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Zondag 17 april 1j88, om 17.30 uur was iedereen present,

opde afzeggingen na bij het Sportfondsenbad. Met de auto

van de biologische vader van Maaike reden we naar de Slag

in Zaandam. Aldaar zouden wij aantreden tegen het derde

team van Nereus. Tijdens de heenreis was iedereen vreselijk

opti over het verloop van de reis. Nu de wedstrijd nog.

Gekomen in de Slag, want zo heet het zwembad in Zaandam,

bleek de scheids niet aanwezig. We waren allen vreselijk

depri. Sommige barsten in tranen uit, zouden we deze

wereld reis helemaal voor niets gemaakt hebben. Gelukkig,

uit het publiek kwam eens scheidsrechter, zodat de

wedstrijd toch nog kon aanvangen, wisten wij veel dat het

een ijshockey-scheids was. Gelukkig had een ieder al rap de

schaatsen ondergebonden.

Het verloop van de wedstrijd.

De face-off werd gewonnen, overigens de 2e 3e en 4e helft

ook, door Myrella. Zoals zij tekeer ging tijdens de face

off je zag de vonken onder haar schaatsen vandaan spuiten,

Al spoedig was het ijs gesmolten en konden wij in ons eigen

spel komen.

Na de eerste helft leidde wij met 1-0 na een mislukte pass

van Inge, die tot ieders verbazing tussen de palen het net

beroerde. Het publiek werd wild en ieder dacht aan buiten-

spel, maar dat kon niet want Inge had het spel niet

verlaten. De tuchtcommissie wees het protest af en er werd

door gespeeld. Tussen onze palen lag de biologische dochter

van de chauffeur. Zij deed het goed dat liggen, tussen de

helften door moesten wij haar vertellen dat we al begonnen

waren. Toen was het de beurt aan de jongste creatie van de

ex-voorzitter. Zij deed het iest beter maar moest gewekt

worden door een tegen goal. Maaike, u weet wel die van de

chauffeur, scoorde uit een scrum ons tweede doelpunt. De

coach ging uit zijn dak en moest met zuurstof weer worden

bij gebracht. In de laatste seconde van de tweede helft

dunkte Monique, niet die van de coach maar die andere, ons

derde doelpunt, doch de scheids vond het niet correct en

tevens buiten de tijd. Hierop vloog het complete team

exclusief de coach over de scheids heen, bezoek uren in het

ziekenhuis van 16.00 uur tot 19.00 uur s.v.p. geen dames

meenemen, geen bezoek aan huis.



In de maanden juli en augustus verschijnt er geen
clubblad. De oopy voor het eerst volgende clubblad
moet voor 10 augustus binnen zijn.

De nieuwe scheids was de biologische identieke eeneiige
tweelingbroer van de helaas te vroeg afgevoerde scheids.
Het spel ging verder met de derde helft. Annelies ging
het goal in en voorts sukkelde iedereen in slaap en werd
er ruw gewekt door het signaal dat de aanvang van de
vierde helft aangaf. Deze helft was dusdanig sensationeel
dat er wal 3x een punt op het score bord kon worden bij
geschreven. Om een aanvang te nemen met het beschrijven
van deze vierde helft zal ik de mutaties achterwege laten
zij het nog te vermelden dat Joke het bascetnetje ging
verdedigen en de rest op 1 na ten strijde trok. Het
gesmolten ijs spatte alle kanten op en voor we het ons
besefte scoorde de biologische dochter van de ex-voorzit-
ter ons derde doelpunt uit een voorzet van Annelies.
Terwijl wij het derde goal feestje maakte de tegenstander
gebruik van onze afwezigheid om hun tweede goal te scoren
Antonnette had zich compleet gegeven en gaf zich nu
compleet aan de reservebank. Manja met een stuk dynamiet
in haar... (vult u zelf maar in), het water in en het
duurde niet lang of de explosie volgde, waardoor de bal
op een vloedgolf onze vierde touch-down maakte, de bal
kwam met de schrik vrij. Wij wonnen dus met 4-2. Wilt u
ook een zo'n wedstrijd meemaken, dan zult u moeten
wachten dat de ijshockey scheids weer geheel is
gerevalideerd. Tot zover het verslag van dames II.

Een afwezig.



7 Mei
Om 8 uur moesten wij nog gewoon lesgeven terwijl Hans
het busje (dat verschrikkelijke herrie maakte) haalde.
Tegen 10 uur waren de andere zwemsters en hun ouders ook
aanwezig- Na het afscheid en een stel foto's stapten we
in het gele busje. Waarschijnlijk had Hans deze kleur
uitgezocht omdat het zo mooi bij onze badpakken kleurde.
Zodra we de snelweg bereikt hadden, werden de voorraden
snoep aangesproken. Zo zat Renate de hele dag te
sabbelen cp de (kaneel)stok van paul. Ook de
cassettebandjes kwamen te voorschijn en met de muziek
nog maar net boven de motor-geluiden uit reden we naar
de grens, Daar maakten we gebruik van een niet al te
schone w.o. en gingen we geld wisselen. Hiervoor staken
we onder leiding van Hans lopend de snelweg over. Bij
een parkeerplaats 5 km voorbij de grens aten we de
meegebrachte rantsoenen op. Na een stel foto's reden we
verder naar Osnabrück. Rond kwart voor twee waren we dan
in Osnabrück, maar nog riet bij het zwembad. Aangezien
niemand in Osnabrück het Niedersachsenbad wist, hebben
we heel Osnabrück gezien. Ten einde raad werd de POLIZEI
ingeschakeld. Een ietwat gezette en roodwangige agent
heeft Linda toen de weg verteld. Eenmaal onderweg scheen
Ellen het ineens ook te weten. Maar goed dat we niet
naar haar geluisterd hebben, want dan waren we vast en
zeker bij een ijs-salon uitgekomen in plaats van bij het
zwembad. Over half drie draaiden we dan toch nog de
parkeerplaats van het zwembad op. Na een heleboel
gewissel had iedereen uiteindelijk een gastgezin, waarna
we onze eigen weg gingen. Afgesproken werd om weer bij
het zwembad terug te zijn om 5 uur.

Nicole en Linda.







Omdat Hans Kleinhout mee was, was Linde dit jaar einde-
lijk een keertje op tijd bij het zwembad. Nadat we onze
badpakken, aan hadden gedaan, gingen we een paar baantjes
trekken. Om 6 uur werd onze muziek "Dandy" gedraaid. Toen
we Dandy dus gezwommen hadden, hoorden we " Goed zo
meiden". We hadden geen idee wie dat zeiden. Toen keken
we naar de tribune en daar stonden een paar Haarlemse
Rapido.ers n. l . Adrien en Milo. Die gingen gelijk weer
weg, want ze gingen zich concentreren op de wedstrijd van
8 mei. We gingen ons opmaken en andere badpakken aan-
trekken. Om 7 uur was de opmars, die fout ging en om
kwart over 7 begonnen de duetten. Renate en Ellen waren
als 4e en ze deden het heel goed. Toen het laatste duet
geweest was, begonnen de solo's. Nicole moest als eerste
en zij had vonden wij de beste solo, maar dat vonden de
juryleden niet. ze werd 4e.
Na alle solo's kwamen de groepsnummers. Wij waren erg
zenuwachtig, maar toch deden we het goed. We waren 4e net
de groen. Toen we klaar waren hoorden we hoeveelste we
waren en dat was ook de 4e plaats. We gaven nog een
demonstratie, dat was "1 hear you now" en dat ging goed
ook. Toen waren we klaar en moesten we alle spelden uit
doen en de badpakken uitdoen. We moesten onze gewone
badpakken aan doen en aan pas gaan douchen. Teen waren we
helemaal klaar en we gingen naar huis (met het gastgezin

Miranda en Karina.



Om tien uur gingen we eten (lekkere kleffe spaghetti).
Toen de jongsten van ons team al in diepe rust waren,
maakte wij ons gereed voor het nachtleven. We gingen
naar een disco met Andrea en Susan in een gammel groen
Dafje, die elk moment in elkaar kon storten. Het was maar
40 km verderop, dus over de donkere snelwegen (immer
gerada aus) waren we er in 25 minuten. Het scheen een
goede bekende disco te zijn, want we konden het groene
Dafje niet kwijt. Toen we "CLASH" (de disco) binnen kwamen
werden we opgewacht door een eng uitziende roodharige guy
met staart. We kregen een plastic kaartje, die je moest
bewaren. Op de trap zaten Nicole en Ulla op ons te
wachten. Het was een onwijs grote disco met verschil-
lende bars. Je kon ook op een soort balkon, waarvandaan
je op de dansvloer keek. Vandaaruit kon je de gave licht-
effecten (lasers) goed zien. Toen we aan het dansen 
waren hoorden we ineens een harde knal ( een aanslag ??)
Het was een soort vuurwerk waar allemaal kleine 
sliertjes uitkwamen, die licht gaven. Later op de avond
had Laila sjans, wat zijn vriendin niet zo leuk vond, 
want ze keek nogal kwaad. Het was wel een toffe gast
(mooie dondere in het zwart) Wat ontzettend opviel 
was dat er veel "ouderen" waren (overjarige pubbers),
netjes in pak. Het was wel een toffe avond !!! Maar wat
Renate en Anne-Marie mee gemaakt hebben slaat werkelijk
alles !!!!!

Lailla en Ellen.



Nou, Anne-Marie en ik (Renate) waren uitgenodigd op het
verjaardagsfeestje (a real party) van Suzanne en Melanie.
Toen we in het tot feestruimte omgebouwde duivenhok aan-
kwamen, werden we door alle feestgangers aangevlogen. Of
we van DWT uit Haarlem waren? Wij antwoorden onschuldig
met ja. Nou of we dan maar even de groeten willen doen aan
Niels en Edward.
Hierbij NIELS-en EDWARD de groetjes van NIKOLA, SUSANNE
MAIKE, BETTINA, SANDRA en PETRA. Of jullie snel weer langs
willen komen want ze missen jullie zo!
Het was een tamelijk klein hok. Renate en ik (Anne-Marie)
gingen op een oud tuinbankje zitten. Toen kwam Suzanne
naar ons toe of we wat wilden drinken, Wij: Ja hoor!
We kregen 2 halfvolle flessen in onze handen geschoven.
"Ik heb alleen geen glazen meer" Er werd dus van ons ver-
wacht dat we uit de flessen zouden drinken.
Er was tegen ons gezegd dat we een koud buffet zouden
krijgen Alles wat we aten was dus chips, chips en nog eens
chips. Het feest op zich was eigenlijk een flink zooitje.
Het werd later en we moesten met z'n allen op de foto.
Door een meisje dat op de foto moest kreeg Renate een
sigaret en een glas wijn in d'r handen gedrukt, want d'r
ouders mochten dit natuurlijk niet weten.
Dit gaf dus leuke effecten. Hoe later het werd, hee meer
er gedronken en gerookt werd. Wij zaten dus als nette,
goed opgevoedde DWT-ers de eer van onze vereniging hoogte
houden door alleen chips en cola te nuttigen. Om
11 uur was "The big party" afgelopen en werden we te voet
naar huis gebracht. Voor de meesten van ons was het de
volgende dag moeilijk wakker worden.

Renate en Anne-Marie,



8 Mei

Zondag gingen we alweer naar huis. Iedereen was om 10.00
uur bij het zwembad, behalve Laila en Ellen (wie anders.
Nadat ook deze twee dames zich uit de auto gehesen hadden
kenden we afscheid nemen. Iedereen klom vol enthousiasme
in ons gele monster om naar huis te gaan. Onderweg bleek
het schitterende weer van de vorige dag verdwenen te zijn,
wat onze sabbelaar vast niet gemerkt heeft gezien de
hemelse blikken. Ook hadden we last van onze ietwat uit de
kluiten gewassen baby. Deze was zowat niet stil te
krijgen. Gelukkig waren we snel bij de grens. Daar werd
weer gewisseld, geplast én een kaart gepost (nog net in
Duitsland). Hans en Nicole gingen vast op zoek naar de dop
van d benzinetank, zodat we daar straks geen moeite mee
zouden hebben. Na de grens ging het richting Stroe. Daar
is het wegrestaurant waar we vorig jaar ook gestopt zijn.
Nadat we daar wat gedronken hadden, probeerden we onze
baby in een vuilnisvat te gooien. Dit lukte maar half,
maar het resultaat was dat ze een stuk rustiger was. Ook
was daar een benzinepomp. Ondanks de speurtocht bij de
grens, stond Hans toch aan de verkeerde kant van de pomp.
Afijn, toen ook dit opgelost was en de verschrikkelijk
smerige vooruit (allemaal lifters) vakkundig was schoonge-
maakt gingen we richting Haarlem. Onderweg hebben we neg
even in de file gestaan, want de brug bij Muiden was open.
Toen waren we eindelijk in Haarlem. Als eerste werd
Anne-Marie thuis gebracht. Daarna wee Karina aan de beurt
en toen Miranda. Op weg naar het volgende adres sneuvelde
er een spiegel (gelukkig verzekerd). Zo kwamen we bij
Laila aan. Haar ouders waren net niet thuis, maar de buren
wel. Toen gingen we raar Santpoort, waar allereerst Ellen
uit de auto gesmeten werd en daarna de gezusters Dijkman
(Nicole en Renata) Als een na laatste werd Linda thuis-
gebracht en tenslotte bracht Hans het busje weer terug.
Dit betekende het definitieve einde van een leuk uitstapje
en van dit verslag dat werd geschreven in een hobbelende
gele auto.

Groetjes van
Karina Ellen Nicole Hans Anne-Marie Miranda Renate Laila
Linda.










