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Om de kosten van het clubblad te beperken wordt deze 
maand voor het eerst de clubbladen verspreid via de 
tafeltjes in de hal van de zwembaden en via de 
trainers. 
De clubbladen blijven wel op naam gesteld en worden 
gedurende een  week  na de eerste  van iedere maand 
(uitgezonderd juli en augustus) verspreid. De 
clubbladen die dan nog niet zijn afgehaald worden 
alsnog  verstuurd  via de stadspost of de PTT. Wanneer 
de clubbladen dus niet afgehaald worden in de 
zwembaden moet er op gerekend worden dat deze pas na 
de eerste helft van de maand in de bus liggen. 
Deze nieuwe vorm van verspreiding wordt eerst op 
proef gedaan in de maanden april, roei en juni. 
Wanneer de proef lukt wordt hiermee ook na de 
vakantie doorgegaan. 
Wij hopen dan ook dat iedereen mee wil werken aan 
deze nieuwe manier van verspreiding om de vereniging 
een hoop geld te besparen. 

De clubblad-groep. 



De troep die op dit moment het clubblad verzorgt 
voor de vereniging bestaat alleen uit mensen die het 
"technische" gedeelte voor hun rekening nemen. Deze 
"technische" werkzaamheden zijn het typen van de 

copy (Sophie Wigman), het maken van de lay-out en 
het plakken van de teksten en figuren (Marcel  van 
Gemert), het inbranden van de stencils en het 
stencillen (Johan Selles en Carols Wigman) en het 
rapen van de losse vellen, het vouwen, nieten en 
verzendklaar maken (Tom en Ineke Rohling). 
De artikelen die in het olubblad verschijnen zijn 
dan ook niet van deze groep maar bestaat geheel uit 
ingezonden copy van de leden. Deze copy wordt dan 

ook in zijn geheel in ongewijzigde vorm overgenomen 
in het clubblad. Hierdoor bevatten de artikelen soms 
nogal wat onduidelijkheden voor mensen die niet zp 
bekend zijn binnen de vereiniging. Ook bevat het 
clubblad weinig of geen artikelen van algemene of 
informatieve aard voor bijvoorbeeld nieuwe mensen 
binnen de vereniging of mensen die naar een andere 
tak van de zwemsport willen overstappen. 
Om ook voor de inhoud van het clubblad een hogere 
kwaliteit te behalen, zoekt de olubblad-groep 
versterking in de vorm van een redacteur. 
De werkzaamheden die deze redacteur op zich zal 
nemen zijn o.a.: 

- het (incidentieel) redigeren van ingekomen stukken 

- het schrijven van korte inleidingen van bepaalde 
ingekomen copy ter verduidelijking 

- het schrijven van artikelen van algemene en 
informatieve aard wat betreft de vereniging 

- het overnemen van artikelen uit b.v. de 
Zwemkroniek, de Kringkrant en clubbladen van 
andere verenigingen 



- het werven van artikelen uit het bestuur, de 
werkgroepen, teams etc. 

- het fungeren als redactie-adres 

Deze taken zullen naar schatting 3 a 4 uur pe r  maand 
vergen. 

Verdere informatie en/of suggesties en/of aanmelding 
bij Walter Bakker telefoon 023-337301 ('s avonds) of 
070-483304 (overdag). 

Het clubblad is weer eens toe aan een nieuwe omslao. 
Hiervoor is een nieuw ontwerp nodig. Gevraagd wordt 
om een zo orgineel mogelijke omslag te ontwerpen dat 
dan de komende jaren gebruikt zal gaan worden. 
Voor het beste ontwerp is een  cadeau-bon  van f.25 
beschikbaar gestald. 
De in te sturen ontwerpen moeten aan de volgende 
eisen voldoen: 

- de namen "de Waterdroppels" en "DWT Haarlem" 
moeten op de omslag staan 

- alle verenigingsactiviteiten moeten 
vertegenwoordigd zijn in een of andere vorm van 

• tekst of symbool (waterpolo, wedstrijdzwemmen, 
leszwemmen, kunstzwemmen, snorkelen en recreatief 
zwemmen) 

- maximaal twee kleuren 

Oe ontwerpen kunnen ingeleverd worden in de copy-bus 
voor 1 juni a. s. 

De clubblad-groep 



.1 Jurgen Kleinhgut 

2. Robin Groenendijk 
3. Niels Romijn 
4. Jan Eiohorn 
5. Jolande Gerritsen, Luc Zandvliet, Ekoza Horodniceazu, 

Elka Rehwinkel, finger van Rhijn 
6. MArius Bakker, Martin Belles 
7. Hayg Stam, Melissa Roos 
8. Nico Spaans, Carla Swart, Bianca Zeepvat 
10. Peter Bartels, Henk Verver, Tessa Greeuw, Piet Meyer 
11. Kitty Diesveld, Pieter Paul van Oerle, Patrick Bakker 
12 Basu Korcut, M.J.M. Rutgers - Rosekens 
13. Judith Meiermans, Flgor Sinasappel, Marjolein Veeninga 
14. Natasja Boon, Benny Grobben, Cor Belles - Keepe 
15 Marianne v.d. Konijnenberg, Kitty Topten 
16. Remoo Belles 
18. Sander Hes, Thuis Weustink, Jolande van de Meer 
19. Ruud Muylaert, Silven Tordjo 
20. Anje Wattel, Keom Hofkens, Dannielle van Hoof, 

Marco van Rijn, Huub Veen, Christel Wassenaar 
21. Joop van de Stade 
22. Patricia Munsterman, Tim Renooy, Alexander Verhagen 
23. Ellen Boélé, Karin Huijboom 
24. Jeffrey de Heer, Dominique Reyman 
25.:,lRnth©ls Bleek, Nanda Hgenderdos 
28. Marjo Nijssen, Paul Roozekrans, Mirella Overveld 
27. Roel Nakkum 
28. Annemarie van Roon, Yvette Roozen, Tony van Blokland 
29. Katja Botman, Jes Looy - Rutten 
30. Ralph Kleinhout, Ruben Overgoor, Lisette Venings. 



Op naar Beverwijk, near AZU, waar we de vorige keer met 
8-3 van gewonnen hadden. 
In het zwembad hadden we al een halve warming-up achter 
de rug van het op- en afklimmen van alle trappen. Tot onze 
verbazing hadden we naast John er nog een supporter hij 
nl. Ad, bijl deze bedankt voor het juichen. 

Voor de wedstrijd hadden we een bespreking, we zouden 
zone gaan spelen. Frank gaf ons hiervoor nog een paar 
tips, ook aan mij want er waren mensen bij dia van ver 
schieten, 

Te water. Het begon al slecht AZU had de bal verovert hij 
het opzwemmen. Een vande dames schoot 	, binnenkant 
paal 0.-1. Greet maakte dit snel weer goed met een mooi 
schot uit midvoor positie 1-1. Then kregen we na 
even spelen een break tegen 2-1. NA even spelen weer een 
break tegen 3-1.Na deze stand wilde Frank ons in de 
rust vertellen dat we weer gewoon "press- hele veld" 
moesten baan spelen, maar dit kwam niet over, omdat we 
allemaal  opgewonden waren en tegen elkaE_ zaten te praten 

Vervolg wedstrijd: Carola maakte gelukkig een mooi 
doelpunt 3-2, heel knap want het was een chaos in het 
water. Katja scoorde 3-3 in een twee-een situatie met 
Anje. Hierna scoorden de tegenstanders 4-3 en 5-3 de 
chaos en verontwaardiging was compleet iedereen wilde 
hierna weer snel een doelpunt maken. 

In de laatste periode, scoorde Greet 5-4 en Jolande in 
een een-nul situatie met een prachtige boogbal 5-5, 
gelukkig maar de wedstrijd was dus Riet verliken ;  
Na afloop hebben we er met z'n allen over gesproken 
toen we baalden van het verloop van deze wedstrijd, 
maar alla we hebben hem niet verloren. 

Mieke 



HEEL VEEL GELD VERDIENEN!!! 
VOOR DE VERENIGING 

VOOR D.W.T. 
VOOR JOU 

Op vrijdag 29 april wordt in het Sportfondsenbad 
Frederikspark een avond Sponsor zwemmen georganiseerd. 
Vanaf 18.30 uur tot en met 23.00 uur kan daar  iedere 

 aanwezige het heerlijk verwarmde zwembad induiken: 
ouderen zowel als jongeren, goede en slechte zwemroers 
(mits ze wel vooruitkomen), bestuurs-l en kaderleden, 
koukleumen en heethoofden, als ze maar METERS zwemmen, 
en als zij hiervoor maar laten BETALEN door hun eigen 
fans. 
De hiervoor bijeen gezwommen bedragen dienen de zelfde 
avond te worden afgedragen aan de speciaal hiervoor 
aangewezen penningmeesters. 

En waarvoor gaat al dat geld worden opgebracht? 

HET DOEL  

Wel het streven van ons is, om met elkaar via deze 
aktie een zo hoog mogelijk bedrag bijeen te krijgen, 
om de zeer gewenste Video-apparatuur t.b.v. D.W.T. 
te kunnen aanschaffen. 
Die aankoop is -gezien het hoge ledenaantal dat onze 
vereniging telt- echt geenluxe. En met het oog op een 
goed beleid, mogen we best vooruitstrevend zijn. 

Video-apparatuur is een prachtig instructiemiddel in 
de diverse watersport-sectoren. Zowel demostratie als 
leermiddel van lessers, begeleiders,en teamsporters. 



Helaas komt het de laatste tijd steeds vaker voor, dat 
we mosten konstateren, dat leden die aangeschreven zijn 
om bij 1 of meer wedstrijden aan het jurytafeltje te 
fungeren,' te laat of zelfs in het geheel niet komen op 
dagen. Dit is natuurlijk erg vervelend en lastig, te meer 
daar dit gebeurd zonder te waarschuwen. 
Op zo'n manier moet vaak een beroep gedaan worden op 

' mensen die toch al in het bad aanwezig zijn en die vaak 
al enige wedstrijden dienst gehad hebben, Dit is niet 
bevorderlijk voor hun motivatie. 
Op jullie aanschrijving staat altijd zeer duidelijk wie 
er van de polowerkgroepleden baddienst heeft en bij hem 
moeten julllie afschrijven. Ook zijn of haar telefoon-
nummer stat er altijd bij. Kom in het vervolg als je 
aangeschreven staat en kom op tijd.(minstens 10 minuten 
van te  voren) . 
Door  bovenstaande moeilijkheden zijn we helaas genood-
zaakt een inpopulaire maatregel te nemen. Inlvoorkomende 
gevallen zullen we het bestuur vragen om iemand die zonder 
af te bellen wegblijft, uit te sluiten voor 1 of 2 
wedstrijden, 
We beseffen terdege dat dit voor een team waarin je speelt 
nare konsekwenties kan hebben en we hopen dan ook dat hei. 
niet nodig zal zijn, 
Kijk dus allemaal altijd goed op je aanschrijving en denk 
er dus aan om bijtijds te ballen als je verhinderd bent. 
Namens de polowerkgroep 
Marius  Bakker.  



In het vorige klubblad heb ik het A-diploma behandeld. 
Het A-diplOma moet men zien als een basis voor het goed 
leren zwemmen. 
Daarom is het noodzakelijk, dat men na het behalen vaan 
het A-diploma tenminste doorgaat voor het 8-diploma, wil 
men enige zekerheid hebben in geval van nood te kunnen 
redden. 

HET  B-DIPLOMA:  

Het B-diploma bestaat uit drie delen: 1 gekleed zwemmen 
2 onderwater zwemmen 
3 afstand zwemmen 

Bij het afzwemmen moet de kandidaat voor alle 3 de delen • 
een voldgende hebebn. Er mag niet overgezwommen worden, 
alleen voor het onderwater zwemmen mag éénmaal overge-
dean worden. 
Bij het beoordelen van het B-diploma wordt vooral gekeken 
of de techniek van de verschillende te zwemmen slagen 
goed is. 
Ook wordt er gekeken of de kandidaat de verschillende 
afstanden, zowel bij het gekleed als bij het afstand 
zwemmen, zonder onderbreken en met gemak kan zwemmen. 

EXAMENPROGRAMMA DIPLOMA B  
A: Gekleed te water gaan van de basinrand met sprong 

naar keuze, aansluitend 75 meter borstzwemmen met 
zwemslag(en) naar keuze en vervolgens 25 meter 
rugzwemmen met zwemslag(en naar keuze. 

B: Te water gaan van de basinrand met sprong naar keuze, 
onmiddelijk gevolgd door onder wate r  zwemmen tot 7 
meter vanaf de basinwand, aansluitend daarop 125 meter 
borstzwemmen met zwemslag(en) naar keuze en vervolgens 
75 meter rugzwemmen met zwemslag(en) naar keuze. 

C: Te water gaan vand e basisrand met sprong naar keuze 
en aansluitend daarop 1 minuut watertrappen met de 
handen boven water. 

Kledingeisen ziin gelijk aan die van het A-diploma 

Hans KLeinhout. 



G februari: 
Omdat de vorige wedstrijd niet erg gelukkig was wilden 
we allemaal dubbel zo  graag  wipeen om even war recht 
te zetten. 
le periode: 
Na een hele tijd heen en weer  gezwommen te hebben en een 
man-minder-situatie te hebben doorstaan (Martine was 
jee uitgestuurd) werd er gescoord. Anje kreeg een vrije 
bal or de midvoor plaats en zwom naar de zijkant. 
Hierop. kwam Greet inzwemmen, kreeg de bal van Anje en 
gogide deze meteen in het doel. 1-0, Hé, hé deze zat 
erin en  wa ginen nu lekker ons eigen spelletje spelen. 

2e periode:  
,u wilden we natuurlijk meteen eerder scoren. 
2-0-Kwam van Carry vanuit een onmogelijke positie 
(ze lag bijna tegen de kant) d.m.v een boogbal die de 
keeper lekker  na kon kijken. 
3-0 Carola wilde scoren maar kwam helaas de  lat tegen, 
maar geen nood want onze aanv Kantja lag  in de buurt en 
wipte de ba l  het doel in. 

3e periode: 
tn deze periCh wilden ze er  niet ingaan maar helaas lukte 
het bij de Zeeschuimers we l  en deze scoorden 3-1. 

AP  periode ; 
In  deze periode werden  er  evenveel  doelpunten gescoord 
als in de 3 vorige periodes. 
4•-1- Greet lag vrij voor het doel en gooide vanaf de 
5 meter  keihard  in het doel. 
Maar ja, dat kikten de Zeeschuimers natuurlijk niet en 
moesten ook scoren. Zodoende werd het 4-2. 
5-2. deze werd gescoord met een boogbal door Jolande. 
De  2e uit de wedstrijd maar altijd het nakijken waard. 
van de  keepster.  
6-2 Werd gescoord door een strafworp die Greet nam. 
Een meisje van de Zeeschuimers was eruit gestuurd maar 
bemoeidde zich met het spel (ze speelde de bal). En dat 
mag nu eenmaal niet. Nou ja, dan gooit' Greet "•m gewoon 
erin. 



We waren zo blij met deze overwinning dat onze avond 
niet meer stuk kon. 
Omdat we met z'n negenen waren en waarvan één in gezegen-
de toestand hadden we voor de zekerheid Annelies en 
Antonnette uit de Dames 2 op de bank zitten. Annelies 
heeft  nog  meegespeeld. Dit was vooral omdat de Zeeschuimers 
een paar aardig snelle meidjes hebben. 

Werner Lanfermeyer 	 Petrgnella Scheelings 
Jesse Romijn 	 Youri van der Walie 
Annette Knape 	 Patrick Schuit 
Vincent Visser 	 Thaila Hoenderdos 
Céline van der Peet 	 Sevitay Demir 
Kees van der Linden 	 Marteo Galantine 
Bjorn Sleper 	 Laura Vlek 
Daphne SleperNuluver Ozturk 
Simone Dierick 	 Johan Kohne 
Patrick Kamerman 	 Evelien Kars 
Bjorn Janssen 
Corry Suasso de Lima de Prado - Kok 









Na enige maanden van afwezigheid is hier dan toch weer 
het kunstzwemnieuws. De voorlopige agenda is ook weer 
bekend, zodat dit weer een bewaarkrantje wordt. Jullie 
hebben ook nog wat uitslagen tegoed, 

Kringkampioenschappen  1987 	(23-11-87) 
cat A-1 age group I 

Karina Douwma 	 26.22 * 
Miranda de Ridder 	 19.98 * 
duet 	 39.60 

• cat B-1 age groep I  
Patricia van Lieshout 	 27.52 * 
Annemarie van Roon 	 27.02 * (+solo 1e) 
Ellen Hes 	 25.93 * 
Nicole van Balen 	 19.12 * 
greep 35.00 	 solo 44.80 

cat B-2 age group III  
Renate Dijkman 	 40.76 * 
Heleen van Roon 	 38.57 * 

" * " zijn persoonlijke records. 
Die dag werden ook  enkele clubrecords gebroken en wel : 

Age gr I, o 12 j 	Karina Douwma 	 25.22 
Age gr II, b 15 j. 	Renate Dijkman ' 	40.76 

De clubrecords:  

De stand van clubrecords is a.v. 

cat la 	Lilian de Ridder. 	18.73.21.03.67 
" lb 	 Heleen v.Roon 	•21.63.07:06.86 
" 2a 	 Limiet 	 18.00 1-1-'88 
" 2b 	Nicole Dijkman 	25.28.26.10.86 

age gr.I o.12j 	Karina Douwma 	26.22.2.2.11.87 
b 12j Renate Dijkman 	27.73.20.06.97 



age gr III 0.15j 	Nicole Dijkman 	46.03 11-04-'B7 
" 	 b 15j 	Renate Dijkman 40.76 22-11-'87 

zestallen junior Limiet 	50.00 01-01-'88 

	

senior 	" 	 52.00 01-01-'88 

Diplomazwemmen ;  

Op 12 december '87 was er weer diplomazwemmen voor de 
kunstzwemsters. 
De geslaagden zijn : 
diploma F-, Kitty Thoolen en Laila v.Zadelhof 

" 	0 Karina Douwma 

Punten behaald in age group I :  
Miranda de Ridder 	18.76 
Anne-Marie van Roon 	23.77 
Ellen Hes 	 23.87 
Karina Douwma 	 24.60 

Distrikt:  
Het distrikt ( Noord-Holland-Utrecht-Amsterdam en 't 
Gooi) organiseerde op 6 dec.een techniek-wedstrijd, 
waaraan Karina gok deelnam en wel als voorzwemster. Dit 
betekende dat ze steeds als eerste moest. Haar punten 
waren in age group I 25.32. 

Persoonlijke records ;  
Als jullie dit clubblad krijgen, is de eerste wedstrijd 
van '88 alweer voorbij. Daarom de persoonlijke records. 
Je kunt dan zien, of je al vooruit bent gegaan. 
Volgorde cat 1 - cat 2- age gr.I - age gr.II + zestal . 

Esther Bughout 	16.67 * 
Karina Douwma 	19.56 * 26.22-* 
Nicole Dijkman 	20.22 - 25.28 - 27.17 - 46.03 - * 
Renate Dijkman 	21.49 - * 	27.73 - 40.76 - * 
Ellen Hes 	 19.71 - 19.58 - 25.93 - * 
Sandra de Lange 	16.51 - * 
Patricia v.Lieshout 	19.45 - 21.67 - 27.52 - * 
Charissa Reineck 	20.57 - * 
Lilian de Ridder 	18.73 - * 
Miranda de Ridder 	18.46 - 20.05 - 19.98 - * 
Anne-Marie v.Roon 	17.39 - 20.55 - 27.02 - * 
Heleen v.Roon 	21.63 - 21.55 - 23.93 - 38.57 - * 
Kitty Thoolen 	15.95 - * 
Lai 'la v.Zadelhof 	14.38 - * 



24 april 	Kringploegen wedstrijd, met Karina in de 
ploeg van N.H. Kom Kijken '' ''' 

29 mei 	Wedstrijd techniek Zaanland te Zaandam. 
Verzamelen 12.45 uur Sptbad 
Inzwemmen 13.30 uur 
reiskosten f 3.00 p.p. 

5 juni 	Wedstrijd Uitvoeringen in De Kloet te 
Grootebroek. 
Verzamelen 12.00 uur Sp'bad 
aanvang 13.30 uur 
reiskosten f 3.00 p.p. 

18 juni 	Wedstrijd Techniek. 
De Wilgenhoek te Purmerend. 
verzamelen 	15.45 uur Sp'bad 
inzwemmen 	16.45 uur 
reiskosten 	f 3.00 p.p. 

25 juni 	Diploma zwemmen F - E - D - C 
Sportfondsenbad te Haarlem 

• Tot de volgende keer . Linda 





1 Nel  Nijemanting 	5 762  
2 Rene van Houwelingen 	 6606  
3 Dini Zandvliet 	 5149  
4 Frans Wiezel. 	 4950  
5 Leida Scholten 	 4755  
6 Janette Blom 	 4743  
7 Corrie van den Bosch 	 4723  
8 Peter Samson 	 4660  

9 BAs Blom 	 4604  
10 Truus Kooi 	 4255  
11 Corrie Bergman 	 4220  
12 Karin Nijemanting 	 4134  
13 Miriam Samson 	 4026  
14 Ko Zwaneveld 	 3771 
15 I=nge van Houwelingen 	 3529  
16 Marius Bakker 	 3339  

Dit zijn dan weer de stnaden no drlia avonden tot en  

net de 16e van de totaal stand dingen  nog mee voor de  
eindstand dat geldt over 8 keer. Mar U went iedereen kan  
meedoen want zij ,leen allemaal mee voor de avond prijzen. n.  
Ik wil nogeven iedereen hartelijk bedanken voor het  
geduld wat U left opgebracht om op mij to wachen. try vooral  

  Rob Belles die met mij near het ziekenhuis   ^l^ geweest  

en zijn avond near de bliksem zag gaan.  

Jan.  
P.S. de avonden zijn dinsdag 15 meert - 12 april en  
de slotavond 10 mei...  



1 Peter Samson 	 33592 na 7 x  
2 Nel Nijemanting 	 33049  
3 Janette Blom 	 31824  
4 Bas Blom 	 31551  
5 Karin Nijemanting 	 30759  
6 René van Houwelingen 	 29147 na 6x  
7 Miriam Samson 	 28254 na 7x  

`18 Judith Meiermans 	 28254 na Ex  
9 Wim van Wees 	 28012  

10 Simon van Veen 	 27517  
'11 Leida Scholten • 	 27477  
12 Corrie Bergman 	 25397  
13 Marius Bakker 	 24702  
14 Truus Kogi 	 23640  
15 Corrie van den Bosch 	 23246 na 5x  
16 Jan N  i  jemanring 	 22112  ll^ 

17 Diny Zandvliet 	 18188 na 4x  
18 Inge van HouwelIngen 	 17433  
19 Hans Pijpers 	 17467  
20 Hennie Hooyschuur 	 13325 na 3x  
21 Franz Wiezel 	 9847 na 2x  
22 Hans Gerritsen 	 B359  
23 Ko Zwaneveld 	 7507  
24 Anita Luit 	 4691  
25. Theo Konijnenburg 	 4458  
26 Ellie Koopman 	 4202  
27 Henk Wigman 	 4007  
28 Ans van Veen 	 3866  



Om te beginnen de stand zoals die was voordat deze wed-
strijd van start ging: (Met dank aan Ad die dacht nl. 
dat deze lijst voor ons bedoelt was lilt!)  

deze hing ing de hal van het zwembad in Grootebroek. 

Kring Dames 1  
1 D.W.T. 1 	11 10 1 0 21 	86 - 28 
2 Zeeschuimes 1 11 	8 0 3 i6 71 - 41 
3 Nereus 2 	10 7 0 3 14 70 - 40 
4 A.Z.U. 1 	11 	6 1 4 13 	49 - 46 
5 de Reuring 1 -9 5 0 4 10 44-- 40 
6 Hoorn 1 	11 	3 1 7 7 45 - 57 
7 A.Z.V.D. 1 	10 	2 1 7 	5 	25 - 58 
8 W.Friesland 1 10 1 2 7 4 35 - 58 
9 Allinance 4 	11 	1 2 8 4 	21 - 77 

Een prima uitgangspositie dus. 

Op naar Grootebroek waar we weleenswaar in één keer naar 
toe reden. De vorige wedstrijd thuis met 6-5- gewonnen. 
Het was toen een harde wedstrijd met de nodige irritaties 
heen en weer. 
Frank ging niet mee (moest zelf spelen) Ad Walter verving 
hem. Nog steeds zonder Anja & Marjo ( zes weken lijken 
niet om te gaan!) Carola had schoolverplichtingen, en 
Carry voorzichtig ( i.v.m. het aankomend moederschap) 
Annelies kwam ons versterken. 
Frank had Ad de nodige instructies gegeven op papier. We 
wilden de "eilanden" (dat schijnen vreselijke dikke dames 
te zijn die bij West-Friesland spelen) nu wel eens een 
koekje van eigen deeg geven. 

De le periode verleip geheel tegen het plan in: we 
speelden sloom, waren niét gevaarlijk, weinig aktie.. étc. 
Daarbij speelde de ondiepe kant met het hoge goal een 
grote rol. enfin, de bal wilde er gewoon niet in.Geen 
doelpunt dus. 



De 2e periode bood wat meer perspectieven, (Ad had ons 
toed toegesproken we moesten nl. vooral goed pressen, en 
snel spelen, de eilanden zouden dan snel moe worden). 
Katja opende de score op een mooie asist van Greet. De 
2e volgde meteen daarop van Greet zelf, door een handige 
steak Annelies kwam vervolgens in aktie, door eruit 
gestuurd ta worden. Ze had nl. meer oog voor een 
vreselijk gemeen spelend eiland, dan voor de bal, die 
vlak  bij  haar lag. Het spel werd naarmate de wedstrijd 
vorderde wel steeds harder. De man meer situatie die 
ontston door Annelies leverde gelukkig voor de West-
Friezen niets op. 
Het derde doelpunt werd gemaakt vanaf de midvoorposítie 
door Katja, zodat we uiteindelijk met 3-0 naar de kant 
gingen voor de 3e periode. 

Deze verliep iets beter dan de le, leverde geen doel-
punten op, maar wel mooie akties van o.a. Jolande, 
Greet en Mieke die deze periode voortreffelijk goed 
keepte. 

De 4e oeriode was wat rommelig. De eilanden werden 
onrustig en dachten Greet boven water maar eens flink 
op haar kin te trappen. De scheidsrechter in verwarring 
gebracht (mocht dit nou wel of niet??) stuurde na lang 
nadenken en op aanwijzing van Greet, de tegenstandster 
eruit. De man-meer-situatie leverde ook ditmaal voor 
ons niets op, de tactiek van onze man-meer  is niet 
altijd zo succesvol. 
Gelukkig nam Brigit daarna het heft in handen, gaf een 
mooie oase naar Martine die 4-0 op het scorebord 
bracht. Nu  werd het toch echt tijd voor het eind van 
de wedstrijd. De scheids bracht er nu helemaal 
niets meer van terecht(blauw eruit, wit eruit, hoe 
speelde je dit spel nu ook al weer!) Uiteindelijk 
Martine Maakte nog 5-0, en dat was het dan. Ad met 
zweetpareltjes op z'n voorhoofd, was vooral erg blij 
dat we het gered hadden. (Mede dankzij hem hoor, hij 
was een prima  coach.  



Carry werd na de  wedstrijd letterlijk  nog in de bloemetjes 
gezet. Het was voor haar de  laatste,  dit seizoen.,Ze ken 
zich nu voorbereiden op T 	of M 	 hoe waren die 
namen ook al weer ? 

Daar er ook al in dit zwembad Deen kantine bias moesten 
wij ons weer begeven naar ons eigen klubhuis voor een 
drankje. 
We staan nog steeds hoven aan een reden te meer om ook 
eens te komen kijken, we spelen 19 maart thuis tegen 
Nereus 2 dit is tevens een hele belangrijke wedstrijd! 
Mischien tot dan  twill!  

Kat'  

Bij deze dus sen OPROEP aan alle "WATERTRAPPERS" 

Doe die vrijdagavond 29 april me 
aan het Sponsorzwemmen tij D.W.T. 

Breng ook opa s, oma s , familie  en vrienden mee 
het liefst wel met een goedgevulde portemonnee! ! 

Het Klubhuis is  dia  hele avond geopend. 

Het Technisch Overleg. 



Het is 9 maart 19888, net op het laatste nippertje wil 
ik nog wat schrijven voor ons clubblad. Dat is eigenlijk 
te laat, want dan weet je niet hoe je het precies moet 
bakken, zeker is het dan, dat het ook mislukt. Dus we 
houden het maar kort, en ik hoop maar dat het met jullie 
trainen en wedstrijden niet hetzelfde gaat, als met het 
schrijven van mijn stukje. De volgende keer horen jullie 
meer van me, want dan is het Paastoernooi net achter de 
rug, en dan zal er wel weer het nodige gebeurd zijn!!! 
Ik speel wat gezwommen tijden, door aan de redaktie en i. 
die zijn wel weer zo vriendelijk om deze in jullie 
clubblad te vermelden !!! Bewondering heb ik voor die 
mensen die aan dat laatste clubblad zoveel werk en tijd 
hebben besteed en toch voor elkaar hebben gekregen, dat 
deze bladen weer op tijd bij de lezers in de bus waren, 
een geweldige prestatie !!! Dit mag best we]. eens vermeld 
worden. Ik hogp van harte dat onze zwemmers/sters in de 
komende maand net zo weten te presteren in ieder geval 
wens ik het ze tge  twill  
Namens de zwemwerkgroep Simon van Veen. 

 
Hieronder staan de tijden gezwommen op 7-2-38 in Bergen 
F. comp. 

Martin Belles 	 100 m rug 	1.49.4 * 
Michiel Veen 	 7n100 m rug 	1.57.4 
Wanno v. Swighem 	200 m wissel 	2.52.2 
Gerard Pruis 	 200 m wissel 	2.52.7 
Biels Rohling 	 200 m wissel 	2.49.7 
Brigitte Lamfermeyer 	100 m school 	1.45.5 
Pascalle Hoenderdos 	100 m school 	1.45.3 
Nicole van Balen 	100 m stool 	1.40.9 
Arno Jutten 	 100 m rug 	1.20.2 
Sanja van Dijk 	 100 m vlinder 1.38.1 * 
Michelle van de Berk 	100 m vlinder 1.21.2 * 
Mariska Samson 	 100 m vlinder 1.49.2 
Hiske Brink 	 100 m wissel 	2.10.9 
Natascha Samson 	100 m wissel 	1.50.3 
Jolanda van Veen 	100 m wissel 	1.39.8 



Renate Haack 	 100 m wissel 	1.25.8 *  
Pieter v.d. Straaten 	100 m vlinder 2.11.6 
john Visscher 	 100 m school 	1.43.2 * 
Remco Belles 	 100 m school 	1.42.5 
Brigitte van Dijk 	100 m school 	1.33.4 
Linda Jutten 	 100 msschool 	1.34.9 
Michiel Veen 	 100 m vrij 	1.51.3 * 
Martin Belles 	 100 m vrij 	1.37.8 
Wanno van Swighem 	100 m rug 	1.25.5 
Niels Rohling 	 100 m rug 	1.23,4 
Gerard Pruis 	 100 m rug 	1.22.4 
pascalle Hoenderdos 	100 m rij 	1.21.4 
Michelle vandde Berk 	100 m vrij 	1.12.1 
Marrielle Scholten 	100 m vrij 	1.19.0` 
Arno Jutten 	 100 m vlinder 1.16.2 
Hiske Brink 	 100 m school 2.13.4 * 
Natascha Samson 	100 m school 	1.58.0 
Jolanda van Veen 	100 m school 	1.45.8 
Renate Haack 	 100 m school 	1.34.6 
Brigitte van Dijk 	100 m vlinder 1.39.5 
Marrielle Scholten 	100 m vlinder 1.33.4 
Linda Jutten 	 100 m vlinder 1.28.9 
Carola Wigman 	 100 m vlinder 1.25.3 
Mariska Samson 	100 m vrij 	1.23.9 
Sanja van Dijk 	100 m vrij 	1.20.5 * 
Nicole van Balen 	100 m vrij 	1.19.2 * 
Brigitte Lanermeyer 	100 m vrij 	1.22.7 

met "*" zijn verbeterde tijden. 

John Visscher 	 100 m rug 	1.42.1 
Remco Belles 	 100 m rug 	1.37.0 

Uitslagen van Speedowedstrijden gezwommen in Heemstede' 
6-3-B8 

Michiel Veen 	 100 m school. 	2.06.F 
Jolanda van Veen 	100 m vrij 	1,2U.0 
John Visscher 	 100 m vrij 	1.22.9 
Jolanda van Veen 	100 m ring 	1.40.3 



In ons  februari-nummer  heb ik geprobeerd zoveel mogelijk 
DWT-leden uit hun winterslaap te houden door hen op te 
wekken tijdig regelmatig te gaan trimmen voor onze 
DWT-trimloop. 
Dp zondag 10 april,  de zondag na het paalweekend, is het 
dan weer zover en verwachten wij veel DDT-leden met hun 
aanhang. 
De afstanden zijn zo gekozen dat iedereen kan meedoen, 
van klein tot groot, van langzaam tot snel; dus zowel 
wandelaars als getrainde lange afstandhardlopers. 
We starten 's morgens om 10.30 uur  bij 
hét spiksplinternieuw speeltuingebouw Overveen in de Croesenstraat. 
En dan nu allemaal nog even duimen voor goed weer 	 

Graag tot ziens Ilf  "  Theo van Liezen 

Ranglijst Kring Noord-Holland van 1-1-67 t/m 31-12-87  
vervolg. 

	

50m. school m. 77 	2 Renate Haack 	44.9 

	

50m. school Heren 	6 Ruud Heeroma 	31.7 

	

100m - sbhool m. 77 	1 Renate Haack 	1.33.7 

	

50m. vlinder m. 77 	5 Renate Haack 	42.3 

	

50m. vlinder m. 73 	9. Michelle v.d. Berk : 35.5 

	

100. blinder m. 77 	3.Renate Haack 	1.38.9 

	

100m. wissel m. 77 	1 Renate Haack 	1.26.0 

	

200m. wissel m. 77 	1 Renate Haack 	3.02.2 

Allemaal gefeliciteerd met jullie plaatsing op de 
ranglijst. 



Iedere zichzelf respecterende zwemvereniging, zal 
ongetwijfeld beschikken over een lijst met records. 

Zodra een bepaald record sneuvelt ( dus verbeterd wordt) 
zal dit opgenomen worden in  de recordlijst. 
Voor DWT werd een dergelijke lijst , stipt bijgehouden 
door Mw. T.Muylaert, Vanaf heden heeft G.Haack deze teak 
op zich genomen . Wij vinden het logisch  hieraan  weer.  
eens wat aandacht te geven, a)l zou het alleen maar zijn 
ter stimulering van de huidige zwemploeg. 
Er is een record bij dat al staat sedert 1961, een 
uitdaging aan de ploeg eens een serieuze aanval te der 
op deze tijden. Hier volgen ze : 

Stand Clubrecords per 1 februari 1988  

Meisjes onder de 10 jaar ; 
Schoolsl. 	50 m. 	01-07-72 Antoinette Janus 46.9 

	

100 m 	15-11-87 Renate Haack 	1.33.7 * 
vrije sl. 	50 m 	20-12-87 Renate Haack 	33.6 * 

	

100 m 	08-08-87 Renate Haack 	1.15.3 * 

	

400 m 	13-12-97 Renate Haack 	5.41.5 
rugsi. 	50 m 	.15-03-87 Renate Haack 	40.5 * 

	

100 m 	15-11-87 Renate Haack 	1.25,6 * 
vlindersl 	50 m 	27-09-87 Renate Haack 	42,s * 

	

100 m 	14-04-73 Antoinette ljanus 1.34.5 
wisselsl 	100 m 	20-10-8? Renate Haack 	1.26.1 * 

	

200 m 	25-10-87 Renate Haack 	3.02.2 * 

Jongens onder de 10  jaar 

schoolsl. 	50 m 	26-10-69 Wim ten Wolde 	45.4 

	

100 m 	26-11-72 Marc Hgrmes 	1.40.3 
vrije sl. 	50 m 	14-12-80 Rene Nijemanting 35.5 

	

100 m 	10-12-72 Edwin Kooijman  1.V7,4  

	

400 m 	17-12-78 Jeroen  pruim 	6.09.5 
rugsl. 	50 m 	27-08-72 Marc Hommes 	42.2 

100 m 	20-12-75 Paul Eliëns 	1.26.0 
vlindersl. 	50 m 	17-10-76 Simon Franken 	39.2 

100 m 	19-06-76 Simon Franken 	1.29.5 
wisselsl. 	100 m 	31-10-76 Simon Franken 	1.23,6 



MEISJES ONDER DE 12 JAAR 

Schoolslag 	50 m 22-03-70 Anita Turkenburg 	44.0 
100 m 07-12-75 Marion v.Capelle 	1.30.2 
200 m 26-04-70 Anita Turkenburg 	3.24.8 

vrijeslag 	50 m 20-12-87 Renate Haack 	33.6 * 
100 m 09-11-75 Marion v.Capelle 	1.10.3 
200 m 26-10-75 Marion v.Capelle 	2.35.5 
400 m 20-12-75 Marion v.Capelle 	5.24.8 
800 m 18-06-75 Marion v.Capelle 	11.27.3 

rugslag 	50 m 15-03-87 Renate Haack 	40.5 * 
100 m 31-10-76 Carla v.Schie 	1.19.8 
200 m 28-11-76 Carla v.Schie 	2.45.1 

vlindersl. 	50 m 30-0B-87 Sanja v.Dijk 	40.6 * 
100 m 19-11-78 Karin Verhagen 	1.29.2 

wisselsi. 	100 m 20-12-87 Renate Haack 	1.26.1 * 
200 m 25-10-87 Renate Haack 	3.02.2 * 

JDNGENS ONDER DE 12 JAAR  

schoolslag 	50 m 25-01-70 Wim ten Wolde 	44.0 
100 m 28-02-71 Wim ten Wolde 	1.31.5 
200 m 30-01-71 Wim ten Wolde 	3.25.0 

vrije slag 	50 m 26-10-B1 Rene Nijemanting 	34.0 
100 m 26-11-75 Jurgen Kleinhout 	1.10.0 
	200 m 20-12-81 Rene Nijemanting 	2.36.5 

400 m 22-06-74 Edwin Kooijman 	5.07.2 
800 m 22-07-74 Edwin Kooijman 	10.26.3 

rugslag 	50 m 23-11-69 Lex Schelvis 	40.8 
100 m 03-03-77 Paul Eliens 	1.18.7 
200 m 23-04-72 Jeroen Muylaert 	2.55.7 

vlindersl. 	50 m 17-10-76 Simon Franken 	39.2 
100 m 21-07-74 Edwin Kooijman 	1.13.3 
200 m 25-07-74 Edwin Kooijman 	2.42.5 

wisselsi. 	100 m 31-10-76 Simon Franken 	1.23.6 
200 m 10-10-76 Rob Pruim 	 2.41.6 

MEISJES ONDER DE 14 JAAR  

schoolslag 	50 m 29-03-87 Michelle v.d.Berk 	41.1 * 
	100 m 29-12-74 Desiree Eliëns 	1.23.1 

200 m 20-11-77 Marion v.Capelle 	3.04.4 
vrijeslag 	50 m 29-06-80 Karin Verhagen 	31.6 

100 m 20-11-77 Marion v.Capelle 	1.05.0 
200 m 16-07-77 Marion v.Capelle 	2.17.8 



400 m 23-10-77 Marion v.Capelle 	4.49.6 
800 m 21-07-77 Marion v.Capelle 	9.52.3 
1000 m 11-06-78 Ellen v.d.Peet 	15.47.0 

rugslag 	50 m 29-04-79 Bianca Bilderbeek 	33.3 
100 m 01-04-73 Carry Muylaert 	1.09.6 
	200 m 28-11-76 Carla v.Schie 	2.25.1 

vlindersi.. 	50 m 01-11-87 Michelle v.d.Berk 	35.5 
100 m 04-03-73 Carry Muylaert 	1.19.i  
200 m 13-05-79 Bianca Bilderbeek 	2.59.5 

wisselslag 100 m 25-05-80 Karin Verhagen 	1.21.0 
200 m 28-01-73 Carry Muylaert 	2.45.2 
400 m 16-06-77 Marion v.Capelle 	5.56.0 

JONGENS ONDER DE 14 JAAR  

schoolslag 	50 m 25-10-62 Maarten Bernink 	41.0 
100 m 23-11-75 Jeroen Bears 	1.26.4 
200 m 23-10-77 Jurgen Kleinhout 	3.01.3 

vrije slag 	50 m 20-10-62 Maarten Bernink 	28.7 
100 m 11-09-77 Jurgen Kleinhout 	1.02.6 
200 m 20-11-77 Jurgen Kleinhout 	2.14.3 
400 m 20-11-77 Jurgen Kleinhout 	4.43.4 
800 m 22-07-74 Edwin Kooijman 	10.26.3 
1500 m 22-06-77 Jurgen Kleinhout 	19.01.0 

rugslag 	50 m 26-10-62 Maarten Bernink 	36.6 
100 m 20-11-77 Jurgen Kleinhout 	1.12.0 
200 m 14-11-76 Frank Muylaert 	2.3`':.5 

vlinderslag .50 m 25-10-62 Maarten Bernink 	34.8 
100 m 17-10-76 Frank Muylaert 	1.09.9 
200 m 15-07-76 Frank Muylaert 	 2.38.2 

wisselslag 100 m 31-10-76 Simon Franken 	1.23.6 
200 m 25-09-77 Jurgen Kleinhout 	2.32.4 
400 m 17-07-77 Jurgen Kleinhout 	5.34.7 

MEISJES ONDER DE 16 JAAR  
schoolslag 	50 m 17-02-61 Frida Dijk 	 37.8 

100 in 07-03-76 Desiree Eliens 	1.19.7 
200 m 28-11-76 Desiree Eliëns 	2.F6.6 

vrije slag 	50 m 28-05-78 Marion v.Capelle 	30.4 
100 m 22-01-78 Marion v.Capelle 	1.04.5 
200 m 16-07-77 Marion v.Capelle 	2. 1 7.8 
400 in 23-10-7? Marion v.Capelle 	4.1:9.6 



vrije slag EGO m 21-07-77 Marion van Cecelia 	9.52.3 
rugslag 	50 m 29-04-79 Bianca van Bilderbeek 	33.3 

100 m 20,42-76 lCarry Muylaert 	1.08.8 
200 m 24-04-75 Carry Muylaert 	2.25.6 

vlinderslag 50 m 01-11-87 Michelle v.d. Berk 	35.5 
100 r 29-12-74 Mathilde Vink 	1.13.0 
200 m 21-06-75 Carry Muylaert 	2.47.8 

wisselag 	100 m 25-05-80 Karin Verhagen 	1.21.0 
200 m 16-07-75 Carry Muylaert 	2.37.2 
400 m 18-07-75 Carry Muylaert 	5.35.5 

JDNGENS DNDER DE 16 JAAR  
schoolslag 50 m 28-05-78 Marc Hommes 	 36.7 

100 m 10-12-78 Marc Hommes 	 1.14.4 
200 m 19-11-78 Marc Hommes 	 2.43.1 

vrije slag 50 m 29-04-79 Jurgen Kleinhout 	26.0 
100 m 31-10-76 Jeroen Muylaert 	58.9 
100 m 12-11-78 Frank Muylaert 	58.9 
200 m 19-11-78 Frank Muylaert 	2.09.2 
400 m 10-12-78 Frank Mulaert 	4.29.1 
800 m 11-06-78 Frank Muylaert 	9.30.1 

1500 m 19-07-78 Frank Muylaert 	17.48.63 
rugslag 	50 m 29-04-79 Jurgen Kleinhout 	31.2 

100 m 16-06-79 Jurgen Kleinhout 	1.07.7 
200 m 12-02-76 Jeroen Muylaert 	2.27.6 

vlinderslag 50 m 16-04-78 Frank Muylaert 	28.5 
100 m 31-10-76 Jeroen Mylaert 	1.04.0 
200 m 25-02-78 Frank Muylaert 	2.19.1 

1000 m 28-01-78 Frank Muylaert 	13.23.7 
wisselslag 100 m 08-10-78 Frank Muylaert 	1.08.1 

200 m 28-11-76 Jeroen Muylaert 	2.22.5 
400 m 19-07-78 Frank Muylaert 	5.05.57 



DAMES 

schoolslag 50 m 17-02-61 Frida Dijk 	 37.8 
100 m 07-03-76 Desiree Eliens 	1.19.7 
200 m 28-11-76 Desiree Eliens 	2.56.6 

vrije slag 50 m 28-05-79 Marion v Capelle 	30.4 
100 m 12-05-76 Marion van Capelle 	1.04.1 
200 m 13-06-76 Carry Muylaert 	2.16.6 
400 m 19-06-76 Carry Muylaert 	4.46.9 
B00 m 21-07-77 marion van Capelle 	9.52.3 

rugslag 	50 m 29-04-79 Bianca van Bilderbeek 33.3 
100 m 20-12-75 Carry Muylaert 	1.08.8 
200 m 27-04-75 Carry Muylaert 	2.35.6 

vlindersslag 50 m 01-11-87 Michelle vande Berk 	35.5 
100 m 16-07-77 Mathilde Vink 	1.06.3 
200 m 18-08-77 Mathilde Vink 	2.16.7 

1000 m 27-12-75 Mathilde Vink 	14.40.2 
wisselslag 100 m 08-10-78 Carina Kalbfleisch 	1.19.4 

200 m 30-06-76 Carry Muylaert 	2.30.7 
400 m 28-08-76 Carry Muylaert 	5.20.08 

Heren 

schoolslag 50 m 08-02-B7 Ruud Heeroma 	 31.7 	* 
100 m 16-08-80 Marc Homes 	 1 .21 .1 
200 m 16-05-79 Marc Homes 	2.42.5 

vrijeslag 	50 m 29-04-79 Frank Muylaert 	24.3 
109 m 07-04-85 Frank Muylaert 	57.0 
200 m 10-01-82 Frank Muylaert 	2.07.7 
400 m 10-12-78 Frank Muylaert 	4.29.1 
800 m 21-06-75 Frank Muylaert 	3.30.1 

1500 m 19-07-78 Frank Muylaert 	17.48.63 
rugslag 	50 m 29-04-79 Ronald Stricker 	30.3 	 

100 m 17-06-79 Ronald Stricker 	1.05.8 
200 m 16-01-77 Jeroen Muylaert 	2.21.0 

vlinderslag 50 m 16-04-78 Frank Muylaert 	28.': 
100.111 21-07-79 Frank Muylaert 	1.02.59 
200 m 25-02-78 Frank Muylaert 	2.19.1 
1000 m 28-01-p' rank Muylaert 	13.24 . 7  

wisselslag 100 -  m`08=1978 Frank Muylaert; 	1.08.1 
200 m 28-11-76 Jeroen Muylaert 	2.l.22_ .5 
400 m 16-03-80 Marc Hommes 	 5.00.5 

met " * " zijn nieuwe records 

Namens de zwemwerkgroep Gerard Haack. 
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