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Ik heb het genoegen U namens het bestuur uit te

nodigen tot het bijwonen van de 58e Algemene

Ledenvergadering.

Deze zal worden gehouden op donderdag 9 maart 1989 om

20.00 uur in ons clubhuis, Frederikspark 14 te

Haarlem.

Niels Kinneging, secr.

1. Opening van de voorzitter.

2. Goedkeuring van de notulen van de 57e Algemene

Ledenvergadering van 24 maart 1988.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

4. Bespreking jaarverslagen:

a. Secretaris.

b. Penningmeester.

c. Technisch Overleg.

d. Polowerkgroep.

e. Zwemwerkgroep.

f. JREZ werkgroep.

g. Clubhuiscommissie.
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5. Verslag van de kascomissie.

In deze commissie hebben zitting de heren Ronald

Stricker, Marcel Reichert en Herman Kuiper.

6. Bestuursverkiezing.

Volgens rooster is Ad Bastiaenen aftredend en stelt

zich niet herkiesbaar. Tussentijds zijn Greet Vink

(volgens rooster 1989) en Inge Faber afgetreden.

Ingevolge artikel 16 van het H.R. kunnen kandidaten

uit en door de leden gesteld worden. Deze dienen dan

uiterlijk een week voor de Algemene Ledenvergadering

te worden ingediend bij het secretariaat. Dit onder

onverlegging van een schriftelijke bereidsverklarign

van de kandidaat zelf. Bovendien moet zij voorzien

zijn van tenminste 10 handtekeningen van

stemgeregdigde leden.

7. Benoeming werkgroepleden:

Technisch Overleg: 

Hans Kleinhout voorzitter

Linda van Emmerik secretaris

Jan Bouwknegt penningmeester

Marius Bakker polo

Frank Moison polo

Ronald Stricker. JREZ

Siep Visser JREZ

Gert Wassenaar P.R.

Anita van Luit clubhuis

Miriam Samson zwemmen

Wim Roozen zwemmen

Jan Stam kader + opleidingen

Polowerkgroep: 

vakature voorzitter

Marius Bakker secretaris

Frank Moison

Arthur Stricker

Paul Thoolen

Brigitte van Dijk

Maaike Stam
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Jeugd en Rez: 

Ronald Stricker voorzitter

Adrie van 't Oever secretaris

Jurgen Kleinhout

Bert Veldkamp Wil Kuipers Siep Visser Johan Selles

Ton van Gemert

Clubhuiswerkgroep:

Anita van Luit voorzitter

Wolf Stricker

Rob Belles

Monique v.d. Heide

Edsel Godfried

Zwemwerkgroep: 

Wim Roozen voorzitter

Miriam Samson secretaris

Linda Jutten

Anneke Veen

Fie Wigman

Gerard Haack

Ineke Visscher

Clubblad: 

Sophie Wigman redactie + typen

Marcel van Gemert lay-out

Johan Selles drukken

Carola Wigman drukken

Fam Rohling verzending

Toto/Lotto:

Alie Stricker.

8. Benoeming kascommissie:

De heer H. Kuiper blijft zitting houden.

De  heren R. Stricker en M. Reichert treden ingevolge

het H.R. af. Staande de vergadering dienen 2 nieuwe

leden gekozen te worden.
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9. Uitreiking Sendenbeker.

10. Begroting 1989.

11. Afscheid bestuurs- en werk roepleden.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Notulen van de 57e Algemene Ledenvergadering van "de

Watertrappers" op 24 maart 1988 in het clubhuis,

Frederikspark 14 te Haarlem

------------------------------------------------------

Inclusief bestuursleden bezochten in totaal 40 mensen

de vergadering.

1.OPENING: 

Om ongeveer 20.15 uur opent de voorzitter de

vergadering met iedereen hartelijk welkom te heten,

in het bijzonder de aanwezige ereleden Leo Roozekrans

en Bert Peeperkorn en de leden van verdienste George

Westerman en Alie Stricker-Eichhorn. Verder worden met

name alle leden van de werkgroepen hartelijk bedankt 

voor hun inzet en het vele werk van het afgelopen

jaar. Vooral het realiseren van de beleidsplannen was

voor de werkgroepen in 1987 veel werk en de voorzitter 

is blij deze plannen in deze vergadering te kunnen

aanbieden. Ook de zwembadproblematiek liep in 1987

weer als een rode draad door het verenigingsleven

heen, hoewel er hoop is dat er nu eindelijk iets

duidelijk wordt. Ook is per janauari 1988 de

aanpassing van de zwembadtarieven gerealiseerd.

Verder heeft de voorzitter nog enkele medelingen:

a) Bij agendapunt 4 moet een punt h) worden

toegevoegd: het veslag van de Stichting  De Stichting

is formeel geen verantwoordig schuldig aan de ALV,

maar zij meent echter dat het goed is met het bekende

schoolbord verslag te doen.
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b) Correcties bij punt 6, de bestuursverkiezing:

- H. Scholten is niet volgens rooster herkiesbaar

- H. Kleinhout is wel volgens rooster herkiesbaar

- D. Zandvliet treedt tussentijds af.

- H. Wigman is reeds tussentijds afgetreden.

Volgens rooster zou hij deze vergadering aan de beurt

zijn om af te treden.

Deze correcties dienen ook in het verslag van de

sekretaris verwerkt te worden.

Correcties bij punt 7, verkiezing werkgroepleden:

7a. Wil Kuipers vervangen door Siep Visser voor

JREZ. Jan Bouwknegt toevoegen voor snorkelen.

Sekretariaat en tevens kunstzwemmen wodt:

Joke Hes

Hoofdstraat 92

2071 EK SANTPOORT

7b. Roy Jansen en Simon van Veen vervallen.

Inke Visscher is verkeerd gespeld.

7f. Anita van Luit toevoegen als voorzitter en Hans

Gerristen als adviseur.

7g. Fam, Rohling toevoegen voor de verzending.

Correcties bij punt 8: In plaats van goedkeuring van

de beleidsplannen moet er staan "aanbieden", omdat

deplannen als zijn goedgekeurd door het bestuur en de

werkgroepen.

c)Er zijn geen tegenkandidaten gemeld voor de

openstaande bestuursfuncties.

d)Punten voor de rondvraag kunnen in de pauze bij de

sekreatris gemeld worden.

De voorzitter besloot deze opening met iedereen een

positieva en constructieve vergadering toe te wensen.

2. Notutlen 56e Algemene Ledenvergadering dd. 24-3-87: 

blz 8: Wolf Stricker vraagt of er restitutie van

badgelden van de gemeente is gekomen, dat voor het 60-

jarig jubileum bestemd zou worden. Helaas heeft er

geen restitutie plaats gevonden, maar zijn de tarieven

per 1-1-1988 verlaagd.
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blz 13: Wolf Stricker vraagt hoe het zit met het

scorebord.

Het scorebord valt onder de BHZ. Reparaties (zoals

door M Woolthuis) kunnen uitgevoerd worden na

toestemming van de BHZ. Anje Wattel heeft een bonnetje

gehad voor de reparatiekosten. Dit was onjuist: kosten

kunnen bij de penningmeester van de BHZ gedecladeerd

worden, zijnde Walter Bakker.

Met deze opmerkingen weiden de notulen voor de ALV

1987 vervolgens goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

a) Bericht van verhindering ontvangen van:

De heer en mevrouw Rohling, G.J. Capteijn, F.

Gustenhoven, M. v.d..Heijden, A. Stricker, J.

Eichhorn, P. Rienstra, mevr. D. Stokman-Turkenburg,

W v. Swighem, pater H. v. Ooíjen, M. Vink, mevr S.

Wigman, G. Haeck, mevr M. Samson, Th.v. Giezen, mevr

J. Gerritsen, R. Muylaert en mevr. H. Kleinhout.

b) Brief van Theo van Giezen met een opmerking over

het verslag van de secretaris (wordt behandeld bij

punt 4a van de agenda).

c) Brief van de kascommissie (wordt behandeld bij

punt 5 van de agenda).

5. Bespreking jaarverslagen: 

a) Sekretaris:

Theo van Giezen constateert (per brief) dat de

ledengroei iets minder was dan in 1986 en stelt de

vraag of de vereniging een actiever PR-beleid kan

voeren. Als voorbeeld wijst hij op de rubriek

"Weerklank" in het Haarlems Dagblad. Hij stelt voor

een speciale PR man/vrouw aan te stellen. In het

beleidsplan van het bestuur staat vermeld dat er een

speciale PR-werkgroep zal worden opgericht. Hierop

wordt bij de behandeling van de beleidsplannen nog

verder ingegaan.

Paul Roozekrans vraag naar de functie van Erik de

Graaf. Eric de Graaf geeft zeer frequent begeleiding

aar met name de jeugdtrainers.
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Leo Roozekrans vraagt naar de stand van het aantal

leden aan het beging van het jaar.

januari 1987 1988 Tot

polo 100 110 +10%

zwemmen 27 44 +63%

kunstzwemmen 31 31

snorkelen 10 10

REZ. 326 521 +2%

Bert Peeperkorn maakt Henk Wigman een compliment voor

het goede jaarverslag wat door de vergadering met

applaus wordt ondersteund.

b) Penningmeester:

Paul Roozekrans vraagt hoe het komt dat de toto/lotto

inkomsten teruggevallen zijn. Alie Stricker meldt dat

de animo terugloopt wat ook een landelijke trend is.

De actie met het reservegetal loopt nog wel goed.

Ronald Stricker merkt op dat er bij het diplomazwemmen

een scheve verhouding bestaat. Dit komt doordat in

1987 een groot aantal diploma's en vaantjes is gekocht

waar meerdere jaren  plezier van zullen hebben.

Bert Peeperkorn merkt op dat het clubblad goedkoper

is begroot. Met ingang van april wil het bestuur

proberen het clubblad meer in de zwembaden te

verspreiden in plaats per post. De clubbaden blijven

wel op naam gesteld, zodat iedereen van ontvangst

verzekerd is.

Paul Koets: de badkosten zijn veel lager begroot. Dit

komt door de tariefsaanpassing per 1 januari.

De voorzitter bedankt Henk Scholten voor het

financiele verslag.

c) Technisch Overleg:

Paul Koets heeft de kaderbijeenkomst in mei zeer

positief ervaren. Komt er een vervolg? Ja, het is de

bedoeling bij de start van het nieuwe seizoen weer een

kaderbijeenkomst te organiseren, waarvoor nu ook

videomateriaal aanwezig is.
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Paul Roozekrans vindt dat het snorkelen en

kunstzwemmen overbelicht zijn in het verslag van het

TO. Omdat deze afdelingen geen eigen werkgroep hebber

vallen ze onder het TO, dus ook het verslag. Samen met

Jan Bouwknegt pleit Paul Roozekrans voor afzonderlijke

verslagen.

Linda van Emmerik wijst er op dat veelwerk van het TO

terug te vinden is in de beleidsplannen.

d) Polo:

Joke Hes vraagt zich af of de polo niet actiever leden

kan werven bij het recreatieve zwemmen. De

polowerkgroep heeft speciaal de aspirantentraininger

naar  de Planeet verplaast zodat de elementair

zwemmers er automatisch mee in contact komen en werkt

hard aan ledenwerving.

Paul Roozekrans wijst op het polokeuzepakket bij 

elementairzwemmen. Dit keuzepakket omvat vooral

balvaardigheid en niet polo in het algemeen.

Jan Bouwknegt vraagt of de oude poloballen voor

elementair gebruikt kunnen worden. Dit gebeurt al.

maar gekeken wordt of Er nog meer ballen zijn.

George Westerman wijst op de kritieke situatie van het

aantal scheidsrechters. Er zijn een aantal mensen voor

de cursus opgegeven, maar de kring heeft om onbekende

redenen ons nooit bericht bat er een cursus startte.

Bert Peeperkorn stelt voor dit punt op de

kringjaarvergadering naar voren te brengen.

e) Zwemmen:

Geen opmerkingen

f) Jeugd en Re<<

Linda van Emmerik vraagt hoe gewerkt wordt aan een

"goed gemotiveerd" kader. Er zal mat name op het

gebied van opleiding gewerkt worden. De motivatie gaat

goed, alleen de opleiding kan nog beter.

g) Clubhuis:

Johan Selles merkt op dat de stencilruimte vaak een

rommel is, zodat hij vaak eerst meet opruimen voor hij

kan gaan stencillen. Het bestuur is het hiermee eens

en dringt er opaan dat ledereen de stencilkamer netjes

houdt.
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h) Stichting:

Aan de hand van het schoolbord geeft de

stichtingspenningmeester Henk Scholten toelichting op

de cijfers. De hogere tarieven voor alcoholhoudende

consumpties worden in een apart fonds oestort voor het

60-jarig jubileum.

Jan Bouwknegt merkt op dat de post onderhoud

aanzienlijk hoger begroot is. Dit komt omdat er al een

fors bedrag is betaald voor reparatie van het zeil op

de vloer.

Paul Roozekrans merkt op dat de baten blijven stijgen.

Deze stijging wordt gereserveerd voor het 60-jarig

jubileum.

Paul Roozekrans vraagt of het clubhuis nog wordt

onderverhuurd. Slechts incidenteel zodat dit niet

begroot wordt.

8. Beleidsplannen: 

De beleidsplannen van de werkgroepen en het bestuur

worden officieel aan de Algemene Ledenvergadering 

aangeboden. De voorzitter wijst er op dat de plannen

in 1987 voor de werkgroepen erg veel werk heeft gekost

en bedankt alle medewerkers hiervoor.

Hans Kleinhout merkt nog op dat Paul Koets en Gert

Wassenaar bereid zijn gevonden een PR-werkgroep op te

starten. Zij zullen een begin maken met een

inventarisatie van de huidige PR aktiviteiten en een

plan voor de komende jaren opstellen.

9. Verslag kascommissie 

De kascommissie bestaande uit. Marius Bakker, Marcel

Reichert en Ronald Stricker doen verslag van de

controle van de toeken van de vereniging en stellen

voor het beleid van de penningmeester goed te keuren

en hem van verdere verantwoording voor het gevoerde

beleid te ontheffen. De algemene ledenvergadering was

het hiermee eens en onderstreepte dit met een applaus.
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De voorzitter verontschuldigt zich voor de afwijkende

volgorde van behandeling van de agendapunten en

heropent de vergadering.

6. Bestuursverkiezing:

Hans Kleinhout wordt bij acclamatie herkozen in het

bestuur. Door afwezigheid van Greet Vink geeft de

voorzitter een korste beschrijving van haar en stelt

voor haar te benoemen op de vakature, die door het

vertrek van Diny Zandvliet is ontstaan. Dit wordt door

de aanwezigen bevestigd met applaus.

Op verzoek van de aanwezigen geeft. Niels Kinneging

een korte beschrijving van zichzelf. Op voorstel van

het bestuur wordt hij vervolgens door de ALV benoemd

als lid van het bestuur.

7. Verkiezing werkgroepleden:

Alle werkgroepleden worden bij acclematie verkozen.

9. Benoeming kascommissie: 

Ingevolde de statuten is Marius Bakker aftredend als

lid van de kascommissie. De voorzitter stelt voor

Herman Kuiper, die hierin al heeft toegestemd, in de

kascommmissie te benoemen. De kascommissie bestaat nu

dus uit Ronald Stricker, Marcel Reichert en Herman

Kuiper.

10. Uitreiking Sendenbeker: 

De voorzitter houdt een lange inleiding, waarin hij

wees op de vele werkzaamheden van de kandidate voor

de vereniging heeft verricht en nog verricht. Zo is

zij actief (of is het geweest) binnen het Technisch

Overleg, bij het leszwemmen en in de

clubhuiscommissie. Verder hielp zij bij het opstarten

van het kunstzwemmen bij DWT. Na deze inleiding reikte

de voorzitter de Sendenbeker uit aan Linda van

Emmerik.

In haar dankwoord zei Linda dat zij niet op deze

onderscheiding had gerekend en er zelfs een

nachtmerrie over had gehad. Over de inhoud daarvan

wilde ze echter niets zeggen. Verder wees zij erop dat

ze al haar activiteiten in samenwerking met anderen

gedaan heeft en dat de beker ook een beetje voor hen

was.
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11. Begroting 1988: 

Paul Roozekrans merkt op dat ondanks de stijging van

het aantal leden geen hoger bedrag voor contributie

begroot is. Het bestuur vindt het echter wenselijk om

in deze een wat behoudende begroting op te stellen

vanwege alle onzekere factoren.

Paul Roozekrans heeft het financieel verslag niet

vooraf gestuurd gekregen. Het is de bedoeling dat alle

aanwezigen van de voorgaande ledenvergadering dit

verslag krijgen toegestuurd. Door het late gereedkomen

van het verslag is er blijkbaar iets misgegaan bij de

verzending waarvoor het bestuur zich verontschuldigd.

Hans Kleinhout wijst er op dat uit het aantal

opgenomen baden blijkt dat de belangstelling voor het

Frederikspark terug loopt. Hierdoor is het TO bezig

een andere indeling te maken. Jan Bouwknegt vraagt

zich af of bij 100 mensen het bad niet te vol wordt.

Dit is niet zo omdat 100 mensen op jaarbasis slechts

2 personen in de week betekent. Linda van Emmerik

wijst erop dat met name de trimgroep veel ruimte nodig

heeft en Wolf Stricker lijkt de genoemde 80 personen

per uur te veel om te kunnen zemmen.

Voorlopig is er van 80 mensen nog geen sprake; het

aantal ligt nu rond de 40. De indeling van de uren is

voornamelijk een organisatorisch probleem waar de

uurleiding voor zal zorgen. Mochten er problemen

ontstaan dan zal daar zeker aandacht aan besteed

worden. Voorop staat dat het doel om het iedereen zo

veel mogelijk naar de zin te maken.

Wolf Stricker stelt nog een vraag over de

begrotingspost voor het diplomazwemmen. Dit ligt zoals

gezegd aan de aanschaf van diploma's en vaantjes.

Met deze opmerkingen wordt de begroting voor 1988

goedgekeurd.

12. Afscheid bestuurs- en werkgroepleden:

Onder dankzegging en met een bos bloemen werd afscheid

genomen van de volgende bestuurs- en werkgroepleden.

Bestuur: Henk Wigman en Diny Zandvliet (tevens

clubhuiscommissie)
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Zwemmen: Roy Janssen, Simon van Veen, Jan Nijemanting

en Henk van Dijk.

Polo: Frank Muylaert en Jolande Gerritsen.

TO: Tonny van Blokland.

13.Rondvraag:

Wanno van Swighem. vraagt (via de secretaris) of er

enige zwemtrainingen buiten normale werktijden kunnen

komen. Er kan 's ochtends vroeg getraind worden en

verder wordt bekeken of het 2e uur op vrijdagavond

voor wedstrijdzwemmen gebruikt kan worden.

Johan Selles vraagt  naar de kaderaktiviteiten. Er

komt zeker dit jaar een kaderavond.

Joke Hes vraagt of het kunstzwemmen onder een aparte

commisse kan komen te vallen. Het kunstzwemmen blijft

voorlopig onder het Technisch Overleg vallen, Op dit

moment functioneert dat prima en teveel werkgroepen

is ook niet wenselijk.

George Westerman komt nog terug op het punt van de

scheidsrechters. Er waren enige kandidaten maar in de

communicatie met de Kring is er iets fout gelopen.

Erkent wordt dat we eigenlijk te laat zijn.

Voorgesteld wordt om genoeg kandidaten te vinden

(samen met andere verenigingen) om een eigen cursus

te kunnen organiseren. Bij het basketbal bestaat het

systeem dat alle spelers van het eerste team

scheidsrechter moeten zijn. Voor polo lijkt dit niet

de meest voor de hand liggende oplossing.

George Westerman besluit de rondvraag met het bestuur

te bedanken voor al het werk in het afgelopen jaar.

14. Sluiting:

Om ongeveer 22.30 uur sluit de voorzitter de

vergadering en bedankt iedereen voor de

belangstelling.

Notulist:

Niels Kinneging.

13



Jaarverslag secretaris 1988.

Bij het begin van 1988 was het bestuur als volgt

samengesteld:

 Walter Bakker (1990) vice-voorzitter

 Ad Bastiaenen (1989) voorzitter

*Inge Faber (1990) kaderopleidingen

 Niels Kinneging (1991) secretaris

 Hans Kleinhout (1991) T.O.-voorzitter

 Henk Scholten (1990?) penningmeester

*Diny Zandvliet (1989) representatie +

clubhuis.

(tussen haakjes het jaar van aftreden)

In deze samenstelling is gedurende 1988 enige

verandering gekomen. Bij de vorige Algemene

Ledenvergadering stelde Diny Zandvliet na vele jaren

bestuurswerk zioh niet meer herkiesbaar. Voor het vele

werk dat zij gedaan heeft, besloot het bestuur haar

op het slotfeest te benoemen tot 'lid van verdienste'.

Diny werd opgevolgd door Greet Vink. Helaas kon zij

zich niet vinden in het functioneren van het bestuur,

zodat zij al in oktober aftrad als bestuurslid. In de

zomer besloot ook Inge Faber te stoppen als

bestuurslid. Bij deze gelegenheid is besloten om

voortaan een P.R.-functionaris in het bestuur op te

nemen en de functie kader+opleiding onder het T.O. te

laten vallen. Namens de P.R.-werkgroep heeft daarom

nu Paul Koets zitting in het bestuur. Dit maakt dan

aan het eind van 1988 de bestuurssamenstelling als

volgt verandert is:

*Paul Koets (1990) P.R.

*vakature (1991) representatie.

Bij elkaar is het bestuur in het jaar 1988 11 maal bij

elkaar geweest.
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Over een van de meest besproken punten schreef Henk

Wigman al in het vorige jaarverslag namelijk, dat toen

nog steeds niet duidelijk was wat er met de diverse

zwembaden in Haarlem zou gebeuren. Het standpunt van

DWT (en de BHZ) daarin was dat wij het liefst een

renovatie van het Sportfondsenbad aan het

Frederikspark gezien zouden hebben, eventueel met

sluiting van Sportfondsenbad Schalkwijk. Dit zou

vooral voor het voortbestaan van het clubhuis goed

zijn. Inmiddels is bij de gemeente een beslissing

gevallen over de zwembaden. Deze beslissing houdt

kortweg in:

- Sluiting van het Sportfondsenbad Frederikspark.

- Sluiting van het Sportfondsenbad Schalkwijk.

- Uitbreiding van "de Planeet"met een extra 25 m bad.

- (Nieuwbouw aan de Boerhavelaan (t.o. Elisabeth

Gasthuis).

Hoewel deze plannen niet het meest aan de wensen van

DWT tegemoet komen, moeten wij erkennen dat er goed

mee te werken zal zijn. Het grootste probleem daarbij

is het voorbestaan van een eigen clubhuis voor onze

vereniging. We zijn van plan om bij het nieuwe zwembad

aan de Boerhavelaan een nieuw clubhuis te bouwen. Het

zal duidelijk zijn dat de financiering daarvan het

probleem voor de komende jaren zal worden.

Op de jaarvergadering 1988 is na zeer veel

inspanningen van de werkgroepen en vooral het T.O. de

beleidsplannen gepresenteerd aan de leden. Nu op dit

moment zijn we alweer toe an de evaluatie van een jaar

werken met een beleidsplan. Een van de punten die in

het beleidsplan naar voren kwam was het opzetten van

een groep Public Relations (P.R.). Hiermee is in 1988

een start gemaakt. Gert Wassenaar en Paul Koets zijn

bereid gevonden om deze erkgroep in oprichting te

bemannen. In 1988 zijn zij voornamelijk actief geweest

met een intern onderzoek naar de P.R.-activiteiten

binnen de vereniging en de onderlinge communicatie

tussen de verschillende groepen enzij maken daar nu

(januari) een rapport over.

Er bleek een grote behoefte te bestaan om alle

informatie over de vereniging op een plaats terug te

kunnen vinden. Daarom is de P.R.-groep ook bezig

geweest een informatieboekje over DWT te schrijven.
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Verder zijn er door de P.R.-groep ook een aantal

initiatieven genomen, zoals het trainersoverleg,

waarin alle trainers uit de verschilende disciplines

met elkaar van gedachten wisselden en vooral

ervaringen uitwisselden. Ook is er in decembereen

kaderinformatieavond georganiseerd. Hierin

presenteerden alle groepen zich aan elkaar en gaven

hun visie op een thema: het vergroten var het aantal

leden van DWT.

Over de sportieve activiteiten van de vereniging wil

ik in dit verslag niet uitweiden. Daarvoor wordt de

lezer vooral verwezen naar de verslagen van de diverse

werkgroepen. Twee punten wil ik echter toch onder de

aandacht brengen. Zowel bij het wedstrijdzwemmen als

bij het waterpolo is in 198S een nieuwe trainer

gekomen. Bij wedstrijdzwemmen is dit Bert v.d. Meij,

die met zijn vele jaren in de zwemsport een grote

dosis ervaring binnen DWT brengt. Bij het waterpolo is

het Remco With, die met veel enthousiasme Heren I

traint. In beide takken zijn de prestaties dan ook

aanmerkelijk beter, dan voorgaande jaren. Ik denk dat

het belangrijk is dat de kennis en ervaring van deze

trainers verspreid wordt binnen de vereniging, zodat

we nog vele jaren vooruit kunnen.

Ten slotte enige opmerkingen over de ledental van de

vereniging.

Op 1 januari 1989 zag dat er als volgt uit:

Polo 110 leden (-%)

Wedstrijdzwemmen  41 leden (-7%)

Kunstzwemmen  22 leden (-29%)

Snorkelen  16 leden (+60%)

Elementair zwemmen 298 leden (-9%)

------------------------

Totaal 487 leden (-7%)

Het is duidelijk dat het ledenbestand in 1988 iets is

teruggelopen. Deze afname komt voornamelijk voor

rekening van het elementair zwemmen. Voor 1989 zullen

we met elkaar meer leden moeten werven.

Ik wil dus iedereen oproepen bekendheid te geven aan

de activiteiten van DWT, zodat we het jubileumjaar

1990 met een groot aantal nieuwe leden kunnen

beginnen.
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Jaarverslag Technisch Overleg

Het Technisch Overleg kwam in 1988 in totaal 11 maal

bij elkaar, waaronder in december de 50e vergadering

in haar bestaan. Het Technisch Overleg begon in 1988

in de volgende samenstelling:

  voorzitter: Hans Kleinhout

  secretariaat: Linda van Emmerik

  penningmeester: Martin Slootweg

  zwemwerkgroep: Cor Belles en Miriam Samson

  polowerkgroep: Marius Bakker en Frank Moison

  JREZ-werkgroep: W i l  K u i p e r s  e n  R o n a l d

Stricker

(tevens vice-voorzitter)

  clubhuiswerkgroep: Diny Zandvliet

  kader en opleidingen: Inge Faber.

Nog voor de jaarvergadering nam het Technisch Overleg

afscheid van Wil Kuipers, Martin Slootweg, Inge Faber

en Diny Zandvliet. Later in het jaar nam ook Cor

Belles afscheid van het Technisch Overleg.

Deze  mensen werden opgevolgd door resp.  Siep Visser,

Jan Bouwknegt, Jan Stam, Anita van Luit en  Wim

Roozen. Ook de P.R.-werkgroep in oprichting kreeg een

vertegenwoordiger in het Technisch Overleg in de

persoon van Gert Wassenaar.

In deze samenstelling zal het Technisch Overleg er in

1989 weer tegenaan gaan.

Activiteiten: 

Het Technisch Overleg verzorgt elk jaar een aantal

activiteiten. Zo werd 1988 begonnen met een grandioos

nieuwjaarsfeest in het clubhuis en het zwembad gevolgd

door de trimloop op 10 april. Eind april werd dit jaar

het sponsorzwemmen georganiseerd voor de aanschaf van

een videocamera met toebehoren. Het einde van het

seizoen werd gevierd met het slotfeest, dit jaar op

het buitenterras van het zwembad.

Na de zomervakantie organiseerde het Technisch Overleg

een bijeenkomst voor de verschillende hoofdtrainers

binnen de vereniging. Als laatste verzorgde de P.R.- 

werkgroep in samenwerking met het Technisch Overleg

de kaderinfoavond.

Naast deze zichtbare activiteiten werd er op de

achtergrond hard gewerkt aan het voltooien van het

beleidsplan, het afstemmen van activiteiten en de

begroting voor 1989. 17



Snorkelen en kunstzwemmen:

Snorkelen en kunstzwemmen hebben geen eigen werkgroep,

maar vallen direct onder het Technisch Overleg. De

snorkelgroep groeide in 1988 sterk: het aantal leden

verdubbelde zich. Daarbij kreeg deze groep de

beschikking over een extra trainingsuur. Dit uur wordt

nu gebruikt voor het oefenen voor de sncrkeldiploma's.

Het andere uur is gereserveerd voor het

onderwaterhockey. Inmiddels is de ontwikkeling van het

onderwaterhockey technisch en tactisch zover, dat aan

het spelen' van wedstrijden gewerkt kan worden. De

beide snorkelinstructeurs volgen vanaf september een

cursus bij de NOB tot bevoegd instructeur.

De kunstzwemploeg begon in 1988 met het afwerken van

de resterende competitiewedstrijden. Op deze

wedstrijden werden in totaal 6 derde, 3 tweede en 4

eerste plaatsen behaald. Ook vertrokken de oudste

meisjes naar Osnabruck en gaven zij een demonstratie

in Egmond aan Zee tijdens een personeelsfeest van V&D

Beverwijk. De competitie werd afgesloten met een

vierde plaats. Op het diplomazwemmen haalden 9 meisjes

hun F-diploma. Het nieuwe seizoen kreeg de ploeg de

beschikking over 1 1/2 uur training meer. De

competitie begon in Heemstede met 2 derde en 1 eerste

prijs. Tenslotte werden door onze solisten in de

categorien onder de 12 en onder 15 op de

kringkampioenschapen twee derde prijzen weggehaald.

Tevens werd het eerste B-diploma voor DWT gehaald. Het

jaar werd afgesloten met de distriktskampioenschappen,

waar DWT voor het eerst aan mee deed, in Utrecht en

Haarlem. Volgend jaar zal de ploeg voor het eerst van

het F- tot en met het A-nivo op wedstrijden

vertegenwoordigd zijn.

Jaarverslag van de clubhuiswerkgroep:

Van de clubhuiswergroep is geen jaarverslag ontvangen

om verwerkt te worden in dit clubblad.
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Jaarverslag van de werkgroep JREZ over 1988:

Zonder Ted Meyer, die tijdelijk ons land verdedigt,

maar met Ronald Stricker, Jurgen Kleinhout, Bert

Veldkamp, Wil Kuipers, Ton van Gemert, Siep Visser,

Johan Selles en Adrie van 't Oever begon de werkgroep

JREZ aan het jaar 1988. Helaas moesten we vanaf

november onverwacht zonder Ton verder, die plotseling

met alle aktiviteiten voor de werkgroep stopte. Met

uitzondering van juli, de vakantieperiode, werd er met

dit team elke maand vergaderd.

Evenals andere jaren was de werkgroep aktief bij het

diplomazwemmen, assisteerden we bij TO-aktiviteiten

en werden weer diverse evenementen georganiseerd.

Diplomazwemmen:

Maart, juli en november warden de maanden waarin

afgezwommen werd. Niet minder dan 183 kinderen waren

door het zwemkader klaar gestoomd voor de diploma's

A (68), B(65), Basiszwemdiploma (26) en de

zwemvaardigheidsdiploma's I (14), II(8) en III(2) en

ook dit jaar waren er geen "zakkers". Complimenten aan

badmeesters- en juffen en Wil en Bert, dankzij wie

alles weer op rolletjes liep.

De baden:

Planeet en Schalkwijk draaien goed, dus onze

bijzondere aandacht ging dan ook weer uit naar het

Sportfondsenbad-centrum en met name naar het tweede

uur waar in de loop van dit jaar een duidelijke

verbetering zichtbaar werd. Er werd een

herstructurering doorgevoerd om doorstroming naar de

andere disciplines te bevorderen zoals omschreven in

het beleidsplan. Ook in het niuewe jaar zal er naar

gestreefd worden de opgaande lijn voort te zetten.

Evenementen:

Bijna vanzelfsprekend startte JREZ haar aktiviteiten

in het nieuwe jaar met een carnavalsfeest in februari,

druk bezocht en erg geslaagd.

In mei, volgde een playbackshow met veel disko,

bezoekers en gezelligheid, maar zonder playbackers

zodat besloten werd de playback voorlopig in de hoek

te zetten en iets anders er voor in de plaats te

zoeken.
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In november werd daarom een Limbo-avod georganiseerd

met een heuse Limbocompetitie.

Veel werk werd verzet bij het organiseren van het

traditionele DWR-volleybaltoernooi dat door

omstandigheden eerst moest worden verschoven van 4

naar 25 juni en tenslotte helemaal niet door kon gaan

omdat uitgerekend die dag Nederland de finale speelde

in het EK-voetbaltoernooi.

Veel plezier beleefden kinderen en ouders tijdens het

Sinterklaasfeest op 2 december in het Sportfondsenbad

centrum.

Sint Ton Bakker had ook dit jaar weer tijd gevonden

DWT met een bezoek te vereren en werd luidkeels

toegezongen door een enthousiast koor van natte

kinderen. De evenals Sint door Alie Stricker weer

prachtig in het pak gestoken Pieten deelden na afloop

tot ieders  tevredenheid chocolad e l e tters en

mandarijnen uit.

De sponsoring van Haarlemse bedrijven aan onze

kerstkienavond, verleden jaar zo'n succes, viel deze

keer erg tegen, maar desondanks had Siep weer voor een

geweldige prijzentafel gezorgd en werd het jaar als

altijd kienend afgesloten.

Kindermiddaq:

Met het succes van de busreis naar Artis in 1987 in

onze herrinering werd besloten ook dit jaar iets

dergelijk te gaan doen. We kozen voor Madurodam en

mede dankzij het mooie weer werd het ook deze keer een

fantastische dag. Zowel voor de kinderen als voor de

begeleiders. We kijken al uit naar het volgend jaar.

We willen dit verslag tenslotte besluiten met dank je 

wel aan alle helpers en werkers en hopelijk kunnen we

volgend jaar weer op jullie rekenen.

Werkgroep JREZ
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Jaarverslag polowerkgroep 1988:

Algemeen:

De polowerkgroep heeft aan het begin van het jaar een

mutatie ondergaan: Jolande Gerritsen heeft de

werkgroep verlaten; voor haar in de plaats is Maaike

Stam toegetreden. De verdeling van de funkties is als

volgt geweest:

* Anje Wattel - voorzitster + penningmeesteresse

* Marius Bakker - sekretaris + vice-voorz + T.O.

* Frank Moison - P.R. toernooien + T.O.

* Ruud Heeroma - werving

* Arthur Stricker - materiaal

* Maaike Stam - werving.

Geen lid van de polowerkgroep, maar wel voor ons bezig

als trainerscoordinator is Frank Muylaert.

Nu, aan het einde van dit jaar, heeft Ruud Heeroma

besloten met onmiddellijke ingang te stoppen als

werkgroeplid; er zijn reeds twee nieuwe mensen

gevonden in de personen van Brigitte van Dijk en Paul

Thoolen.

Training en caoching:

Frank Muylaert trainde vorig seizoen de damesselektie

en is dit blijven doen en verzorgt ook de coaching van

Dames I.

In de periode, dat er nog geen nieuwe jeugdtrainer

gevonden was na het stoppen van Ronald Stricker, heeft 

Frank ook deze trainingen verzorgd, totdat nu Siem

Keyzer dit onlangs heeft overgenomen.

Voor de herenselektie moest aan het einde van de

competitie 87-88 weer een nieuwe trainer/coach gezocht

worden, daar Marcel Reichert na een seizoen wilde

stoppen. Remco With is aangezocht als de nieuwe

trainer/coach.

Diverse andere eigen leden zorgen verder voor de

training en coaching van de resterende teams.

De door het bestuur aangenomen adviseur is aan de slag

geweest, doch heeft inmiddels zijn werkzaamheden

gestopt.
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Resultaten:

Er is door de diverse teams met vrij; goed resultaat

deelgenomen aan de competities. Competitie 87-88

eindigde in mei alsvolgt:

In de  kring: aspiranten meisjes werd 9e, aspiranten

jongens 5e Dames I le met daardoor promotie naar het

distrikt, Dames 2 5e, Heren 3 8e en Heren 4 3e.

Distrikt: Heren-jeugd werd 8e en Heren 2 le met

promotie (naar de reserve le klasse distrikt.)

Bond: Heren l handhaafde zich in de 3e klasse door een

gedeelde 2e-3e plaats in de play-off.

Van het nu lopende seizoen 88-89, waarvoor met 10

teams kon worden ingeschreven (waaronder 2 jeugd

teams) en dat nu bijna voor de helft gespeeld is, kan

vermeld worden dat:

* Heren 1 met twee andere ploegen bovenaan staat,

waardoor ze waarschijnlijk gaan spelen in de promotie

play-off.

* In het distrikt Dames 1 op een 7e en Heren 2 op een

Be plaats staat; de twee heren-jeugd teams staan bij

elkaar in de poule resp op de 6e en 9e plaats.

* Van de kring teams de jongens 7e en de meisjes 9e,

Dames 2 9e, Heren 3 staat ook 7e en Heren 4 tenslotte

le.

Naast de competitie is door de diverse teams weer

deelgenomen aan verschillende toernooien, waarvan o.a.

genoemd kunnen worden: AZU, HPC, NVA/HHC, Osnabrück

(0), Oude Veer, Pijnacker, Tunbridge Wells (GB),

US-Adam en WZPC Purmerend. Ook moesten enkele

uitnodigingen om verschillende redenen afgewezen

worden; o.a. Berlijn.

Heren 1 en Dames 1 hebben ook aan de bekercompetities

deelgenomen en werden daarbij in de resp le en 26

ronde uitgeschakeld.
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Toekomst: 

Het beleidsplan van de polowerkgroep is een leidraad

voor ons handelen.

De werving van niewe poloers voor de aspiranten teams

heeft uiteraard hoge prioriteit. Alle aspirantenteams

en het pupillenteam in oprichting blijven dringend om

aanvulling verlegen zitten. Geprobeerd moet worden

diplomazwemmers(sters) enthousiast te maken voor het

poloen. Dit alles wordt gekoordineerd door het

Technisch Overleg. Hierbij zal gebruik gemaakt worden

van het "Ik Polo" plan, waarover instruktie avonden

zijn bijgewoond.

Wij willen nogmaals de aandacht vestigen op diverse

curcussen zoals W-officials en scheidsrechter. Om te

voorkomen dat hier een tekort zal ontstaan, is het

dringend_ nodig voor aanvulling te zorgen, anders zal

er misschien een team teruggetrokken moeten worden.

Dit moeten we toch met z'n allen kunnen voorkomen.

Laat ons niet in de steek!

Ons beleid is er verder op gericht dat iedereen die

training geeft aan een team ook in de gelegenheid

gesteld moet worden om een gerichte cursus te volgen.

Vanaf deze plaats willen we een ieder, die in het

afgelopen jaar aktief is geweest, bedanken voor alle

getoonde inzet. Dankzij de medewerking  van u allen

kunnen we weer terugzien op een geslaagd jaar.

Hopelijk mogen we ook in de toekomst op uw inzet

blijven rekenen.

Naens de polowerkgroep.

Marius Bakker.
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Jaarverslag zwemwerkgroep.

Weer is een jaar voorbij en blikken wij even terug.

Er  zijn  dit   jaar enige veranderingen geweest.

Allereerst is Cora  als  trainster weggegaan en hebben

zij Dhr. v.d. Meij mogen begroeten. De F- en Jeugd-

kompetitie zijn samengevoegd tot een wedstrijd

gebeuren en wel de Distrikskampioenschappen.

Met Pasen hebben we weer met sukses ons International

Paastoernooi gehouden. Dit jaar was ook Animo uit

Bergen uitgenodigd. Deze hebben ons de wisselbeker dit

jaar afhandig kunnen maken, het verschil was niet

groot, dus het nieuwe jaar hopen wij hem weer terug

te kunnen pakken.

Op 29 april vonden de Sponsor-wedstrijden plaats. Er

was een behoorlijke deelname van de kant van de

wedstrijdploeg. Er is een behoorlijk bedrag bij elkaar

gezwommen. Hiervan zal video-apparatuur gekocht

worden.

Tijdens limietwedstrijden heeft Renate Haack, toen nog

zwemmend voor DWT een bronzen medaille in de wacht

gesleept.

In juni is de ploeg naar Berlijn geweest. Er waren

daar erg sterke tegenstanders, zodat wij niet zoveel

medailles mee naar huis hebben kunnen nemen als wij

gewend zijn als prij uit Osnabruck terugkeren.

Uit de zwemwerkgroep zijn verdwenen, Roy Jansen, Jan

Nijemanting en Simon van Veen. Wij danken bij deze hen

nog voor hun inzet voor de zwemwerkgroep.

Na de zomervakantie is het zwemjaar weer begonnen.

Zitting in de werkgroep hebben genomen: Gerard Haack,

Linda Jutten, Wim Roozen en Anneke Veen. Alleen een

suksesvolle samenwerking toegewenst.

Tijdens de schoolvakantie werd de wedstrijd in

Osnabruck gehouden. Hier hebben wij 2 wisselbekers mee 

naar huis genomen en zijn er in totaal 83 medailles

gewonnen. 

Voor het eerst is er ook weer eens een ouderavond

gehouden. De opkomst was behoorlijk. De ouders konden

op deze avond antwoord krijgen op diverse vragen en

er Werd hun verteld wat er zoal gedaan werd in de

zwemwerkgroep om hun kinderen te kunnen laten zwemmen.

Tot op heden hebben wij ons, onder leiding van onze

nieuwe trainer Dhr. v.d. Meij, in de ranglijst van de

Distriktskampioenschappen  kunnen  nestelen bij de
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eerste 10. Voor het eerst sinds jaren een hoge 

kwalifikatie.

Op 11 december zijn er voor de eerste keer

verenigingskampioenschappen gezwommen nieuwe stijl.

Er was uit bijna alle sektoren van onze zwemsport een

afvaardiging. Het was een gezellig gebeuren en er zijn

ook 2 klubrecords gebroken.

Dit waren dan onze hoogtepunten uit het afgelopen

jaar.

Met vriendelijke groeten, namens de zwemwerkgroep

Miriam Samson.
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 1 Marius Bakker 5625

 2 Simon van Veen 5339

 3 Joop van Osch 5240

 4 Irene van Osch 5145

 5 Mar Haveman 4980

 6 Diny Zandvliet 4935

 7 Jan Nijemantingt 4907

 8 Hans Pijpers 4866

 9 Nel Nijemanting 4855

10 Ko Zwaneveld 4847

11 Henny Hooischuur 4737

12 Wim Roozen 4689

13 Judith Meiermans 4671

14 Wim van Wees 4650

15 Leida Scholten 4590

16 Peter Samson 4552

Na  wekenlang  koude oorlog, harde uitspraken van

spelers in de krant en ophitsende verhalen in de

roddelpers moest jeugd A tegen jeugd B.

Binnen het zwembad: uitverkochte tribunes (zelfs

Taco's vriendin was er) en twee peletons ME-ers om de

rust te handhaven. Buiten het zwembad: hysterische

mensen die duizenden guldens over hadden voor een

plaats. Beide ploegen hadden 4 jaar lang keihard (ahem)

naar deze wedstrijd toegetraind.

In  de eerste periode was het A die fanatiek aanviel,

wat resulteerde in een doelpunt van 8 door Robert (die

goed speelde overigens) Er was echter zwak spel van

zowel A als B.

De tweede en derde periode waren eveneens niet om aan te

zien (daar train je dan 4 jaar voor....), maar A kwam

toch terug tot 5-5.

Nadat  A  in de vierde periode 6-5 had gescoord, werd

het publiek zo onrustig dat de ME  een charge uitvoerde

en o.a. F.M. en F.L. neenam  (tot dusver is nog niets

van ze vernomen DWT looft een beloning uit). Na de 6-5

besluit  B  tot een wanhoopsofensief, maar de spannende

laatste minut bleef het toch 6-5 voor A. De champagne

(lees bier)   flessen konden voor A geopend worden en

het publiek ging naar waarvoor het eigenlijk Gekomen

was: het kienen.

Un A-ur.
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 1 Hans Pijpers 19225 na 4x

 2 Leida Scholten 18473

 3 Peter Samson 18321

 4 Judith Meiermans 18077

 5 Corry van den Bosch 17799

 6 Nel Nijemanting 17638

 7 Henny Hooischuur 17499

 8 Janette Blom 16069

 9 Bas Blom 16934

10 Corry Bergman 15199

11 Miriam Samson 14490 na 3x

12 Simon van Veen 14347

13 Ko Zwaneveld 14141

14 Marius Bakker 13713

15 Wim Roozen 13262

16 Jan Nijemating 13089

17 Karin Nijemating 12482

18 Irene van Osch 10331 na 2x

19 Rene van Houwelingen 10129

20 Mar Haveman 10500

21 Truus Kooi  9459

22 Inge van Houwelingen  9429

23 Joop van Osch  9394

24 Diny Zandvliet  9226

25 Wim van Wees  9155

26 Hans Gerritsen  8798

27 Lex Haveman  8613

28 Anita van Luit  3428 na lx

17 Bas Blom 414h

18 Hans Gerritsen 4139

19 Corry van den Bosch 4089

20 Janette Blom 3864

21 Lex Haveman 3708

22 Corry Bergman 3560

23 Anita Luit 3428
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Zaterdag 17 december trokken wij met 7 dames (Katje

Mieke, Anita, Marjo, Anje, Martine en Brigitte) 

richting Amersfoort onze coach kon er dit keer niet

zelf bij zijn omdat hijzelf moest spelen maar hij had

voor een goede plaatsvervanger gezorgd, iemand die wij

allemaal goed kennen met zijn accent. Ad Walter wordt

hiermee bedoeld.

Via een kleine omweg langs Barneveld, waar we nog een

paar scharrelkipjes mee vandaan namen kwamen we toch

10 minuten voor de aanvang van de wedstrijd aan. Snel

verkleden en een beetje inzwemmen want voor goed

inzwaaien was geen tijd. Nog even wat sprintjes

trekken en we konden beginnen aan de wedstrijd.

We speelden die keer keer press halve veld. En in de

aanval een midvoor met een hale cirkel eromheen.

Mochten we een man meer krijgen gebeurde dit in 4-2

hiervoor heeft bijna iedereen een eigen plek. De score

werd geopend door aanvoerdster Katja die de bal in het

netje gooide, goed begin dus.

Het preciese score verloop weet ik niet meer maar in

ieder geval maakte Anita twee mooie doelpunten een met

een piroet en een lopje over de keepster heen, en een

door middel van een 2-1 situatie met ondergetekende.

Martine maakte een erg mooi doelpunt via een 4 meter

precies in de hoek zoals het moet. En ik zelf scoorde

ook vanuit een vier meter bal.

De eindstand was dan ook 5-3 voor ons en dat met zijn

zevenen. Maar zonder trappen of blauwe plekken kwamen

-ie er niet vanaf. Ad was zeer tevreden over onze

prestatie en vooral over de pressing halve veld in

zijn eigen woorden gezegd door de goede pressing

kwamen zij weinig aan de bal en dat betekende geen

tegendoelpunten.

Zo dat was het verslag van mij nog even een laatste

woord. De dames stellen het erg op prijs dat er bij

thuiswedstrijden van ons net zoveel publiek is als er

bij Heren I altijd is, het geeft de dames een extra

stimulans om beter te presteren.

De precieze data's van de thuiswedstrijden

enuitwedstrijden hangen op het prikbord in het

clubhuis voor zo ver u dat nog niet wist.

Het is natuurlijk ook eens leuk bij andere wedstrijden

te gaan kijken bij meisjes of jongensaspiranten want

die kunnen uw aanmoedigingen hard gebruiken.
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DIPLOMA A

Dennis Mica Hoi Yee Lau

Erik Rouwenhorst Annemiek Schippers

Karin Huyboom Nanda Brouwer

Remco Mense Wim Geeven

Maranke Visser Reina van Grondelle

Ellen van Krimpen Mustafa Kog

Stefan Haack Gerben Jongejan

Robbert Paul Jansen Erica Meirmans

Gerben Pommee Remco Kuhlmann

Marloes Kleermans Alexander Tetenburg

Judith Slootheer

DIPLOMA B 

Cindy Zijlmans Rogier Strunk

Ruben van Riemsdijk Dannielle Moolhuijzen

Christiaan Belloni Fleur van Dusseldorp

Leon Knape Jeroen van Iersel

Tamara v.d.Bor Azaja Heijstek

Loes Koelman Patricia Zeldenrust

Suzanne Verton Sabine Wassenberg

Renate Wassenberg Simone Heeremans

Ruben Heijstek Volkert Hoorns

Dirk Jan van der Straaten

BASISZWEMDIPLOMA

Dennis Zijlmans Jolanda van de Wereld

Cisce Veldkamp Simone Dierick

Joyce Vermeersen Niels Romijn

Nathalie Hoorns Dannielle Joosten

Rolien Hoyng Leonardo Belloni

Kai de Jongh Polle Oudshoorn

Thijs Vlaar Veysel Uzturk

Maarten Keyzer
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Het was de eerste keer deze kompetitie dat we echt

kompleet waren want ook moeder Carry was weer van de

partij. We gingen dus vol goede moed te water mede

omdat deze ploeg onder ons stond na zes wedstrijden.

Ondanks alle goede voornemens begonnen we niet zo

best. We zouden press halve veld spelen maar doordat

ondergetekende nog een halve zone in het hoofd had kon

de nummer vijf van de tegen-partij scoren met een

afstandsschot. We kregen daarna nog een vrouw mee,

maar zoals ook verder in dit verslag zal blijken

brouwden we daar niet veel van.

ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA 1

Jeroen Rotteveel Sanne Wassenaar

Iris Hugtenburg Lisette Venings

Sabine Roozen Paul ten Hove

Martijn Schoon_ Daniel Dijkman

ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA 2

Cuno Putte Suzanne ten Hove

Natasja Boon Eveline ven Doorn

Alex Claus

ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA 3

Marcel Verhey.
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Ook in de tweede periode kregen we weer een vrouw meer

hetgeen rommelig verliep. Passes op de verkeerde

mensen en van de verkeerde kant. Ondanks al die

tegenslag wist Brigit op de midvoor plaats toch de bal

te veroveren en met een beginners back-hand te scoren.

1-1 en goed voor onze gemoedsrust. Tevens diezelfde

periode nog een vrouw meer maar weer niet afgemaakt.

In de derde periode vielen we veel en gevaarlijk aan.

Twee vrouwen, van hen werden eruit gestuurd en legio

kansen gecreeerd. Helaas vier keer achter elkaar op

paal en lat. Gelukkig kwam de tegenpartij ook niet

verder dan drie ballen op (Mieke die ze goed stopte.

In het vierde en beslissende speelkwart moest het dus

allemaal gaan gebeuren. We gingen dan ook als pekken

van start en zwommen elkaar voor het doel van de

tegenstander soms behoorlijk in de weg.

de kregen dat gelukkig in de gaten en stelden ons goed

op met midvoor en een halve cirkel. Brigit lag midvoor

en links van de midachten. De bal was op rechts maar

werd via de halve cirkel Katja, Jolande, Anja goed

naar links gebracht waar Brigit met haar rechter arm

vrijlag om 2-1 te scoren. De tegenpartij kon dat niet

velen en Ding fanatiek in de aanval. De midvoor kreeg

de bal, draaide en schoot boven Mieke's hoofd die de

bal nog wel pakte maar hem niet klemvast had. Jammer

maar 2-2. De strijd was nog niet gestreden want wij

gingen weer fanatiek in de aanval en op de break.

Anje kwam goed door toen Anita net de bal veroverd had

en hem vlak voor het doel op haar hand plaatste. niet

een rare draai wist zij de bal erin te schieten. 3-2

met nog iets meer als een minuut te spelen. Jammer

genoeg werd Brigit er nog uitgestuurd en moesten we

met een vrouw minder nog een tegendoelpunt voorkomen.

Een meisje schoot uit de tweede lijn en Katja blokte

het schot goed helaas door domme pech kwam de bal op

het hoofd van een meisje van de tegenpartij; waarna

hij van richting veranderde en zo in het doel kwam.

Dertig seconden voor tijd 3-3 gelijk. We moesten van

Frank toen rustig een goede aanval opzetten helaas

mislukte dat en bleven we op 3-3 steken.

Anje
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P.S. Wanneer u doer dit verslag nieuwsgierig naar ons

dames geworden bent, vinden wij het leuk als u eens

komt kijken onze volgende thuiswedstrijd, op 18

februari om 18.10 uur in het Sportfondsenbad. We

spelen tegen Robben-Marijnen.

Tot dan.

Vandaag over 3 maanden en als U dit leest over ruim

2 maanden a]. weer. onze 9e DWT-TRIMLOOP. In deze tijd

van het jaar, na het lopen van een paar halve

marathons zoals de 0liebollenloop in de Amsterdamse

Waterleidingduinen en de Championloop in Egmond aan

Zee, raak ik al aardig in de juiste stemming om ooi<

onze DWT-leden enthousiast te maken voor onze eigen

trimloop. Want ook  deze keer wordt  er op U allen 

gerekend .  Er is zowel bij de wedstrijdploeg als bij

Je poloploeg een nieuwe trainer en hopelijk kunnen en

zullen ook zij hun ploeg motiveren om aan deze

jaarlijkse clubactiviteit deel te nemen. Daarnaast is

er natuurlijk een heel grote groep jeugd die wekelijks

zwemles krijgt en die met hun ouders worden

uitgenodigd te gaan meelopen.

De voorbereiding van deze loop zal soepeler verlopen

dan bij de 8e Trimloop vorig jaar. Voor iedere looi

hadden wij steeds toestemming gekregen van B en Li 

van Bloemendaal. Edoch, op 22 maart 1988, dus vlak

voor onze 8e Trimloop, werd de in januari aangevraagde

vergunning geweigerd. Te laat om alles te kunnen

afgelasten, reden waarom toch op eigen risico de Loop

op 18 april 1986 doorging. Op 24 april 1988 werd een

bezwaarschrift bij B en W van Bloemendaal ingediend.
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zgn. AROB-pocedure en op 25 mei was er in het

gemeentehuis Bloemendal een hoorzitting waar wij onze

bezwaren tegen de weigering hebben toegelicht. B en

W hadden begrip voor onze argumenten en beloofden onze

aanvraag in heroverweging te nemen. Op 24 juni daarna

kregen wij bericht van het besluit van B en W dat de

oorspronkelijke weigering was vernietigd en dat ons

alsnog vergunning werd verleend voor het houden van

een trimloop, mits wij ons houden aan met name

genoemde voorwaarden, iets waaraan wij steeds hebben

voldaan. Hiermede zijn onze jaarlijkse trimlopen voor

de toekomst gelegaliseerd en kunt U alvast onze

9e DWT-TRIMLOOP noteren voor zondag 9 april a.s. om 

10.30 uur. 

Wij wensen U succes bij de voorbereidingen hiervoor,

want of U nou zwemt of loopt, het devies van de

Hartstichting voor jong en oud(er) is nog steeds:

KEEP MOVING BLIJFT IN BEWEGING !!!!

U een sportief 1989 toegewenst.

Theo van Giezen

Aan alle zwemmers, poloers, kunstzwemsters en

snorkelaars.

De trainers van DWT zijn bij elkaar gekomen om enkele

zaken met elkaar te overleggen.

Er zijn afspraken gemaakt om met elkaar samen te

werken en dan met name om te proberen de zwemploeg op

een hoger nivo te helpen.

Dit houdt in dat je trainer (m/v) je kan vragen om

eens mee te gaan doen aan een zwemwedstrijd, zodat DWT

geen kostbare punten verliest. Met elkaar moet het

lukken om de zwemploeg op nationaal nivo te brengen.

Wat nu als er twee wedstrijden op dezelfde dag zijn?

Als je dit aan je trainers vertelt, zullen zij met

elkaar overleggen wat je het beste kunt doen en of je

ze wellicht allebei kunt doen.
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Vragen en antwoorden van DWT-ers

 1. Naam?

 2. Leeftijd?

 3. Hoe lang zwem je al?

 4. Waarom ben je op zwemmen gegaan

 5. Waarom bij DWT?

 6. Heb je eerst nog op een andere zwemclub gezeten?

 7. Wat doe je bij DWT?

 8. Zit je daarnaast ook nog op andere sporten?

 9. Wat vind je het leukste aan DWT?

10. Wat vind je niet zo leuk?

11. Eventuele eigen opmerkingen.

Voorbeeld 1:

overdag belangrijke wedstrijd kunstzwemmen

's avonds waterpolowedstrijd.

In dit geval kunnen de trainers besluiten dat je beide

sporten kunt doen, omdat de belangrijke

kunstzwemwedstijd overdag is en daarna pas het

waterpolo.

Voorbeeld 2:

overdag een zwemwedstrijd

's avonds bekerwedstrijd waterpolo.

In dit geval zou het kunnen dat je beter niet kunt

gaan wedstrijdzwemmen, omdat de waterpolowedstrijd zo

belangrijk is. Ook dit overleggen de trainers met

elkaar.

Deze twee voorbeelden geven aan dat de trainers bereid

zijn om elkaar te helpen.

Help jij dan de trainers ?

Hr vd Mey, Remco With, Frank Muylaert en Linda van

Emmerik.
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 1. Kai de Jongh.

 2. 12.

 3. 5 jaar geloof ik.

 4. Vond ik leuk.

 5. Het kwam toevallig zo uit.

 6. Ja, bij Gerard Kamp.

 7. Leszwemmen en ik deed aan schoonspringen.

 B. Tennis.

 9. Het Sinterklaasfeest.

 O. De leraren ( de meeste dan).

 1.Suzanne ten Hove.

 2. 10 jaar.

 3. 1 1/2 jaar ongeveer.

 4. Mijn vriendinnetje zat er op en toen ben ik een

paar keer meegegaan en vond het leuk.

 5. De overbuurvrouw haar dochter zat op DWT en die

zei dat het leuk was.

 6. Nee.

 7. Wedstrijdzwemmen en les (zwemvaardigheid 2).

 8. Vroeger zat ik op turnen tot ik mijn enkel brak,

nu mag ik niet meer.

 9. Met flipperszwemmen.

10. Sprinten.

11. Er staan vaak leuke dingen in het clubblad alleen

mijn broer leest het altijd het eerst en die

verscheurt het krantje dan meteen.

 1. Natascha Samson.

 2. 14.

 3. 2 jaar.

 4. De enige sport die ik nog mocht doen.

 5. mariska zat erop.

 6. Nee.

 7. Wedstrijdzwemmen. Vroeger turnde ik tot ik dat

niet meet mocht doen.

 8. Nee.

 9. Niks.

10. Ook niets.
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 1. Mariska Samson.

 2. 15.

 3. Bijna 8 jaar.

 4. Ik was er toen goed in. Alleen toen hoor.

 5. Was het dichtste bij.

 6. Nee.

 7. Wedstrijdzwemen en lesgeven.

 8. Niet meer.

 9. Feestjes

10. Trainen.

11. DWT is een gezellige club.

 1.Arno Jutten.

 2. 15 februari word ik 18.

 3. 12 jaar.

 4. Ik moest leren zwemmen. Jij zat al op

wedstrijdzwemmen er, dat leek mij ook wel leuk.

 5. Vroeger zat ik op DWR en deze vereniging lijkt

daar het meeste op. DWR en DWT trainden op

dezelfde tijden. DWR was een gezellige groep waar

alle zwemmers leuk met elkaar op konden schieten.

 6. Eerst DWR (de Waterratten), dat werd later, 

samen met Njord '59, Rapiodo '82. Daar vond ik

het niet leuk en om die reden ben ik bij DWT

gegaan.

 7. Wedstrijdzwemmen.

 8. Duiken.

 9. Gezelligheid.

10. Het water in moeten of 200 mtr vlinderslag armen

onderwaterzwemmen. Dit vind ik vermoeiend !

11. Groetjes van Arno.

Zo. dit waren ze dan weer. Mocht het zijn, dat iemand

van de wedstrijdzwemmers ontzettend graag in het

krantje ;gil maar niet op vrijdag traint, dan kan hij

of zij zeld de vragen die in het krantje staan

beantwoorden en dit lijstje aan de trainer meneer van

der Mey geven. Ik zorg er dan voor dat ook jij in het

klubkrantje komt te staan.

Linda Jutten.
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Hallo wedstrijdzwemmers en poloers,

In de vorige klubkrant konden jullie lezen dat nog

niet bekend was wie op 20 november 1988 een

persoonlijk record heeft gezwommen. De officiele

uitslagen zijn inmiddels bekend en wat blijkt? Van de

57 keer dat jullie gestart zijn werden maar liefst 40

persoonlijke records gezwommen!

Dat is echt geweldig goed. Als iedereen zo door gaat

lukt het misschien wei om uit deze kompetitie te

komen. We staan nu op de negende plaats. Dat is heel

erg goed want er zitten tientallen verenigingen in

deze kompetitie. De nummers 1 t/m 5 gaan naar een

hogere kompetitie. Om te kunnen promoveren zal toch

echt een beroep op de poloers moeten worden gedaan

want hoe goed en snel onze wedstrijdzwemmers ook zijn,

het zijn er altijd te weinig. Bij kompetitie-

wedstrijden tellen namelijk de tijden van de twee

snelste zwemmers per club en per leeftijdsgroep. Soms

hebben we van een leeftijdsgroep maar een zwemmer.

Voor de zwemmer die wij missen wordt de vervangende

tijd gegeven wat bijvoorbeeld op de 100 mtr vrijeslag

2.40 min is. Als iemand gediskwalificeerd wordt,
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Dit waren de uitslagen van de verenigingskompetitie

die jullie op 18 december in IJmuiden gezwommen

hebben. Als het goed is heeft een van de

wedstrijdzwemmers een verslag over deze wedstrijd

geschreven.

Namens de zwemwerkgroep Linda Jutten.

Pascalle Hoenderdos 100m rug 1.39.4

Brigitte van Dijk 1.25.0

Michelle van de Berk 1.15.4 I

Jeroen Peeters 100m vlin 1.35.9

Arno Jutten 1.14.5

Edward Hoogsteder 1.10.1

Marrielle Scholten 100m school 1.37.9

Pascalle Hoenderdos 1.46.0

Mariska Samson 1.39.0

Michelle van de Berk 1.27.0 I

Ramon Overveld 50m vrij 0.33.4

Remco Belles 0.32.9

Dimitri Arpad 0.32.8

krijgt deze ook de vervangende tijd plus enkele

strafseconden. Zoals je ziet is de vervangende tijd

verschrikkelijk langzaam, zodat je al gauw een niet

in te halen achterstand oploopt.

Misschien lukt het de wedstrijdzwemploeg wel om een

treetje hogerop tekomen als alle- DWT-ers met een

startvergunning meehelpen. Dit komt de vereniging ten

goede en dan zie je weer eens andere zwemmers en

andere baden.

Dus, kom , wees sportief en help DWT. Je kunt je bij

meneer van der Mey of jouw eigen trainer opgeven.

Linda Jutten namens de zwempioen.
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Jolanda van Veen 100m vrij 1.21.5 III

Pieter v Straaten 100m school 1.47.3

John Visscher 1.38.0 I

Eric Veen 2.19.1

Yvette Roozen 2.09.1

Suzanne ten Hove 1.54.5

Michiel Veen 1.51.5 III

Martijn Vervoort 1.47.1 I

Petri van Dijk 1.46.8

Sabine Roozen 1.43.1 I

Martin Belles 1.50.1 II

Nicole van Balen 100m rug 1.28.9

Natascha Samson 1.44.9

Lonneke van Veen 1.27.9 III

Sanja van Dijk 1.29.7

Paul ten Hove 100m vrij 1.40.6

Remco Belles 1.11.4 I

Arno Jutten 200m rug 2.51.9 DIS

Jeroen Peeters 3.21.1

Edward Hoogsteder 2.55..9

Sanja van Dijk 100m vrij 1.13.9

Natascha Samson 1.39.8

Pascalle Hoenderdos 1.20.2

Lonneke van Veen 1.18.3

Nicole van Balen 1.14.4

Marrielle Scholten 1.18.3

Ramon Overveld 200m wissel 3.23.4

Dimitri Arpad 3.07.7

Remco Belles 3.00.9

Jolanda van Veen 100m vlin 1.42.4 II

Pieter v. Straaten 200m wissel 3.48.8

John Visscher 3.12.2 I

Marrielle Scholten 100m vlin 1.32.8

Brigitte van Dijk 1.35.5

Michelle van de Berk 1.17.5 II

Suzanne ten Hove  50m vlin 0.56.2

Petri van Dijk 0.53.1 III

Michiel Veen 0.57.0 III

Martijn Vervoort 1.03.8 DIS

Sabine Roozen 0.57.1

Martin Belles 1.00.0 DIS

4x 100m wissel estafette meisjes 5.55.4 II

4x 100m vrij estafette jongens 5.43.3 III
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