 
beleidsplan ligt praktisch klaar. De definitieve invulling 
kan eerst oeschieden wanneer meer bekend is over al dan 
niet sluiting van een- of meer baden. 
Theg v.Giezen, 12 april is de 7e trimloop,meestal lost een 
"prominent" het startschgt. Zojuist is de heer Peeperkorn 
benoemd tot erelid, dus een "prominent". Wil hij dit jaar 
deze taak op zich nemen ? Van harte Ja. 
Theo v.Giezen bedankt vervolgens het bestuur voor een 
jaar hard werken, hetgeen met applaus wordt ondersteund. 
Voorzitter zegt hiervoor dank. 
Frank Muylaert vraagt of reeds bekend is wie de nieuwe 
zwem werkgroep voorzitter wordt ? Dit wordt mw.Cor Belles. 
Frank Muylaert is dan ook bekend wie naast Cor Belles de 
zwemwerkgroep in het T.O. gaat vertegenwoordigen ? Ja, 
dit wordt mw. Miriam Samson. 
Pater H.v.Ooijen, hij heeft 18 jaar als geestelijk adviseur 
meegedraaid bij DWT.  Is  de laatste jaren vrijwillig op de 
achtergrond geraakt, doch volgt nauwlettend en belangstel-
lend de gang van zaken. Heeft Bert Peeperkorn als zodanig 
vele jaren in verenigingsverband meegemaakt. Scheiden doet 
lijden en ook voor Bert is hiermee een periode afgesloten. 
Hij is blij zoveel nieuwe gezichten achter de bestuurs-
tafel te zien, die hopelijk nog lang doorgaan. Hij wenst 
ieder veel inzicht en wijsheid toe, 

Sluiting. 
Voorzitter bedankt eenieder voor het vlot en constructief 
meedoen. Hij doet nogmaals een beroep op de aanwezigen 
om per januari in de secretariaats vacature te kunnen voor-
zien en sluit om 22.55 uur deze 56e A.L.V. 
Henk Wigman notulist. 



Gedurende het verslagjaar bestond het bestuur uit : 
Walter Bakker 	('90) 	vice voorzitter 
Ad Bastiaenen 	0B9) 	voorzitter 
Inge Faber 	 ('90) 	kaderopleidingen 
Hans Kleinhout 	('88) 	T.O.voorzitter 
Henk Scholten 	('90) 	penningmeester 
Henk Wigman 	 ('89) 	secretaris 
Diny Zandvliet 	('' ) 	repr.+clubhuis 

N.B. tussen haakjes het jaar van aftredend zijn. 

Voor normale bestuursvergaderingen zijn boven vermelde 
mensen 11x bij elkaar geweest. 
Ik spreek dan niet gver de extra vergaderingen welke 
door diverse mensen extra werden bijgewoond, denk maar 
eens aan T.O. en andere werkgroepsvergaderingen, 
kontakten met derden zoals B.H.Z. en gemeente. 
Veel tijd hebben zij besteed om u leden van DWT op een 
prettige wijze te laten sporten. Natuurlijk kun je het 
dan niet altijd iedereen naar het zin maken, doch wees 
ervan overtuigd dat ieders belangen zorgvuldig werden 
afgewogen. 
In mijn vorig jaarverslag schreef ik, dat als een 
zwaard van Damocles, boven ons hing het al dan niet 
sluiten van een of meerdere baden. Welnu, ggk het 
afgelopen jaar was het niet anders, sterker nog, nu 
inmiddels in '88 aangeland is er nog geen enkele zeker-
heid , hoe of wat er staat te gebeuren. zodat je je 
weleens afvraagt , zijn onze vroede vaderen wel in 
staat beslissingen te nemen ? 
Als voorbeeld wil ik hier graag aanhalen de prgblema-
tiek rond het terug betalen aan de verenigingen van 
gelden welke zij gedurende de jaren 'BO tot '85 door 
zelfwerkzaamheid voor de gemeente hebben terug verdiend. 
Vanaf '85 is hier intensief over gesproken op diverse 
niveaus, doch waarin de BHZ het voortouw nam. Steeds 
weer werden wij met een kluitje in het riet gestuurd, 
om moedeloos van te worden. Doch de aanhouder wint, 
zoals bleek, want uiteindelijk ging net voor het af-
sluiten van '87 de kogel door de kerk, de gemeente 
gaf eindelijk haar fiat tot terug betaling. 



Als prioriteit (mede op aandrang vanuit het T.O.) 
gaf uw bestuur dit jaar extra aandacht aan de sport- 
sector van de vereniging. Hiertoe werd bij aanvang van 
het nieuwe seizoen (september) een professionele 
trainers begeleider aangetrokken in de persoon van Eric 
de Graaf. Na een aanvankelijk moeizame start (alles 
moest even wennen) lijkt het erop dat e.e.a. zijn 
vruchten gaat geven. De diverse trainers komen allengs 
méér op een lijn , en het kan niet anders of dit zal 
successen gaan opleveren. 
Veel aandacht met  name  aan de jeugd gaat er gegeven 
worden, meer dan voorheen. 
Hard is ook gewerkt aan de diverse beleidsplannen, het 
lag in de bedoeling deze reeds in september 1.1. te 
presenteren, dgch dat bleek helaas geen haalbare kaart. 
Eohter wil je een goed produkt afleveren dan zul je 
geduld moeten betraohten. De beleidsplannen zijn in 
'87 toch van de grond gekomen. Alles wordt momenteel 
naarstig gecoordineerd en zullen ongetwijfeld tijdens 
de A.L.V. gepresenteerd worden. 
Zonder in details te willen treden , daarvoor spreken 
hopelijk de diverse werkgroeps verslagen voor zich, 
kunnen wij stellen dat DWT in '87 , meer dan voorheen 
behoorlijk aan de weg heeft getimmerd . Diverse buiten-
landse toernooien werden bezooht en veelal werden knappe 
prestaties aldaar neergezet. Zo zijn zowel de polo (2x) 
alsmede de wedstrijdploeg en het kunstzwemteam naar 
Osnabruck geweest. Denken wij ook voltrots terug op 
het internationale zwemgala met de Paasdagen door onze 
zwemwerkgroep georganiseerd op een fantastische wijze. 
Zeker ook niet onvermeld mag blijven dat onze heren 
polo selektie werd getraind door Marcel Reichert.Als 
je dan bedenkt dat Marcel woont en werkt op Texel, en 
dan een keer per week extra naar Haarlem kwam om met 
overgave training te geven en daar alleen reiskosten 
vergoeding voor vroeg, dan kun je terecht spreken van 
staaltje clubliefde van de bovenste plank ! 

Als een rode draad liep door '87 ook de opvolging van 
het secretariaat. Immers reeds in februari kondigede 
ondergetekende aan er met januari een punt aohter te 
zetten. Het bestuur prijst zich gelukkig dat Niels 
Kinneging zich uiteindelijk bereid verklaarde deze 



taak op zich te willen nemen. Niels alle denkbare 
succes toegewenst nogmaals . 
Ook in het afgelopen jaar hebben wij weer mogen steunen 
op vele vrijwilligers en zonder iemand tekort te willen 
doen, mag ik er toch zeker wel 2 bij naam noemen t.w. 
de dames A.Sticker (toto) en I.Rohling (ledenadm. ++f) 
Stille werksters op de achtergrond die o zo gauw in de 
anonimiteit dreigen te raken, hetgeen zij niet verdienen 
getuige het belano van de gehele vereniging. Hetzelfde 
gaat uiteraard ook op voor die zo belangrijke "tafel-
dames " , u kot ze ongetwijfeld uit de 3 baden. 
Speciaal aan u allen heel hartelijk dank. 
Wij menen te mogen stellen dat 1987 , vgor DWT een 
redelijk goed jaar was. Naakten wij  in '86 een enorme 
ledenwinst mee, in '87 was dat ietsje minder. Wij 
boekten 183 nieuwe leden, doch de balans opmakend bleek 
dat er 161 vertrokken. Een zaak welke de hoogste aan-
dacht van uw bestuur verdient en ook krijgt. Leden 
werven valt dan wel mee, doch ze vast houden en daar-
door je sport sector te vergroten en versterken blijft 
in de zwemwereld een probleem. Immers kinderen halen 
hun diploma en hebben het dan in veel gevallen wel 
gezien. Hieraan nu wordt hard gewerkt om tot verbete-
ring te komen, dus meer "klantenbinding". 

Dit waren mijn laatste mijmeringen voor DWT, ik heb 
er in de afgelopen 12 jaren veel vreugde aan beleefd 
naast de teleurstellingen van het niet begrepen (willen) 
worden door een enkeling. Ik zal het missen. 
Rest mij tot slot DWT het allerbeste toe te wensen voor 
de tokomst en zeg bij deze nogmaals dank aan mijn 
college bestuurders. Deze dank spreek ik ook uit aan 
de vele vrijwilligers die DWT heeft en het voor uw • 
bestuur een stuk makkelijker maakt. 

Henk Wigman (ex)secretaris. 



Het T.O. kwam het afgelopen jaar 11x bij elkaar. 
In de loop van '87 hebben we van verschillende leden van 
het T.O. afscheid gengmen. In maart verhuisde Henk Scholten 
naar het bestuur en in oktober stopten Anje Wattel en Tonny 
van Blokland met hun werkzaamheden. 
Inge Faber heeft haar werkzaamheden voor het T.O. tijdelijk 
onderbroken. 
Op dit moment bestaat het T.O. uit de volgende 10 leden ; 
H.Kleinhout (voorz) L.v.Emmerik (secr) en M.Slootwe (p.m.) 
Marius Bakker - Frank Moison - Ronald Stricker - Wil Kuipers 
Cor Belles - Miriam Samson en Diny Zandvliet. 

Voor het T.O. beggn '87 met de nieuwjaarsdag. Ook in janu-
ari slaagden de eerste kandidaten voor het DWT snorkel-
diploma 1.Dit was het resultaat van de positieve ontwikke-
ling ven het snorkelen in '86. 
De kunstzwemsters van DWT werkten de 2e helft van de Kring-
competitie af.  Het afzwemmen in maart zorgde voor 2 F-di-
ploma's en de 3 wedstrijden resulteerden in een gouden 
medaille voor techniek in cat.1, en 7 zilveren medailles 
voor de groepsuitvoering in cat 1-2 . De competitie werd 
afgesloten met een 5e plaats. 
Eind maart bezochten enkele kunstzwemsters Osnabruck voor 
deelname aan een uitvderingen wedstrijd. Zij eindigden 
daar als 6e. 
Tijdens de internationale paaswedstrijden brachten de 
Osnabrucker kunstzwemsters een tegenbezoek. 
Het T.O. had in april de traditionele trimloop op het 
prggramma staan, nu met de halve marathon(21km) erbij. 
Ondanks het slechte weer en het tegenvallend aantal deel-
nemers, mogen we het toch als een succes beschouwen. 
.In mei werd een kaderbijeenkomst georganiseerd over de 
zwemvaardigheid diploma's en m.n. de keuze paketten. Deze 
bijeenkomst was zeer constructief en resulteerde in een 
aantal proeflessen bij de doelgroepen. 
In juni werd er weer afgezwommen, zowel voor de snorkel 
diploma's 1 en 2 als voor de kunstzwemdiploma's F,E,D en C. 
Bovendien hadden de kunstzwemsters een selektie wedstrijd 
op welke een DWT zwemster zich voor de Kring ploeg onder 
12 jaar kwalificeerde. De trainster van DWT werd assistent 
trainster van deze ploeg. Het traditionele slotfeest met 
barbecue gaf het begin van de grote vakantie aan. 



Na de zomer vakantie begon het T.O. met demonstratielessen 
kunstzwemmen en snorkelen tijdens de zwem vierdaagse. 

Het  kunstzwemmen startte de Kringcompetitie 'B7/88 meteen 
goed met een 1e en twee 2e prijzen op de eerste wedstrijd. 
Ook de Kringkampioenschappen '87 waren voor. DWT succesvol 
met een le prijs in cat.B-1 voor de soliste. 
Het  snorkelen begon met de ontwikkeling van onderwater-
hockey. 
Naast deze aktiviteiten heeft het T.O. zich voornamelijk 
bezig gehouden met het beleid voor de komende jaren. 
Alle werkgroepen binnen de vereniging hebben een eigen 
"deelplan" gemaakt. Deze deelplannen zijn binnen het T.O. 
uitvoerig besproken en waar nodig gewijzigd. 
In december was het voorlopige beleidsplan gereed, na veel 
vergaderuren van het T.O. 
De komende jaarvergadering zal de definitieve versie van 
het beleidsplan aan de leden worden aangeboden. 
Met dit beleidsplan zal '88 een jaar van goede samenwerkin g 
en overleg van de verschillende groepen worden, zoals '87 
ons heeft laten zien. 

Namens het Technisch Overleg . Linda van Emmerik. 



De polo-werkgroep heeft het afgelopen jaar slechts 1 muta-
tie moeten ondergaan. Frank Muylaert, heeft op aandringen 
van het bestuur de werkgroep moeten verlaten, omdat hij de 
dames selektie is gaan trainen. In de verdeling van de 
funkties is daargm verandering gekomen en ziet de samen-
stelling van de werkgroep er a.v. uit ; 

Anje Wattel 	voorzitster + penningmr. 
Marius Bakker 	secr. + vice voorz. + T.O. 
Jolande Gerritsen wedstrijd-secr. 
Frank Moison 	P.R. + toerngoien + T.O. (vanf aug.) 
Ruud Heeroma 	werving 
Arthur Stricker materiaal 

Vlak voor de start van de competitie '87/'88 zijn er weer 
nieuwe ballen aangeschaft. 

TRAINING EN COACHING :  
Frank Muylaert trainde vorig seizoen al de dames selektie 
en is dit blijven doen. Tevens verzorgt hij de coaching 
van Dames 1. 
hoor de Heren-selektie moest aan het einde van de competi-
tie  1 86/'87 een nieuwe trainer/coach oezocht worden, daar 
Jaap-Kees Kwadijk te kennen had gegeven weer zelf te willen 
paan spelen. Vanaf de zomervakantie heeft Marcel Reichert 
de training/coaching op zich oenomen. 
Diverse andere eigen leden zorgden verder voor de training 
en coaching van de resterende teams. 
Door het bestuur is op ons verzoek iemand aangengmen om 
alle trainers en coaches te begeleiden en adviseren over 
teohnische zaken. De aandacht zal vooral op de jeugd 
gericht  zijn.  
RESULTATEN  : 
Er is door de diverse teams met redlijk succes deelgeno- 
men aan de competities . De competitie '86/'B7 eindigde 
a.v. . 
Kring . asp.m. 10e - asp.j. Se - D 1 3e - D 2 10e 

H 3 5e - en H 4 4e plaats 
District : H-J Be en H 2 4e plaats 
Bond : H 1 handhaafde zich door een 2e plaats in de 

Play-off voor de 3e klasse. 
Van het nu lopende seizoen 1 87/ 1 88 , dat eind december 
voor de helft gespeeld is, kan vermeld worden dat : 
H 1 gaat weer spelen in de deoradatie play-off, wat 
hopelijk zal leiden tot handhaving. 



0 1 en H 2 , allebei bovenaan staan in hun poule, met 
kans op promotie ; asp.j. en H 4 nu 2e zijn, 0 2 is 5e, 
H.J. en H 3 zijn 8e en asp.m. 10e. 
Naast de competitie is er door diverse teams weer deelge-
nomen aan diverse toernooien, waarvan o.a. genoemd kunnen 
worden; Zeeschuimers - AZU - Osnabruck - US- A'dam - 
Pijnacker - Zoetermeer en NVA/HHC. Dok moesten enkele 
uitnodigingen om verschillende redenen afgewezen worden. 
Ook het eigen Pinkster toernooi was weer een groot succes. 
TOEKDMST :  
Er  is  met veel energie een beleidsplan opgezet door de 
polowerkgroep. Dit zal, samen met de beleidsplannen van de 
andere werkgroepen samengevoegd worden met dat van het 
bestuur. Hiermee heeft eenieder, bestuurslid, werkgroeps-
lid, kader, e.a. een leidraad, om te-weten waar met elke 
tak van de vereniging naartoe moet worden gewerkt. 
De•werving van nieuwe poloërs voor de aspiranten teams 
geniet nog steeds onze volledige aandaoht. Alle aspiran-
tenteams hebben dringend aanvulling nodig, om als polo 
afdeling te kunnen blijven bestaan. Er wordt o.a. volop 
getracht diplomazwemmers/sters enthousiast te maken voor 
het poloën. Dit alles wordt qekoordineerd door het T.O. 
Hierbij zal gebruik gemaakt gaan worden van  het " IK - 
POLO-PLAN  ". 
Wij willen nogmaals de aandacht vestigen op de cursus 
scheidsrechter. Om te voorkomen dat hier een tekort zal 
ontstaan, is het dringend nodig voor aanvulling te zorgen, 
anders zal er missohien een team teruggetrokken moeten 
worden. Dit mgeten we  toch  met z'n allen kunnen voorkomen, 
laat ons niet in de steek !!! 
Ons beleid is er verder op gericht dat iedereen die trai-
ning geeft aan een team ook in de gelegenheid gesteld moet 
worden om en gerichte cursus te voloen. 
Vanaf deze plaats willen we eenieder, die in het afgelogen 
jaar aktief is geweest bedanken voor alle getoonde inzet. 
Dankzij die medewerkino van u allen kunnen we weer terug 
zien op een geslaagd jaar. Hopelijk mogen we 66k in de 
toekomst op uw inzet blijven rekenen. 

Namens de polo werkgroep , 	Marius Bakker. 



Terug kijkend over een heel jaar, moeten we helaas vast-
stellen, dat we met elkaar, niet hebben weten te bereiken 
om met de zwemoloeg door te stromen van F. naar E. compe-
titie. 
Maar we moesten ons vastklampen aan de doelstelling, om 
in de F. competitie niet verder near beneden te duikelen. 
De Jeugdcompetitie verloopt wat dit betreft wat gunstiger. 
Tevens zijn tijdens wedstrijden en toernooien, met een 
behoorlijke regelmaat tijdsverbeteringen of persoonlijke 
records gemaakt.R.E.Z.-wedstrijden zijn het afgelopen jaar 
weer diverse malen gecrganiseerd(voor niet startverg.hou-
ders), doch leveren maar mondjesmaat nieuwe zwemmers/sters 
op voor de zwemploeg. 
De ontwikkelingen binnen DIJT, welke zich richten op inter-
gratie van het zwemmen, m.n.  zwemmen  als  basis  voor andere  
takken van de zwemsport ; heeft o.a. opgeleverd, dat we 
bij wedstrijden, wat meer programmanrs. kunnen invullen. 
Dit o.a. dgor deelname vanuit de polo. Hiervoor is de 
zwemwerk groep dankbaar ! Maar  gelijktijdig moeten we 
konstateren dat volledige invulling van het programma nog 
niet mogelijk is. Noodzaak is dus nog  meer  aandacht te 
besteden aan deze intergratie. 
Beleidsplan  
Om  diverse zaken op papier te krijgen, wat uiteindelijk 
heeft geresulteerd in het beleidsplan van de zwemwerkoroep 
heeft de nodige tijd en inspanning van de werkgroen ge-
vraagd. Meer  het plan is nu aanwezig en we kunnen (moeten) 
ermee aan de slag, om hetgeen daarin omschreven, ten uit-
voer te brengen. 

Resultaten : 
1 . Paastoernooi in '87 was enorm geslaagd, met ook nog 

behoorlijk wat sportieve erestaties. 
2 .'Jeugd- en F.competitie (nog niet geheel afgerond) zul-

len waarschijnlijk met redelijke resultaten worden 
afgesloten. 



3 . Osnabruck, was voor de zwemploeg dit jaar hét hoogte- 
punt; lx wisselbeker (4x100 mtr,rug dames) is na 3x 
behalen nu definitief in gnze prijzenkast beland. 
Verder werden nog eens 2 wisselbekers mee naar Haarlem 
genomen. Tevens kwam de ploeg met ce. 60 medailles 
naar huis. 

4 . Een  van onze zwemmers heeft meegedaan aan de Ned. 
kampioenschappen. 
Meerdere  zwemmers hebben deelgenomen aan de alterna-
tieve Kring kampioenschappen. 

5 . Door verschillende jeugdige zwemmers, zijn er bij de 
Speedo-wedstrijden reeds leuke resultaten behaald. 

Tot slot  : 
Daar er voor het komend seizoen, wederom gengeg zaken wee r 

 verwezenlijkt en geregeld moeten worden, zgals ; 
Organisatie Paastoernooi 
Osnabruck 
Afspraken voor Jeugd- en F.competitie enz- 	hoop ik, 
dat de nieuwe leden in de werkgroep, snel hun draai kunnen 
vinden, zodat het wegvallen van enkele werkgroepsleden, 
neen nadelige gevolgen zullen veroorzaken. 
Met  wat nieuwe mensen en vernieuwde inzet;, zal de werk-
groep en de zwemploeg er het komende jaar, wederom goed 
door komen ! 

Namens de zwemwerkgroep , Simon van Veen. 



JREZ is dit jaar 11x in vergadering bijeen geweest en be-
stond uit de volgende  leden;  Ronald Stricker-Wil Kuipers-
Siep Visser-Bert Veldkamp-Ton van Gemert-.-Ted Meijer-Jurgen 
Kleinhout-Johan Selles en Adrie van 't Oever. 
Met dit team organiseerde., de werkgroep gok dit jaar weer 
diverse evenementen en werd assistentie verleend bij T.O. 
aktiviteiten als nieuwjaars reoeptie, trimloop en slotfeest. 

Diploma zwemmen ;  
Er werd dit jaar 3x afgezwommen voor A en B, en 2x voor de 
zwemvaardigheden en het basiszwem diploma. 
Dankzij de inzet van het zwemkader in de 3 baden slaagden 
alle kandidaten, t.w. voor het A diploma 68, B diploma 47, 
zwemvaardigheden 14, plus 2 aanvullend en tenslotte 57 kan-, 
didaten voor het basis zwemdiploma. Wil  zorgde er weer 
voor dat' alles als altijd vlekkeloos verliep. 

Evenementen ; 
We begonnen dit jaar met een gezellig carnavalsfeest in 
februari en in april was er de eerste disco-playbaokshow, 
waaraan ook de Duitse gasten van de zwemploeg deelnamen. 
Er waren niet minder dan 18 deelnemers en er was zeen gouden 
plaat voor de winnaar. In juni zorgde het volleybaltoer-
nooi, waaraan 21 teams deelnamen, voor een bijzonder ge-
slaagde DWT-dag, die eindigde met een gezellige disco. 
November stond in het teken van 2 aktiviteiten n.l. de 2e 
disco-playbackshow, bijna vanzelfsprekend een doorslaand 
succes en later in de maand het jaarlijkse Sinterklaasfeest 
in het Sportfondsenbad, waar we ook tevreden op terug kun-
nen kijken. Voldoening ook na de kienavond in december. 
Een gezellige avond en dankzij de "sponsoring" van enkele 
Haarlemse bedrijven, een beter financieel resultaat dan 
voorgaande jaren. 
Kindermiddag  
Gezien de slechte ervaringen t.a.v. de kindermiddagen van 
de laatste tijd zocht JRZ naar andere ideeën en vonden die 
in een busreisje naar Artis, mede mogelijk door de nauwe 
band die onze voortreffelijke ohauffeur Bert Veldkamp on-
derhoudt met de NZH. baar liefst 71 kinderen gingen mee en 
dat het aansloeg, bleek uit enthousiaste reactie van 
kinderen en hun ouders. We zullen zeker proberen volgend 
jaar iets dergelijks voor de kinderen in ons programma  Op  
te  nemen.  



Naast tevredenheid over het afgelopen jaar wat betreft de 
gang van zaken in Planeet en Schalkwijk , blijft de zorg 
bestaan over het reilen en zeilen van de lessen in het 
Sportfondsenbad-centrum. Het draait nog altijd niet echt 
lekker en er blijft dringend behoefte aan goed en gemoti-
veerd kader 1'1m  
JRZ zal dan ook volgend jaar streven naar verbetering van 
de situatie. 

Tenslotte rest ons nog onze waardering uit te spreken aan 
alle vrijwilligers waar we ook dit jaar weer op konden 
rekenen  11/11 	Bedankt allemaal +I I t 

Werkgroep JREZ. 

In de staart van het jaar, is er een nieuwe medewerker bij 
de werkgroep gekomen, omdat er een open funktie dreigde 
voor inkoop/voorraadbeheer. 
Met de  jaarwisseling '87-'88 werd de funktie bezetting a.v. 
Voorzitster 	 Diny Zandvliet 
Notuliste. 	 Monique v.d.Heiden 
Penningmr. 	 Wglf Stricker 
Inkogpvoorraad beheer 	 Edsel Godfried 
Inventaris/sleutel beheer 	Rob. Belles  
Algemene zaken 	 Hans Gerritsen. 

Het afgelopen jaar zijn er tenminste 50 vergaderingen. in . 
het clubhuis gehouden, zijn er cursussen, droogtrainingen 
voor de kunstzwemmers, teambesprekingen enz. geweest. 
Het heeft in de clubhuisruimte ook niet ontbroken aan al-
lerlei evenementen en aktiviteiten, die vanuit de  diverse 
werkgroepen werden georganiseerd. 
In september werd het z.g.n. " UUR U " vervroegd i.v.m. 
een pol-training hierna, waardoor op deze vrijdagse ver-
enigingsavond het bezoekers aantal in het clubhuis nog 
toenam. 
Ook de stencil- ruimte werd intensief gebruikt. 
Hoe zouden we het als vereniging nog kunnen stellen zonder 
ons clubhuis ???? 



Het vergt uiteraard heel wat inspanning om als accomodatie 
aan alle verwachtingen van de gebruikers te voldoen. Ik 
mag stellen dat het invullen- en coordineren van de  bar-
dienst b.v. in zeer goede handen was. 
Dat vooral al die barmedewerkers hun steentje hebben bijge-
dragen om de "consumenten" van het gewenste natje en droogje 
te voorzien, met als achterliggende intentie, ook het 
aspect financiële ondersteuning van de vereniging niet te 
verwaarlozen. 
Voorraden op  peil houden, met extra zorg vooraf bij akti-
viteiten waar veel publiek op af kwam, vereiste heel wat 
gewinkel en gesjouw. 
Iemand heeft het ook druk gehad met steeds maar nieuwe 
stoelpoten halen als er weer eens een aantal waren ge-
sneuveld tijdens een (disco)feestje. 
Het in goede staat houden van het interieur vereiste toch 
de nodige inventiviteit van de daarvoor verantwoordelijk 
gestelde personen en niet te vergeten het huishoudelijke 
werk ofwel het schoonhouden waar bij toerbeurt de diverse 

polo-teams hun handen voor uit de mouwen staken. 
ankzij al die gezamelijke inspanning is '87 weer een 
verdienstelijk jaar geweest; als aangenaam onderkomen 
vooral (hopen wij), en de winst is ongeveer gelijk gebleven 
aan het daaraan voorafgaande jaar. Geen slecht resultaat, 
want daar is dan niet bijgerekend het opbrenost-percentage 
dat bestemd is voor de viering van het toekomstige 60 - 
jarige verenigingsjubileum. 
Het gaat uitstekend met dit "spaarsysteem"! 

Wat betreft de gemeentelijke zwembaden problematiek en het 
daarmee samenhangende " Zwaard van Damocles " dat boven de 
clubhuizen ( vooral het onze hangt ), we investeren slechts 
in  noodzakelijke aanschaffingen, en vertrouwen op de alge-
mene zorg van ALLE leden om zuinig met onze bestaande voor-
zieningen om te gaan. 
Maar we blijven heel optimistisch over het voortbestaan 
van het 6.8. én dus het DWT-clubhuis - 

Namens de werkgroep , Diny Zandvliet. 



1 . Peggy v.d.Plas 
3 . Leontien de Graaf 
4 . manja van Gaale - Hadassa Tas 
5. ;Corrie Bergman-Weber 
6 . Nathalie Bongenaar - Jeffrey Deen 
7 . Sander Calant 
8 . Ivo van Haaren 
9 . Balik Nursen 
10 . David Tas 
11 . Nancy v.d.Klugt - Jollanda Vos en Jurgen Kleinhout 
12 . Annemiek Schippers 
13 . Truus Bouwknegt-Leemans en Adrie v.d.Kamp 
14 . Oebele Vos - Sabrina v.Broeck - Karin Koets - Quincy 

Timp - Sandra Verkerk - Joke Schornagel-v.Geldorp. 
15 . Milo Eerritsen - Meral Durmuskaya - Michiel v.d.Goes 
16 . Robert-Jan Kroon van Diest 
18 . Brigitte v.Dijk - Hiske Brink - Martijn Jansen - 

Borus Jungbacker en Mitchelt Jaliens 
19 . Hans Kleinhout - Erica Luttikhuizen en Ciska Veldkamp.  
2.0 . Jeroen Dijkstra 
22 . J.v.d.Meijden 
23 . Annelies Zandvliet 
24 . Erwin d'Olieslager - Sylvia Lammers - Ineke Rohiing-

Sijmons - Peter Rienstra en Corry v.d.Vegt 
26 . Angela Dieckman - Jeroen v.Ispelen en Rino Tordje 
27 . Jacobus Stroosnier - Linda Fransen 
28 . Carry Muylaert en Rgos Stalkirga 
29 . Angelique de Kuyer - Assiek Lursen en Koen van 

Wieringen. 
31 . J.C.de Groot - Esther Hoerenhout - Danielle Moolhuyzen 

Marijke Veen en Joke Hes. 

Alle jarigen een prettige dag toegewenst. 



Resultaten van de 6e klaverjasavond :  

1 . Jeanette Blom 	 5050 pnt. 
2 . Truus Kooi 	 5027 " 
3 . Simon van Veen 	 4976 " 

4 . Bas Blom 	 4876 " 
5 . Henny Hooyschuur 	 4836 " 
6 . Corry Bergman 	 4750 " 
7 ...Rene van Houwelingen 	4721 	" 
8 Judith !Meiermans 	 4663 " 
9 . Wim van Wees 	 4609 " 

10 . Corry v.d.Bosch 	 4597 	" 
11 . Jan Nijemanting 	 4575 " 
12 . Leida Scholten 	 4425 " 
13 . Nel Nijemanting 	 4401 	" 
14 . Karin Nijemanting 	 4397 " 

15 . Marius Bakker 	 4386 " 
16 . Peter Samson 	 4324 " 

17 . Miriam Samson 	 4086 " 
18 . Diny Zandvliet 	 4044 	" 
19 . Hans Gerritsen 	 3931 	" 
20 . Co Zwaneveld 	 3736 " 

• 



Het klassement na 6x ziet er a.v. uit : 

1 . Peter Samson 	 28.932 pntn. 
2 . Judith Meiermans 	 28.254 " 
3 . Wim van Wees 	 28.012 " 
4 . Simon van Veen 	 27.517 " 
5 . Nel Nijemanting 	 27.287 " 
6 . Jeanette Blom 	 27.061 " 
7 . Bas Blom 	 26.947 " 

. Karin Nijemantino 	 26.625 " 
9 . Miriam Samsgn 	 24.814 IT 

10 . Rene van Houwelingen 	23.459 -  " Na 5x 
11 . Darius Bakker 	 23.163 " " " 
12 . Aleida Scholten 	 22.712 " " " 
13 . Jan Nijemanting 	 22.112 " " " 
14 . Corry Bergman 	 21.177 " " " 
15 . Truus Kooi 	 19.375 'T " 4x 
16 . Corry v.d.Bosch 	 18.523 " " " 
17 , Hans Pijpers 	 17.367 " " TT 

18 . Inge van Houwelingen 	13.904 " " 3x 
19 . Henny Hooyschuur 	 13.325 " " " 
20 . Diny Zandvliet 	 13.039 " IT " 

21 . Hans Gerritsen 	 8,359 " " 2x 

22 . Frans Wiezel 	 4.897 pntn. na  lx 
23 . Anita van Luit 	 4.691 " 	" " 
24 . Theo Konijnenburg 	 4.458 " 	" " 
25 . Ellie Koopman 	 4.2.02 " 	" " 
26 . Henk Wigman 	 4.007 " 	" " 
27 . Ans van Veen 	 3.B66 " 	" " 
28 . Co Zwaneveld 	 3.736 " 	" " 



Over dit onderwerp kunt u in de komende clubbladen een 
aantal artikelen verwachten, waar in de versohillende 
diploma's behandeld worden. 
Ik zgu willen beginnen met een overzicht te geven voor 
welke diploma's er bij DWT een opleiding gegeven wordt. 
1 . A diploma 
2 . B- diploma 
3 . Basis zwemdiploma 
4 . zwemvaardigheid-diploma I , II en III 
5 . Snorkeldiploma I , II en III 
6 . Kunstzwemdiploma's van F t/m A 
7 . De diverse KNZB plannen zoals : sterrenplan 

IK - PDLO - Plan 
IK -ZWEM - PLAN 

8 . Zwemleider A en B vgor instructeur/trioe. 

De diploma's worden afgenomen door een beoordelingscommis-
sie , deze bestaat uit 2 leden van de vereniging(met be-
voegdheid zwemonderwijzer, of zwemleider B ) en een 
rapporteur van het Nationaal buro zwemdiploma's, een over-
koepelende organisatie die alle zwem diploma's in Nederland 
verzorgd. 
Uitzonderingen zijn kunstzwem diploma's, KNZB plannen en 
zwemleider A en B deze worden door de KNZB verzorgd. 

Bij DUIT worden alle kandidaten ca. 3 weken vóór het 
diploma zwemmen uitgezooht op " hun kunnen " 
Vgldoen ze aan die eisen, die voor het betreffende diploma 
gelden, dan mogen ze deelnemen aan het diploma zwemmen. 

Het A - DIPLOMA :  

Bij het A- diplgma wordt allereerst gekeken of de kandi-
daat watervrij is, dus zich makkelijk en vrij in het water 
beweegt. 
Ten tweede wordt er gekeken of de verschillende slagen 
technisch goed worden uitgevoerd. 

Zie voor de gestelde eisen de volgende pagina 

Hans Kleinhgut. 



EXAMENPROGRAMMA DIPLOMA A 

a. Gekleed te water gaan van de bassinrand met 
sprong naar keuze en aansluitend daarop 25 me-
ter zwemmen met zwemslag(en) naar keuze. 

b. Te water gaan van de bassinrand met sprong 
naar keuze, aansluitend daarop 75 meter borst-
zwemmen met zwemslag(en) naar keuze en ver-
volgens 50 meter rugzwemmen met zwem-
slag(en) naar keuze. 

c. Te water gaan van de bassinrand met sprong 
naar keuze en aansluitend daarop 1 minuut wa-
tertrappen, waarbij -uitsluitend voor het bewaren 
van de balans - de armen onder water mogen 
warden bewogen. 
Kledingeisen 
Bij proeven die gekleed moeten worden uitgevoerd 
dient de kleding tot aan het einde van de proef te 
worden gedragen; de kleding moet tenminste be-
staan uit: 
Voor mannelijke kandidaten 
zwemkleding, hemd, onderbroek, overhemd of 
blouse of trui, bovenbroek (geen sportbroekje), sok-
ken of kniekousen, schoenen (behoe ft  geen leren 
schoeisel te zijn). 
Voor vrouwelijke kandidaten 
zwemkleding, hemd, (onder)broekje, jurk of blouse 
met rok of bovenbroek (geen sportbroekje), kousen 
of kniekousen of sokken, schoenen (behoeft geen 
leren schoeisel te zijn). 



We gingen al goed op weg, want de coach was er niet 
bij. Maaike's vader deed wel net alsof hij coach was, 
maar net zo goed schreeuwen als Arthur kon hij niet. 
Deze wedstrijd moesten we kunnen winner, want ZWV had 
nog geen enkele wedstrijd gewonnen, maar dat viel 
heel erg tegen, de eerste periode werden er twee tegen 
doelpunten gemaakt, gelukkig maakte Antonnette voor 
ons ook een doelpunt d.m.v. een 4-meter bal. 
In de 2e periode kwamen we pas echt op gang, na een 
doelpunt van Annemiek wisten we dat we niet meer stlsk 
konden. 
Myrella gooide er toen ook nog eentje in, dit was 
haar eerste doelpunt van het seizoen en het is zeker 
dat_het niet haar laatste was. 
In de 3e periode werd Manjaatje kwaad en mepte er 
twee keer een bal in, we stonden goed voor en dat 
merkten we wel aan het getrek en gehang van de 
tegenpartij. 
De vierde periode bood Antonnette nog een kans een 
doelpunt te scoren en dat deed ze dan ook. Een 
zevende doelpunt zou er ook gekomen zijn als de 
scheidsreohter Maaike had laten doorzwemmen, maar 
nee hij floot voor het einde vande wedstrijd . 
Het werd 6-3 voor ons (dus) . 

Sylvia Bakker 	 Ryan Pawiroredjo 
Fust Ciblak 	 Anda Wille 
Ahmet Giblak 	 Tinzah Liew Dn 
René Hopman 	 Soraya Lieuw On 
Louise Kops 	 Annemiek Schipper 
Sylvia van Es 	 Iris Hugtenburg 
Renate de Lange 
Anita Suasso de Lima de Prado 



beste zwemmers/sters, 
We zijn alweer door de eerste maand van het nieuwe 
jaar heen, ik sohrijf dit op 4 februari, en ye jullie 
de tijden doorspelen van wedstrijden welke in januari 
zijn gezwommen. Als eerste waren dat de vlinderslag 
wedstrijden te Grootenbroek. 6 DWT Deelnemers waren 
hier van de partij, en hebben prima tijden gemaakt. 
Zelfs 3 deelnemers hebben de 1000 m vlinderslaq  ge = 
zwommen. Marrielle Scholten 18.5B.2  Michelle  van 
de Berk 17.32.5.?  Edward Hoogsteder 16.16.4.  
Ja, deze 3 heb ik even apart uit het rijtje gehaald, 
want daar heb ik enorme bewondering voor om zo'n 
afstand te zwemmen en 'n prachtige tijd neer te 
zetten, grandioos !! Maar de prestatie van de andere 
waren er natuurlijk niet minder om. Bekijk de tijden 
nog maar eens - 17 januari gongen 6 jonge  zwemmers 

 naar Volendam (soeedowedstrijden) ik heb hiervan 9 
tijden doorgekregen, waarvan 7 tijden weer door de 
deelnemers zijn verbeterd. Bekijk ze nog eens goed, 
tijden met " x" zijn verbeterde tijden. Prima gedaan 
hoor en houd vol !!!! 
Dan als laatste 24 januari jeugdoomp met de gehele 
ploeg naar Heemskerk, ook daarvan heb ik de uitslagen 
doorgegeven voor jullie clubblad. 
Ook bij die wedstrijden waren er gelukkige deelnemers 
die hun persoonlijke tijden weer verbeterden 20 stuks 
berbeteringen, heb ik geteld. Bekijk ze ook nog eens !! 
En zit je er ook tussen ?? Als het zo is, dan is het 
geweldig zoniet dan lukt het je vast en zeker bij de 
volgende wedstrijden. Misschien 'n keertje extra, 
of extra goed trainen, dan weet ik zeker dat het weer 
lukt !!! Ik wens jullie in ieder geval veel train-
plezier toe, en tevens suoces bij de eerstvolgende 
wedstrijden. Zet 'm weer op hoor ! ! ! ! ! ! ! ! ! 



OPROEP: 
+++++++• 
Voor het komende Paastoernooi zullen we weer een aan-
tal Duitsegasten in ons midden hebben om aan dit toer-
nooi deel te nemen. Deze zullen dan op zaterdag 2 april 
aaankomen en op 4 april 's middags weer vertrekken. 
We rekenen op ± 20 deelnemers en ± 4 begeleiders van-
uit Duitsland. WIE VAN DE LEZERS?Kan  er een of even-
tueel meer van onze gasten onderdak bieden tijdens 
dezé paasdagen ? UW vrijwillige ontvangst zal wederom 
bijdragen tot het slagen van een geweldig Paastoernooi. 
Kan U een van onze gasten onderbrengen, Bel dan even 
naar: Cor Belles 38 25 11, of Miriam Samson 32 38 76. 

OPROEP II:  
Op zondag 27 maart a.s. worden door de zwemploeg de 
laatste wedstrijden in de F. Comp gezwommen. Het zal 
van deze wedstrijden afhangen of we de nodige punten 
zullen halen om in die F. Comp te blijven. Voor de 
invulling van het programma kunnen we nog wel wat 
zwemmers/sters gebruiken !  ! ! ! ! ! ! ! 

Voor deze oproep voor elke DWT-zwemmer met 'n start-
vergunning, kom In paar keertjes trainen bij de zwem-
mers en meld je aan voor 27 maart om mee te zwemmen 
in de laatste F.Comp wedstrijd. Dan houden we met 
elkaar de zwemploeg in de F.Comp. 
Dat betekent meteen In geweldige staaltje van of vor 
de intergratie  ! ! ! ! !  Dit moet lukken, ja toch 	 
Wederom alvast bedankt 

Simon van Veen 
Tijden gezweommen in Grootebroek 
Alle afstanden zijn gezwommen in de vlinderslag: . 

	

100 m 	Remco Belles 	 1.41.7 * 

	

100 m 	Linda Jutten 	 3.17.8 * 

	

100_.r 	Gerard Pruis 	 3.17.B 

	

1000,m 	Marriele Scholten 	18.58.2 * 

	

1000 m 	Michelle van de Berk 	17.32.5 * 

	

200 m 	Remco Belles 	 3.35.8 

	

100 m 	Linda Jutten 	 1.25.8 * 

	

100 m 	Gerard Pruis 	 1.22.1 

	

1000 m 	Edward Hoogsteder 	16.16.4 



50 m school Petri van Dijk 	0.54.0 
50 m school Michiel Veen 	1.00.9 
50 m school Martin Belles 	0.52.5 * 
50 m vlinder MAriska Samson 	0.42.9 * 
50 m vlinder Mischelle van de Berk 0.37.4 * 
50 m vlinder Nicole van Balen 	0.41.5 

100 mrug 	John Vissoher 	1.37.8 
100 m rug 	Remco Belles 	1.39.7 
100 m school Natascha Samson 	1.43.4 * 
100 m schogl Jolanda van Veen 	1.43.3 
100 m school Renate Haack 	1.33.4 * 
100 m school Sanja van Dijk 	1.43.0 
100 m vrij 	Brigitte van Dijk 	1.17.2 
100 m vrij 	Linda Jutten 	1.13.1 * 
100 m vrij 	Gerard Pruis 	1.04.3 
100 m vrij 	Edward Hoogsteder 	1.04.3 
100 . m vrij 	Wanno van Swighem 	1.05.7 
100 m rug 	Pascalle Hoenderdos 1.44.3 
100 m rug 	Michelle van de BErk 1.21.5 
100 m rug 	Marrielle Scholten 	1.25.6 
100 m school Brigitte Lanfermeyer 1.43.5 
100 ms chool Nicole van BAlen 	1.39.7 
100 m school Lonneke van Veen 	1.37.7 

Soeedo wedstrijden 17 janurai Volendam 
• 

100 m school Jolanda van Veen 	1.40.6 * 
100 m school John Vischer 	1.48.3 
100 m vrij 	Renate Haack 	1.41.1 * 
100 m rug 	Sabine Roozen 	2.01.0 * 
100 m rug' 	Mlchiel Veen 	1.56.4 
100 m rug 	Martin Belles 	1.49.7 
400 m vrij 	Jolanda van Veen 	6.50.6 * 
100 m rug 	John Visscher 	1.35.9 
100 m vlinder Renate Haack 	1.38.0 



Tikden van 24 januari Jeugd comp te Heemskerk 
in het zwembad De Waterrakkers. 

1'00 m vrij 	Petri van Dijk 	1.47.1 
100 m vrij Sabine Roozen 	2.02.6 * 
100 m vrij 	Martin Belles 	1.33.1 * 
100 n vrij 	Dischiel Veen 	1.54.1 
100 m wissel Brigitte van Dijk 	1.24.6 * 
100 m wissel Linda Jutten 	1.20.9 * 
100 m wissel Wanno van Swighem 	1.19.6 
100 m wissel Gerard Pruis 	1.16.1 
100 m wissel Edward Hoogsteder 	1.13.1 
100 m vlinder Nicole van Balen 	1.29.7 * 
100 m vlinder Pascalle Hoenderdos 1.39.9 
100 m vlinder Marrielle Scholten 	1.31.1 * 
200 m vrij 	Pieter Paul van Derle 2.51.7 
200 m vrij 	Arno Jutten 	2.34.5 
100 m vrij 	Mariska Samson 	1.22.6 * 
100 m vrij 	Brigitte Lanfermeyer 1.19.1 * 
100 m vrij 	Michelle van de Birk 1.09.2 
100 m vrij 	Lonneke van Veen 	1.16.8 
200 m wissel Remco  Belles. 	3.13.8 * 
100 m rug 	Natascha Samson 	1.49.3 * 
100 m rug 	Renate Haack 	1.25.5 
100 m rug 	Sanja van Dijk 	1.38.2 
100 m rug 	Jolanda van Veen 	1.39.1 * 
50 m vrij 	Michael van Balen 	0.42.3 
50 m vrij 	Pieter van Straaten 0.48.3 
50 m vrij 	John Vischer 	0.37.9 * 

100 m school Pieter Paul van Oerle 1.37.6 
100 m school Arno Jutten 	1.24.1 
50 m school Sabine Roozen 	0.54.5 



Vol goede moed het nieuwe jaar ingaand trokken wij 
dames I met coach op 16 januari jl. naar Noord - 
Scharwoude om tegen "De Reuring" te gaan spelen. 
Zodra wij ten noorden van Alkmaar moeten spelen krijgen 
we problemen met het vinden van de weg. Zo ook deze keer 
dus ! (Hoe sommigen van ons ooit Indonesië denken te 
halen is mij dan ogk een raadsel.) Na wat heen en 
weer gerij door allerlei louche buurten, waarbij een van 
onze chaufeuzes ngg even dacht in de Tros achteruitrij-
wedstrijd beland te zijn. vonden wij uiteindelijk toch 
het zwembadje., met recht badje, het basin bleek niet 
breder dan 12 meter en was voor ongeveer 'driekwart : 

ondiep. Geen enkel probleem voor onze coach overigens 
die meteen de taken aanpaste. Voor ons bleek het al-
lemaal iets moeilijker. 

In de eerste periode zwomen wij elkaar dan ook vort-
durend in de weg en konden geen enkel doelpubt maken. 

In de tweede periode waren wij gewend aan het badje en 
brachten heter een stuk beter vanaf. Martine opende 
de rij met een hoge boog vanaf een meter of zes die 
netjes in het doel van de tegenpartij belandde. Anderen 
van ons voelden zich nu natuurlijk aangesproeken en 
Carry maakte op de midvoor plaats een mooie draai waarna 
de bal als een streep het doel inging. 
Nadat we nu een tegenaanval hadden afgeslagen ging 
Katja er als een speer uit een boog vandoor en na een 
mooie aanvalskombinatie langs de zijkant werd zij aan-
gespeeld en maakte drienul. 
Dit was noodzakelijk want enkele supporters waren 
speciaal voor haar en Greet gekomen en dan moet je na-
tuurlijk wel wat laten zien hè aanv.. 

De derde periode was iets minder goed, we misten veel 
kansen of plaatsten te laat zodat vrije mensen weer 
verdedigd werden. De doelpunten bléven dus uit. Toch 
bezorgde Carola ons op het eind nog even een opstekertje 
nadat zij zich goed had vrijgezwommen maakte zij vanuit 
haar favoriete linkerhoek een doelpunt. 



De laatste periode was een afknapper, wij moesten 
aanvallen aan de ondiepe kant en de tegenpartij trok 
zich massaal terug om dan met zijn allen in hun eigen 
doel te gaan staan met de armen hoog. Wij konden 
dus wel plaatsen maar je kon neit langs hun schieten. 
Geen doelpunten dus. 

Enfin met  vier-nul  gewonnen en na een halve competitie 
ongeslagen aan de leiding. Een reden voor u dus om 
veel wedstrijden van dit kampioensteam te komen 
bezoeken. 

Daar er in het zwembadje geen kantine was moesten wij 
zonder versnapering de terugreis aanvaarden. Gelukkig 
dat in ons klubhuis alles wel goed geregeld is. 
Dubbel lekker dan zo'n drankje 



Aanwezig: Manja, Monique, Myrella, Annemiek;, Joke 
Antonnette, Annelies, LInda en Maaike 

inval Coach: Roy Jansen 	 • 

Te periode: 
Monique en Joke zaten op de kant, Monique omdat ze 
geen zin had. Helaas was het al gauw 3-0 voor onze 
tegenpartij waar een paar maal nogal (te) fanatieke 

dames in zaten. 

2e peridde: 
In deze periode probeerden we sterk terug te komen, 
dit lukte echter maar half. Manja maakte een prachttig 
doelpunt. Linda hield een flink aantal ballen buiten 
haar doel. Maar toch slaagde de tegepartij erin ons 
goed onder de duim te houden. 

3e periode: 
Maaike ging keepen of liever gezegd ergens tussen de 
doelpunten iets anders doen dan ballen tegenhouden. 
Vele ballen vlogen om haar oren onder andere een 
uit een strafworp. De spelers die niet in het doel 
lagen leken wel bijna vastgeplakt aan de boden want 
heel veel beweging zat er niet in- 

4e periode: 
Deze periode kwam er weer wat aktie in het spel. 
Beide eertijen boden elkaar heel veel weerstand, er 
kwamen geen tegendoelpunten voor ons meer bij. 
De uitslag was 1-8 (niet voor ons dus) 
Maar de volgende keer winnen we weer; kom dus kijken 
allemaal. 



Uitslagen KRingwinterkampioenschappen 201-12-1987 

m.o. 10 T. Renate Haaok 119.7 punten. 

Ranglijst Kring Noord-Holland van 1-1-87 t/m 31-12-87  

	

50 m vrije slag m.77 1. Renate Haaok 	33.6 

	

110 m vrijw slag m.77 3. Renate Haack 	1.15.3 

	

400 m vrije slag m.77 2. Renate Haack 	5.41.5 
50 m rug j. 78/79 	8. Martin Belles 	49.5 

	

50 m rug m. 77 	2. Reante Haack 	40.5 

	

50 m rug m. 73 	7. Michelle van de Berk 35.7 

	

100 m rug m. 77 	2. Renate Haack 	1.25.6 

	

100 m rug m. 73 	7. Michelel van de Berk1.17.4 

Wij de meisjes aspiranten (is onder de 16 jaar) 
hebben dringend versterking nodig, omdat een paar van 
onze "STAR -PLAYERS" (Marrielle, Anne-MArie en Sandra) 
de dames TDP van DWT het komende seizoen gaan 
versterken. 
Dus meld je aan, kom kijken en doe mee. 
Meer  info. - de polo-werkgroepleden 

- Roy Jansen (023 - 310685) 
- wij zelf. 

Kom eens kijken WATERPOLO IS A WAY OF LIFE  111111 " 

Kom, kom, kom, kom, HEt is toch een onwijs leuke 
sport en we kwekken heel wat af. 
Liefs de meisjes aspiranten. 





Zaterdag 6 fenruari was er weer z5'n "oer hollandse" 
dart-avond. 
De inschrijving was iets mager (let wel iets) vanwege 
een groot toernooi in Groenendaal (van HPC ja) 
Maar het was lekker gezellig. En de bezetting was 
"heavy, oool and turbo". Alhoewel je wel wat"depie" 
werd als je weer eens in de muur gooide. Maar goed. 
Ja kom ook eens langs want DWT organiseert veel voor 
weinig geld. 
De uitslag; 1. Miohael "rioolthuis 

• 2. Roy Jansen 
3. Maroel Reichert 
4. Sander van de Berg (vriend van Manja) 
5. Paultje Toolen 
6. Mark van Gaalen 

Nou doei, Bertje Blub. 

Op dinsdag 1 maart om 20.00 uur 
is er in het dwt-klubhuis voor alle barmedewerkers 
een gezellige INFO-avond. 

JIJ KOMT TOCH OOK ? 

De klubhuiswerkgroep hoopt die avond jullie als 
"bezoekers" van de ngdige drankjes en hapjes te 
mggen voorzien, en tevens van de gelegenheid ge-
bruik maken om over wat vragen en misverstanden 
betreffende het bargebeuren te kunnen overleggen. 

De klubhuiswerkgroep 



Hier volgt wederom een wedstrijdverslag van Dames I. 
HEt gaat dit keer niet over een competitie wedstrijd, 
maar voor het eerst sinds hele lange tijd speelt dames I 
ook weer mee in de strijd om de beker. 
Deze wedstrijden konden de dames mooi gebruiken om na 
een kleine misstap in de competite het zelfvertrouwen 
direkt weer op te vijzelen. Het lot had ons namelijk 
tegenover de Reuring gezet een ploeg waarvan we twee 
weken terug in een uiterst smal en ondiep Badje vrij ge 
makkelijk met 0-4-hadden gewonnen. 
In de beginfase hadden we wel wat problemen want na 
1-0 door Anje scoorde de Reuring 1-1 uit een man meer 
situatie en zelfs 1-2 uit een break. 
Daarna ging het wel een stuk beter. Carry scoorde met 
een schot van 6 meter de gelijkmaker en verzilverde een 
strafworp die Marjo met goed inzwemmen had verdiend. 
Hiermee was de strijd wel gestreden Anje scoorde uit een 
man meer situatie 4-2 en - Greet vanaf de midvoorplaats 
5-2. In de laatste periode zorgde Anita ervoor dat we 
haar niet vergeten als zij 6 weken in Indonesië vertoeft 
door op haar unieke wijze de eindstand op 6-2-te brengen. 
Ook voor M@rjo was dit de laatste wedstrijd vóór 6 weken 
Indonesië. Na de wedstrijd wenste iedereen haar en Anita 
een hele goede reis en nu rest de taak voor de achter-
blijvers om aan te tonen dat we het opk redden zonder 
hun inbreng. 
Ik wil hier direkt van de mggelijkheid gebruik maken om 
andere teams op te roepen ook eens wat var zich te laten 
horen in het olubblad. De wedstrijdverslagen van Dames I 
staan nu op eenzame hoogte en we zijn helemaal niet bang 
voor wat concurrentie. Voor de aanvoerders ligt hier 
een mooie taak om hun spelers te motiveren om ogk eens 
wat copy in te sturen. 
Frank Muylaert. 
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