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Na  volop  geinspireerd  te  zijn, door  een  middagje

waterpolo  (we zijn nl  met  enkele dames  en  heren 's

middags naar Amersfoort geweest om een gedeelte van het

internationale waterpolotoernooi te bekijken, begaven we

ons opnieuw richting sportfondsenbad.

Als ik dit schrijf ligt deze dag alweer zo'n drie weken

achter me, dus voet ik het hebben van m'n geheugen en

enkele notities van Frank.

Zeist stond op dat moment 1 plaats boven ons met drie

punten verschil.  Het zou dus  een zware dobber   worden,

en we hadden tegen hen ook niet eerder gespeeld. Na het

traditionele praatje van Frank,  en  ingymen op de kant

kont het "spektakel" beginnen.

De 1e periode verliep matig, Zeist maakte  via de midvoor

het eerste doelpunt, en anje (gelukkig) scoorde via een

prachtige assist van Mieke de gelijkmaker.

Ik blik weer even terug op mijn kladje en  herinner mij

weer dat we in de tweede periode  met  een man meer niet

tot punten kwamen.  Anje  (het rode  wijntje van  die

middag kreeg zijn uitwerking!) m a a k t e  d o o r  g o e d

aangegeven van Martine een  instootbal en het werd 2-1.

Ons zelfvertrouwen kreeg weer geheel  de  overhand,

alhoewel ..... het duurde niet lang of Zeist maakte  de

gelijkmaker door een boogbal vanaf de 4 meter. Brigit

overtrof haar zelf deze avond en begon aan haar eerste

doelpunt  (door goed wegdraaien vanaf de midvoor)  uit een

serie van 4.

De derde periode werd het 4-2 door Brie.  De vierde 

periode Brigitte die nu 5-2 op de borden bracht,  Zeist

kwam toen nog even terug maar daar bleef het bij, zij

scoorden via een twee-een  situatie  op de  vleugel  met

een boogbal 5-3.  6-3 werd het door  Brie  via een

strafworp die  zij  zwelf mee kreeg.  En Carola  (om nu

eens een  andere  naam te  noemen dan  Brigitte  of Anje)

sloot het geheel af door een schot uit de hoek  vanaf  de

4 meter eindstand: 7-3. Het middagje Amersfoort had ons

goed gedaan.

Katja .



Heb je zin in een gezonde teamsport bij een vereniging

waar gezelligheid hoog in het vaandel staat ?

De Watertrappers kunnen voor hun pupillen- en

aspirantenwaterpoloteams nog wel wet spelers/speelsters

gebruiken.

De DWT pupillen trainen op vrijdagavond van 18.05 tot

19.20 uur en op zondag van 11.45 tot 13.00 uur in het.

Sportfondsenbad Frederikspark onder leiding van Roy

Jansen en Brigitte van Dijk.

De jongens-aspiranten trainen op zondag van 11.45 tot

13.00 uur in het Sportfondsenbad Frederikspark en op

woensdag van 18.15 tot 19.30 uur in het zwembad de

Planeet.

De meisjes-aspiranten trainen op zondag van 12.45 tot

14.00 uur in het zwembad Sportfondsenbad Frederikspark

en op woensdag van 18.15 tot 19.30 uur in het zwembad de

Planeet onder leiding  van  Roy Jansen en Ulco

Kleinhout.

Voor pupillen waterpolo mag je niet ouder zijn dan 12

jaar en voor aspiranten waterpolo niet ouder dan 15

jaar.

Wil je het wel eens proberen, dan zijn de eerste vier

proeftrainingen gratis.

Zowel jongens als meisjes zijn van harte welkom.

Heb je vragen, dan kun je altijd een van de volgende

mensen bellen:

Roy Jansen 37 92 47

Brigitte van Dijk 24 68 33

Ulco Kleinhout 37 39 88

Of iemand van de polowerkgroep tel 28 93 08 (Marius

Bakker)

TOT ZIENS !



 1. Henny Hooischuur 5241

 2. Simon van Veen 5091

 3. Marius Bakker 5087

 4. Ko Zwaneveld 5074

 S. Nel Nijemanting 4908

 6. Judith Meiermans 4854

 7. Bas Blom 4829

 8. Corry Bergman 4555

 9. Miriam Samson 4538

10. Wim Roozen 4516

11. Joop van Osch 4443

12. Corry van de Bosch 4425

13. Lex Havervan 4390

14. Janette Blom 4239

15. Jan Nijemanting 4228

16. Mar Havervan 4155

17. Gerard Haack 4048

18. Wim an Wees 4003

19. Irene van Osch 3910

20. Hans Pijpers 3887

 1. Hans Pijpers

 2. Corrie Berman

 3. Judith Meiermans

 4. Hennie Hooischuur

 5. Nel Nijemanting

 6. Bas Blom

 7. Corry van de Bosch

 8. Simon van Veen

 9. (Marius Bakker

10. Miriam Samson

11. Leida Soholten

12. Ko Zwaneveld

13. Peter Samson

14. Jan Nijemanting

15. Janette Blom

32440 na 7x

32069

31425

31409

31052

30203

28333

29087 na 6x

28418

28316

28119

27630

27285

26553

25200



16. Joop van Osch

17. Irene van Osch

18. Mar Haveman

19. Wim Roozen

20. Wim van Wees

21. Lex Haveman

22. Inge van Houwelingen

23. Rene van Houwelingen

24. Karin Nijemanting

25. Truus Kooi

26. Bert van de Mey

27. Mevr. van de Mey

28. Diny Zandvliet

29. Otto van Leeuwen

30. Hans Gerritsen

31. Gerard Haack

32. Anita Luit  

23650 ra 5x

23285

22713

22372

22223

22109

19275 na 4x

18488

16592

14507 na 3x  

9419

 9306

 9226

 9076

 8798

 4048

 3428

DWT INTERNATIONAAL PINKSTERWATERPOLPTOERNOOI 1989

Ten behoeve van onze Engelse gasten, z o e k t  d e

polowerkgroep nog enkele logeeradressen.

Men zal hier verblijven vanaf vrijdagavond 12 mei tot

maandag 15 mei.

De polowerkgroep zou zeer blij zijn als o o k  d i t

jaar weer zou lukken dat DWT gedurende   dit

pinksterweekend gastvrijheid verleent aan onze

Engelsevrienden.

Geïnteresseerden kunnen kontakt opnemen met:

Frank Muylaert tel 32 14 01 of

Frank Moison tel 35 72 18.



Jongens 1B

1. Nereus 12-24

2. Wet-Friesland A 11-14

3. Olympus 11-14

4. KZC 12-14

5. Wst-Friesland B 10-06

6. DAW Sportline 12-06

7. DWT 12-00

 

Jongens 1B

1. VZV 3-6

2. Wst-Friesland 8 2-4

3. ZWV 2-4

4. Oe Spetters 2-2

5. WZPC 5-2

6. DWT 3-2

7. Oude Veer 3-2

8. DAW Sportline 2-0

9. ZWEPHO 3-0

Meisjes 1

 1. Alliance A 17-34

 2. KZC 19-34

 3. Rapido '82 17-25

 4. De Ham 15-20

 5. NVA-HHC 15-20

 6. Nereus 16-16

 7. Aillance 3 17-14

 8. DWT 16-10

 9. Orkano 17-7

10. ZWV 17-s

11. Aquarius 19-1



Heren 3c

1. VZV 3 13-24

2. DWT 4 12-19 

3. Alliance 7 13-19

4. Aquafit 3 14-17

5. DAW Sportlife 4 13-11

6. Het Zwet 1 13-8

7. NVA-HHC 4 12-6

8. De Ham 5 13-6

9. Nereus 6 13-6

Dames 3a

1. Aliance 7 12-24

2. Rapido '82 3 13-23

3. NVA-HHC 2 12-15

4. Nereus 3 14-13

5. AZU 2 12-12

6. De Ham 4 14-12

7. KZC 2 13-11

8. ZWV 3 14-4

9. DWT 2 12-2

Heren 2b

 1. Alliance 6 15-26

 2. ZWV 3 14-24

 3. Zeemaoht 1 14-22

 4. Orkano '75 1 14-16

 5. Daw Sportlife 3 14-11

 6. KZC 3 15-11

 7. De Ham 4 14-10

 8. Rapido'82 4 14-9

 9. DWT 3 14-8

10. NVA-HHC 3 14-5



Jeugd B1

 1. De Ham 14-26

 2. Alliance A 14-26

 3. Daw Sportlife 14-22

 4. WZPC 14-18

 5. DWT  A 14-15

 6. HPC 13-10

 7. Alliance B 13-7 *

 8. DWT B 13-6

 9. Alliance C 14-2

10. AZU 13-0*

Res. Heren 1

1. De Ham — 2 13-21

2. De Dolfijn 2 13-20

3. Brandenburg BVB 2 12-15

4. UZSC 4 13-12

5. DWT 2 13-12 

6. UZSC 3 12-11

7. De Amer 2 13-11

8. Rapido'82 3 11-6

9. Dew Sportlife 2 12-4

Dames 2

1. Het Y 2 13-22

2. Watervlo 1 13-22

7. Zeist 1 12-18

4. De Futen 2 13-13

5. DWT 1 12-11

6. De Meeuwen 1 12-9

7. AZPC 2 12-5

8. Aquarijn 1 12-6

9. Robben-Marynen 2 12-3



Hebben jullie een leuk weekend gehad?

Nou, wij wel!

Om ongeveer half 2 kwamen de Duitsers aan. Toen

iedereen ingedeeld was, gingen wij de stad in (Jolanda,

Lonneke, Sanja, Petri, Pascalle en onze gasten).

Onderweg haalden we een ijsje en gingen toen naar huis.

We aten wat en pakten onze tassen voor de training om

6 uur. Het was een zware training die tot half 8

duurde. Daarna gingen we doodmoe naar huis, om snel

onder de wol te gaan.

De volgende dag hadden we tot half 3 de tijd voor ons

zelf. En wat denk je, zonder het afgesproken te hebben

kwamen we de meeste tegen op het strand.

We gingen naar huis om op tijd in het zwembad te zijn.

Het inzwemmen begon om half 3 en de wedstrijden om 3

uur. Toen de wedstrijden begonnen waren merkten we al

gauw dat er zwakke prestaties geleverd werden. Al

zoekende naar een rede merkten wij dat meneer van der

Mey er niet was (Snotverdomme!). De wedstrijden waren

gezellig, maar de prestaties van onze club waren wat

minder. De rug-mix en vlinder estafette waren geweldig,

maar we zijn helaas vergeten wie er gewonnen hebben, De

zwemclubs: Animo, ZCL, ZPCH en SSC DOdesheide  waren

ook van de partij. Daarna gingen we ons douchen,

aankleden, verven en plamuren voor de disco. Toen we 

in  het clubhuis kwamen hebben we heerlijk gegeten (We

willen de dames die het heerlijke eten klaargemaakt

hebben nog hartelijk bedanken.) Daarna was er een

play-backshow.

Suzanne ten Hove met "Locomotion" werd eerste, Mariska

Samson met "Tiffany" werd tweede, Marrielle en Michelle

met "Katootje" en nog een meisje met het

"Chocolademelkliedje" haalde een gedeelde derde plaats.

Daarna was er een disco.

"Leve de slaapkamer, waarvan velen weinig gezien hebben

die nacht"

Die volgende morgen kwamen er veel duffe koppen in het

zwembad aan. Er pingen geruchten dat de laatsten pas om

vier uur naar bed waren gegaan. Op de 2e Paasdag waren

de prestaties stukken beter omdat onze trainer weer

aanwezig was. Ook de estafettes van die dag waren

geweldig. Wederom weten we weer niet hoeveelste  we

zijn geworden .



Voor er na de wedstrijden waren er prijsuitrijkingen.

Velen zijn gelukkig gemaakt met een medaille. Om 1 uur

werd het geheel afgesloten en iedereen kreeg een

herrineringsfaantje. Na eerst nog even met z'n allen op

de foto te zijn geweest.  vertrokken onze Duitse gasten

om half twee richting Duitsland.

Wij hopen dat jullie net als wij een gezellig weekend

hebben gehad.

 

Groetjes Petri, Jolanda en Sanja.



Hallo, 

ik werd gevraagd om een stukje te schrijven over de

wedstrijden van 19 maart en ik hoef natuurlijk niet uit

te leggen dat ik dat beslist niet makkelijk vindt. Maar

ik probeer 't beste ervan te maken. 't was al vanouds

weer een gezellige dag,  de  laatste van weer een een

hele competitie , waarvan wij in  totaal tiende waren.

Van al dat aanmoedigen waren heel wat kelen schoor

geschreeuwd de mijne in ieder geval. Ook waren op deze

dag weer zeer veel PR's aan stukjes gezwommen sommige

zelfs aan stukken. Wij, zwemmers, kregen ook een stukje

metaal met daarop een zeer leuk plaatje en op de

achterkant een  in  't spiegelbeeld gedrukt, ander

plaatje wel grappig trouwens.

Ik moet van mezelf even zeggen, dat ik de competitie

zwemdagen over 't algemeen goed georganiseerd was maar

soms was 't een chaos, zo hoorde ik de man bij de

microfoon mijn naam omroepen en dat ik in baar 4 moest

ik sjees naar de starter, tijdens de fluit van op 't

startblok spring ik achterop en wordt een valse start

Eindelijk paalzaterdag, onze Duitsegasten komen. Bij ons

in. huis. komen 2 Duitse meisjes en  de  buschauffeur.

Het  was  wel druk, maar toch erg gezellig.

Zaterdagmiddag zijn we met ze naar het strand geweest.

Daarna gingen we trainen. We sliepen met z'n drieen. op

mijn kamer, het werd wel keten. Zondag eerst spelletjes

gedaan en daarna de wedstrijden. 's Avonds om zes uur

eerst een koud buffet, heerlijke salades en stokbrood.

Toen alles was opgeruimd begon de p laybackshow.  Aan

twee nummers deed ik ook mee. (en dat deed je harstikke

goed!)

Mijn vriendin  Suzanne won de eerste prijs. Daarna was

er disco, maar ik ben toen naar huis gegaan.

De tweede Paasdag moesten we vroeg op, want om 9.30 uur

begon het inzwemmen. Het was weer erg gezellig en om 2

uur hebben wij onze Duitse gasten weer uitgezwaaid.

Alle mensen die geholpen hebben bij dit toernooi:

hartelijk bedankt.

Sabine Roozen.



Zondag 9 april 1989 is een dag die wij niet snel zullen

vergeten. Zon, wind er voor lopers  aangename

temperatuur. Zulk mooi weer krijgen wij waarschijnlijk

noot. meet. bij onze toekomstige trimlopen. Zo'n 200

lopers en loopsters (50 meer dan vorig jaar!) hebben dan

ooi: met diepe beugen van dit fraais, ideale weer

geprofiteerd. Dit geldt natuurlijk rok voor alle

medewerkers (uitgezonderd onze keukenprinsessen die

binnen bezig waren) doe het parcours uitzetten,  de

posten  bemanden  en bij start en finish hun

werkzaamheden hadden. Weer vele  DWT-medewerkers, die

mede het roede verloop van  onze trimloop mogelijk

maakten en die wij hiervoor langs deze weg nogmaals

hartelijk bedanken.

Het aantal lopers was aardig verdeeld over 4 afstanden.

De halve marathon (21km) was met bijna 5G deelnemers de

grootste groep en ook weer  duidelijk meer dan vorig

jaar. Bij deze lange-afstandslopers konden wij  weer een

aantal regionale atleten als oude bekenden verwelkomen,

zoals Bert Bols en Wim Westerholt van A.V. Haarlem  en

Willem v.d. Meij uit Zandvoort.  Met Wim Westerholt

hadden wij een zeer snelle  atleet aan  de start.  Deze

winnaar va de Cronjeloop beschouwde onze  DWT-loop als

een training voor de Marathon van Rotterdam  op zondag

16 april. Hij won dan ook met grote voorsprong in de

mooie nieuwe recordtijd van 1 uur en 14 sec. en kreeg

terecht de ruiker bloemen aangeboden.  Bij de dames

gingen de bloemen nar de enige  dame op de 21 km nl.

Mevr. Tilly IJff-Gokke. Moest zij vorig jaar na 15 km

voortijdig afhaken, deze keer werd haar

doorzettingsvermogen beloond.

gemaakt. "Phoe, denk ik, toch nog even tijd om mezelf.

te concentreren, maar nee ik kwam eruit en ik hoor van

he moet jij niet naar baan 5",nee in 4 zeg ik toen kwam

er nog een zwemmer aan nee ik moet in baan enfin die

jonger 5 en ik in 4 zwemmen een PR nl 2 sec sneler dan

ik ooit zwom dus toch nog fijn maar  meer weet ik niet

dus ik stop doei.

Diem



Zoals eerder gezegd, onze trimloop is voor iedereen en

iedere afstand is belangrijk. Bij de 5 1/2 km kwamen

vader en zoon (12 jaar) Molenaar samen op de finish af.

Pa won met klein verschil, maar gaf de bloemen aar, zijn

zoon. Toch is meedoen belangrijker dan winnen. Dat gold

ook voor de DWT-familie Samson die samen met hun ludiek

uitgedoste hond gezellig hun afstand uitliepen, waarna

het dorstige dier gratis water kreeg.  Jan van Galen 

liet deze keer zijn vrouw thuis, maar nam wel zijn hond

mee. Vermeldenswaard is tot slot nog de 73-jarige Wim

Stout die op Paaszaterdag nog 21 km uitliep bij de

Cronjeloop en nu "slechts" 8 1/2 km liep, omdat hij de

afgelopen week geen tijd had om te trainen. De volgende

keer bloemen voor zo'n man!!  Alle lopers werden

vakkundig binnengepraat door onze voorzitter Ad

Bastiaenen en de winnaars kregen  bloemen.  Dat waren

deze keer:

5 1/2 km: Liesbeth Bouwins uit Amsterdam in 28 min.

Cor Molenaar (en zoon) uit Haarlem in 24 1/2

min.

8 1/2 km: Dame niet bekend ?

Albert Woortman uit Amsterdam in 32 min.

15 km; Lettie Lanfermeijer uit Bloemendaal in 1 uur

15 min.

John Verver uit Haarlem in 54 minuten.

21 km: Tilly IJff-Gokke uit Heemstede in 1 uur en 

58 minuten

Wim Westerholt uit Haarlem in 1 uur en 14 min

Volgend jaar bestaat DWT 60 jaar en is onze 10e

DWT-trimloop tevens een jubileumloop. Wij zullen dan

tijdig moeten gaan brainstgrmen hoe we dat dan tot

uitling willen laten komen. Meedenkers zijn welkom !!!!

Tot volgend jaar.

Theo van Giezen.



Helaas viel de wedstrijd in  maart net na de

inleverdatum voor het clubblad, zodat we het de vorige

maand weers eens zonder kunstzwemmen moesten doen. Nu

dan twee wedstrijd verslagen.

Zaandam: 

Op 12 maart was de 2e competitie  wedstrijd; bij

Alliance dit keer. Veel hebben we niet ingezwommen,

omdat we in de file stonden hij de Velzertunnel,

waardoor we toen wel wat lang onderweg waren. Het

zwemmen daarentegen was wel flitsend (?!).

Hier zijn de uitslagen:

cat la Nicole van Bosch 16.60 *

Dagmar van Tol 16.56 *

cat ;b Renate de Lange 17.57 *

Carolien Selhorst 16.41

Bianca ter Horst 15.99 *

cat 2a Sabrina van Broek 24.17 *

Ingrid Lommerse 19.04 *

Esther Hendriks 17.13 *

cat 3b Anne-Marie van Roon 26.72

Sandra de Lange 21.98 *

Bianca Philippe 21.58 *

cat 4e Karina Douwma 43.05 *

Anne-Marie van Poon 41.32

cat S Nicole Dijkman 50.17

*=persoonlijk record

Een aantal dames ging met een medaille naar huis;

ce 1 a Nicole e Bosch 1e

Damar van Tol 2e

cat 2e Sabrina van Broei< 2e

cat 5 Nicole Dijkman 3e

Ook werd er een nieuw clubrecord gevestigd:

cat 2e Sabrina van Broek 24.17



De prijsuitreikeing was een beetje rommelig en er waren

ook niet genoeg diploma's.  Die zouden we later krijgen

(we wachten nog steeds!)

Ook de stand hebben we zelf maar uitgerekend

12-03-89 1 Alliance 442.20

2 Zeeschuimers 413.18

3 DWT 255.58

4 HPC 211.31

5 WZ & PC 154.52

6 Zwempho 102.79

7 Spetters  84.18

 

Stand na 2 wedstrijden:

1 Alliance 887.97

2 Zeeschuimers 682.28

3 HPC 438.19

4 DWT 416.86

5 Zwepho 292.01

6 WZ & PC 240.45

7 Spetters  84.18

Haarlem:

Op 9 april was de thuis  wedstrijd.  Het was  stralend

weer en aldus  dreef iedereen de Planeet  bijna uit  van

de hitte. Vooral de juryleden en de begeleiding had het

moeilijk! Ook deze wedstrijd was  voor  DWT  weer

succesvol te noemen.

De uitslagen:

cat la uitslagen:

Bianca ter Horst 18.38

Nicole van Bosch 16.95 *

cat lb Renate de Lange 18.75 *

Carolien Selhorst 17.65

oat 2a Sabrina van Broeck 18.83

Ingrid Lommerse 16.71

Dagmar van Tol 16.58

Esther Hendriks 13.05

cat 2b Lilian de Ridder 20.62 *

Sandra de Lange 20.23

Pauline van Zadelhoff 15.60 *

Esther Burghout 14.58 *



cat 3b Ellen Hes 24.87 *

Anne-Marie van Roon 24.87

Bianca Philippo 24.53 *

Miranda de kidder 22.78

cat 4e Kar na Douwma 43.12 *

Anne-Marie van Roon 41.20

cat 5 Nicole Dijkman 52.90

Zoals gewoonlijk gingen er weer een aantal medailles

naar DWT-meiden

cat la Bianca ter Horst le

Nicole vaN Bosch 2e

cat 2a Sabrina wan Broeck 3e

cat 5 Nicole Dijkman le

Er sneuvelde ook een clubrecord

zestallen junioren Nicole Dijkman 52.90

(tevens zestallen all-in)

Dan de ploegresultaten

1 Zeeschuimers 487.82

2 Alliance 446.43

3 DWT 264.69

4 HPC 226.85

5 WZ & PC 160.71

6 Zwepho 167.9c

7 Spetters  87.71

8 Oude Veer  42.40

En de stand na 3 wedstrijden

1 Zeeschuimers s 1350.07

2 Alliance 1334.40

3 DWT  681.55

4 HPC  665.04

5 Zwempho  459.99

6 WZ & PC  421.16

7 Spetters  171.89

8 Oude Veer   42.40



De  combinatie van  sigarettenrook en  chloordamp is

slecht voor de slijmvliezen var de ademhalingsorganen,

vooral van kinderen.

Rook daarom niet in het zwembad !!!!!

Advies: 

KUNT JE ECHT NIET BUITEN HET ROKEN,

GAAT U DAN EVEN BUITEN ROKEN!!!!!!

Meiden namens Hans, Joke, Nicole en Linda. Van harte

gefeliciteerd met deze 3e plaats! Nu vasthouden!

Verder: 

Op ons programma staan nog twee  wedstrijden, namelijk

3 juni techniek en op 18 juni uitvoerigers !

En op 25 juni gaan we weer diplomazwemmen.

En dan? Don is het alweer bijna vakantie. De laatste

training is op 1 juli. We gaan dan weer 15 augustus

beginnen.

Tot de volgende keer Linda.



DIPLOMA A

Marisela Meegdes Linda Groot

Marlijn van Iersel Monique Sterk

Anand Oste Sanne van den Broek

Livia Lam Cindy van Riel

Tom Schuit Figen Gotalp

Rob Cramer Kim de Wolf

Patricia Roozeboom de Vries Jessica van Eis

Eliora Horodniceanu Soraya Liew-On

Amy Nathalie van Overvela Linda Maria Dekkers

DIPLOMA B

Maranka Visser Maaike de Ruijter

Jannet van Lange Gulay Usturk

Erik Rouwenhorst Hoi Yee Lau

Annemiek Schippers Suzanne van Dusseldorp

Gerben Pommee Stefan Haack

Robert Paul Jansen Let. Schutter

blanda Brouwer Wim Geeven

ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA

Edwin Verhey

Ingrid Wassenaar

ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA 

Teh Chon Jen Rogier Batman

Dimitri Arpad Sanne Wassenaar

Iris Huqtenburg Sabine Roozen

Lissette Veenmaas Eric Mesman

Daniel Dijkman

ZWEMVAARDIGHEIDSDIPLOMA 3

Laila van Zadelhoff

Cunno Rutte

Andre van Ruiten

BASISZWEMDIPLOMA

Yvette Roozen, Nicole van den Bosch

Thiene Hennis Daan Mol

Dirk Jan van Straaten Martijn Nelissen

Jan Pieter Schutterg Laura Vlek

Ariette van der Veldt.





Zondag 12 maart was het weer zo ver.  Tijdens de

ontzettend lang durende sprint wedstrijden zijn weer

enkele clubrecords  gebroken.Michelle  verbeterde haar

tijd op de 50 vlinder en verscherpte  hierdoor  haar

andere clubrecord bij de meisjes onder 16 en de dames.

Carola brak het oude record op de  50 vrij  met  30.01

sec. Welke weer  onmiddelijk  door  Michelle werd

verbeterd (29.07 sec.).  Een record dat al  vanaf  '78

niet meer verbeterd was. Om te laten zien dat ze   ook 

nog snel is op de 100 meter heeft Michelle   het

clubrecord op de 100 vij gebroken.  Bij welke wedstrijd

(in elk geval tijdens een estafette) en welke tijd ze

precies gezwommen heeft  1.04?  is mij helaas niet

verteld.

Kom op jongens, wie wordt de volgende die een

clubrecord haalt?!  Het moet  lukken als iedereen eerst

wat vaker traint of nog meer z'n best doet !

Michelle en meneer van der Mey, van harte gefeliciteerd

met de behaalde successen en ga zo door.

Namens de zwemwerkploeg

Linda Jutten

Tijden van 12 maart 1989

Sanja van Dijk 50m vlinder 0.39.7 *

Michelle van de Berk  0.35.1 *

Carola Wigman 0.36.2

Arno Jutten 0.30.9

Michelle van de Berk 50m rug 0.37.9

Dimitri Arpad 0.39.0

Jolanda van Veen 50m sohool 0.45.3

Lonneke van Veen 0.44.4

Remco Belles 0.43.7

Arno Jutten 0.36.8

Jolanda van Veen 50m vrij 0.37.9

Sanja van Dijk 0.33.7

Lonneke van Veen 0.33.2

Michelle van de Berk 0.29.7

Carole Wigman 0.30.1

Remco Belles 0.33.8

Dimitri Arpad 0.32.5 *

Arno Jutten 0.28.9



Linda Jutten.

*=persoonlijk record

Arno Jutten 200m wissel 2.39.4 *

Jeroen Peeters     “ 3.04.4 *

Dimitri Arpad     “ 3.04.5 *

Remco Belles 100 m rug 1.29.4 *

Pieter ven de Straaten     “ 1.44.0 *

Paul ten Hove     “ 1.47.6 *

Nicole van Balen 100 m vlinder 1.32.1

Sanja van Dijk     “ 1.38.3

Lonneke van Veen     “ 1.45.5

Jolanda van Veen     “ 1.39.9

Natascha Samson     “ 1.53.0

Renco Belles 100 m vrij 1.13.0

Dimitri Arpad     “ 1.16.4

Mic iele van de Berk 200 m wissel 2.41.7 *

Marrielle Scholten     “ 3.01.9 

Nicole van Balen     “ 3.01.4

Pascalle Hoenderdps     “ 3.22.2

Maarten Keyzer 100 m school 1.58.0 *

Eric Veen     “ 2.05.3

Yvette Roozen     “ 2.03.6

Heleen Peereboom     “ 2.03.6

Pieter van de Straaten  50 m vrij 0.37.8 *

Michiel Veen     “ 0.40.0 *

Vincent van de Schuit     “ 0.45.2 *

Jolanda van Veen 100 m rug 1.33.9 *

Sabine Roozen     “ 1.41.4 *

Karina Douwma     “ 1.48.0

Lisette Venings     “ 1.40.4 *

Suzanne ten Hove     “ 1.53.2

Pauline van Zadelhoff     “ 2.10.7 *

Carolien Selhorst     “ 2.15.9 *

Renate de Lange     “ 2.10.0

Sandra de Lange     “ 1.56.2

Petri van Dijk     “ 1.46.7 *

Arne Jutten     “ 1.04.9 *

Jeroen Peeters     “ 1.09.4 *

Ramon Overveld     “ 1.13.9 *

Michelle van de Berk 100 m school 1.26.2

Brigitte van Dijk     “ 1.30.3 *

Carola Wigman     “ 1.41.8

Antonnette W gaar .     “ 1.44.9 *

Pascalle Hoenderdes     “ 1.44.0

Remco Belles     “ 1.36.4

Paul ten Hove     “ 1.49.7 *

Lonneke van Veen 50 m vrij 0.33.1 *

Nicole van Balen     “ 0.31.8 *



Sanja van Dijk 0.35.5 *

Karina Douwma      " 0.38.4

Natascha Samson      " 0,39.7 *

Dimitri Arpad 100 m vlinder 1.34.8 *

Ramon Overveld      " 1.43.2 *

Michelle van de Berk      " 1.18.3

Marrielle Scholten      " 1.29.0 *

Pascalle Hoenderdos      " 1.41.1

Pieter van de Straaten 100 m school 1.42.5 *

Martijn Vervoort      " 1.49.9 

Michiel Veen      " 1.47.9 *

Vincent van de Schuit      " 2.30.7

Jolanda van Veen      " 1.23.9 *

Karina Douwma      " 1.29.0 *

Sabine Roozen      " 1.30.9 *

Lisette Venings      " 1.40.5

Petri van Dijk      " 1.38.3

Suzanne ten Hove      " 1.41.2

Pauline van Zadelhoff      " 1.54.0 *

Sandra de Lange      " 1.53.7 *

Carolien Selhorst      " 1.59.6

Renate de Lange      " 2.06.4

Maarten Keyzer  50 m vrij 0.42.5

Heleen Peereboom      " 0.49.0

Eric Veen      " 0.54.0

Yvette Roozen      " 1.12.3

4x 00m wissel estafette heren 5.32.6

4x100m vrij estafette dames 1 4.47.3

4x108 vrij  estafette dames 2 5.00.7

Tot slot zijn hier de uitslagen va het  het Paastoernooi 

die, hoe kan het ook  anders op  le en  2e paasdag 

gezwommen zijn.

Zoals vorige jaren werden  de   wedstrijden niet  alleen 

met Nederlandseploegen  gezwommen  maar  ook met de Duitse 

SSC  Dodesheide. Hoe leuk  onze   Duitse  gasten het 

tijdens die dagen ook hadden, ze hadden  er  stuk  voor 

stuk geen zin  in  om iets  voor  ons  klubblad te

schrijven. Eerst schrokken ze.   "het hoeft toch niet in 

het Nederlands?"  Daarna besloten ze dat er er eigenlijk 

ook niets aan vonden om  in  het  Duits  een  stukje  over

hun verblijf te schrijven!  Gelukkig  waren   er wel wat

DWT-ers die iets hebben gemaakt.



Linda Jutten.

Tijden van 26 maart 1989 le Paasdag

8x1baan mixed estafette J/M/D/H vrij 2.52.9

Antonnette Wigman 200m vrij 2.57.2

Pascalle Hoenderdes 2.57.5

Nicole van Balen 2.38.1 *

Marrielle Scholten 2.45.9 *

Carola Wigman 2.29.7

Michelle van de Berk 2.22.0

Brigitte van Dijk 2.49.2

Ramon Overveld 2.45.4

Jeroen Peeters 2.37.8 *

Eric Veen 100 m schoolslag 2.05.7

Yvette Roozen 1.57.8 *

Maarten Keyzer 1.49.8 *

Suzanne ten Hove 1.55.5

Petri van Dijk 1.44.2

Sabine RoozEN, 1.46.6

Vincent van de Schuit 2.26.2

Martijn Vervoort 1.44.3 *

Michiel meen 1.49.9

Natascha Samson 100m vlinder 2.05.2

Jolanda van Veen 1.41.4

Sanja ven Dijk 1.34.4

Paul ten Hove 2.12.1

John Visscher 1.37.0

Remco Belles 1.36.0

Nicole van palen 100m rug 1.29.1

Lonneke van Veen 1.28.4

Dimitri Arpad 1.23.7 *

Pasoalle Hoenderdos 100m vlinder 1.36.1 *

Marrielle Scholten 1.31.2

Miohelle van; de Berk 1.23.7

Carola Wigman 1.27.4

Brigitte van Dijk 1.33.4

Jeroen Peeters 1.41.2

Ramon Overveld 1.42.0

Yvette Roozen 105 m vrij 2.26.4

Erio Veen 1.53.0 *

Maarten Keyzer 1.33.1 *

Suzanne ten Hove 1.39.9

Petri van Dijk 1.40.7

Sabine Roozen 1.32.2

Michiel Veen 1.25.0

Martijn jn 1.35.7

Vincent van de Schuit 1.52.6



Natascha Samson 100 m rug 1.52.4

Myrella Overveld 2.02.5 *

Jolanda van Veen 1.35.6

Sanja van Dijk 1.30.1

Paul ten Hove 1.43.2 *

John Visscher 1.27.7 *

Remco Belles 1.29.7

Nicole van Balen 100m schoolslag 1.34.1 *

Lonneke van Veent 1.35.8

Dimitri Arpad 1.40.7

4x100m wisselslag estafette dames 5.31.1

4x100m wisselslag estafette heren 5.58.5

Tijden van 27 maart 1989 2e Paasdag

8x1 baan vlinder mixed estafette D/H/J/M

3.27.5

Pascalle Hoenderdos 100 m rug 1.38.5

Antonnette Wigman 1.35.9

Carola Wigman 1.26.1

Marrielle Scholten 1.24.4

Brigitte van Dijk 1.31.1

Michelle van de Berk 1.20.0

Ramon Overveld 1.34.7

Jeroen Peeters 1.29.7

vlette Roozen 1.55.4 *

Eric Veen 1.57.0 *

Maarten Keyzer 1.43.3 *

Suzanne ten Hove 100 m vlinder 1.57.8 *

Sabine Roezen 2.03.9 *

Petri van Dijk 1.51.5 *

Vincent van de Schuit 2.42.8

Michiel Veen 1.54.1 *

Martijn Vervoort 2.01.4

Myrella Overveld 100 m vrij 2.05.9

Jolanda van Veen 1.23.6

Natascha Samson 1.40.1

Sanja van Dijk 1.15.6



Paul ten Hove 1.27.0*

John Visscher 1.13.3

Remco Belles 1.12.3

Lonneke van Veen 100 m vlinder 1.44.4

Dimitri Arpad 1.40.5

4x100m schoolslag estafette dames 6.28.6

4x100m schoolslag estafette heren 6.27.7

Yvette Roozen 100 m vlinder 2.48.8

Maarten Keyzer 1.55.0 *

Eric veen 2.18.0

Petri van Dijk 100 m rug 1.54.0

Sabine Roozen 1.42.0

Suzanne ten Hove 1.53.8

Vincent van de Schuit 1.50.5 *

Martijn Vervoert 1.45.4

Michiel Veen 1.38.0 *

Myrella Overveld 100 m schoolslag 2.05.9

Natascha Samson 1.56.3

Jolanda van Veer 1.35.0

Sanja van Dijk 1.39.3

Paul ten Hove 1.49.1 *

Remco Belles 1.35.3

John Visscher 1.44.1

Lonneke van Veen 100 m vrij 1.13.2 *

Dimitri Arpad 1.15.9

4x100m vrije slag estafette dames 4.49.6

4x100, vrije slag estafette heren 4.59.6



KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEMBOND

KRING NOORD - HOLLAND 

   REGELEMENT WATERPOLOCOMPETITIE 1989/1990 

art. 1. ALGEMEEN 

Er wordt gespeeld  volgens de regelementen van de

K.N.Z.B,   met in achtneming van onderstaande

aanvullingen c.g. wijzigingen.

art.2

KLASSEN EN SPEELTIJDEN 

Er wordt gespeeld  in  de navolgende klassen met een

netto speeltijd van:

Here;klasse H1 10 teams speeltijd 4x5 min netto

klasse H2 10 teams speeltijd 4x5 min netto

klasse H3 min.  7 teams speeltijd 4x5 min netto

Dames:klasse D1 10 teams speeltijd 4x5 min netto

klasse D2 10 teams speeltijd 4x5 min netto

klasse D3 min.  7 teams speeltijd 4x5 min netto

Aspiranten jongens en meisjes:

De indeling voor de jongens en meisjes  is afhankelijk

van de leeftijd in de diverse afdelingen.

klasse J1 speeltijd 4x5 min netto

klasse J2 speeltijd 4x4 min netto

klasse M1 speeltijd 4x5 min netto

klasse M2 speeltijd 4x4 min nette

Pupillen: 

Inschrijving in deze klasse is mogelijk met:

a) alleen jongens pupillen

b) alleen meisjes pupillen

c) een gemengd team van jongens en meisjes, waarbij er

echter altijd tijdens de wedstrijd minimaal 2

pupillen van een ander geslacht in het water dienen

te liggen.

d)*een team van  een of twee verenigingen samen waarbij

de inschrijvende vereniging verantwoordelijk blijft.

klasse PJ speeltijd 4x4 min netto

klasse PM speeltijd 4x4 min netto

klasse PG speeltijd 4x.4 min netto



*zie artikel 3a

art.3.

Leeftijden 

Adspiranten 1; maximum geboren in 1974

Adspiranten 2: maximum geboren in 1976

Pupillen:    minimum leeftijd 6 jaar

   maximum leeftijd geboren in 1978

3a

Teams met dispensatie spelers/speelsters komen niet in

aanmerking voor een kampioenschap of promotie.

art.4

Inschrijving teams 

a) Inschrijfformulieren c.q. vragenlijsten  worden voor

1 mei 1989 aan u toegezonden.

Deze formulieren  c.q. vragenlijsten moeten op 15 juni

1989 bij de kompetitieleider zijn.   Te  laat ontvangen

van dit formulier wordt beboet met een boete van

f 25,=.

Behoudens het gestelde in artikel 48.

Indien hierna door de vereniging teams worden

teruggetrokken wordt artikel 13 var dit regelement

toegepast.

b) Voor iedere voor uw vereniging geregistreerde en

voldoende beschikbare scheidsrechter (bonds-,

districts- en kringteams warden bijelkaar opgeteld)  mag

u twee teams inschrijven.

art.5

Spelen 22 aanvraag 

Spelen op aanvraag is slechts voor een week toegestaan,

indien de aanvraag voor een geldig startnummer reeds is

verzonden naar het bondsbureau van de  K.N.Z.B. er men

zich kan legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.



art.6

Ploegopgaven

De ploegopgaven,  in enkelvoud getypt, dienen voor 1

september 1989 op de daarvoor door de kring

waterpolokommissie verstrekte fprmulieren aan de

kompetitieleider gezonden te worden.

Bij onvolledig of onnauwkeurig ingevulde ploegopgave

formulieren volgt een boete van f 7.75 per fout.

Te  laat  inzenden  van de eerste ploegopgaven wordt

wekelijks beboet met een boete van f 7.75 per week per

ploeg. Niet getypte ploegopgaven worden niet

geaccepteerd.

Indien  bij de aanvang van de koorpetitie de ploegopgaven

nog niet zijn ontvangen,  wordt de  eerste wedstrijd  van

een ploeg als definitieve ploegopgave beschouwd voor de

eerste negen genoemde namen op het wedstrijdformulier.

art.7

Te laat aanvangen

Bij  het  te laat aanvangen pan de wedstrijden volgen:

a) een boete van f 8.50

b) het betalen van de extra badkosten, deze kunnen

   worden verhaald op de veroorzakende vereniging.

art.9

Verantwoordelijke vereniging

De  kompetitieleider kan  per  wedstrijdavond  in het bad

een   vereniging   aanstellen welke  verantwoordelijk is

voor de gang  van zaken op die avond.   Is die niet aan

gesteld  dan is de thuisspelende vereniging

verantwoordelijk.

Men is verantwoordelijk voor:

a) Het aanwezig zijn van voldoende wedstrijdmateriaal.

b) Het fungeren van een  jury bij  alle  wedstrijden. De

jury moet voldoen aan het gestelde  in art. 16 van dit

regelement.

c) Het gereed  maken  van  het wedstrijdveld voor de aan-

vang van de wedstrijd.

d) Het opruimen van het wedstrijdveld na afloop van de

laatste  wedstrijd  en eventueel  schoon opleveren van

het bad.

e) Het handhaven var de orde en netheid in het bad.



Opgemerkt bij art. 10 a,c: dit houdt in, dat de

verantwoordelijke  vereniging  tenminste 30 minuten voor

de aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig moet zijn.

art. 11

wedstrijdformulieren 

a) Er mogen uitsluitend door de kring verstrekte

wedstrijd formulieren worden gebruikt.

b) Bij onvolledig of onnauwkeurig ingevulde wedstrijd-

formulieren wordt de thuisspelende vereniging beboet

met f 10.00 per fout.

c) De wedstrijdformulieren moeten binnen 2 x 24 uur 

(zaterdag en zondag Biet meegeteld) bij de kompetie-

leider zijn.  Bij te late ontvangst volgt een boete

van f 10.00.

art. 12

Niet opkomen

Bij niet  opkomen kunnen de  navolgende  maatregelen

worden genomen:

a) Twee verliespunten.

b) Een boete minimaal f 60.00 en maximaal f180.00.

c) Alle gemaakte  kosten moeten  worden vergoed, te

weten:

-Alle reiskosten van de tegenpartij, berakend vanaf

 de domicile van da vereniging tot aan het zwembad

 (uitgezonderd lokaal verkeer).

-Reiskosten van de scheidsrechters c.q. beoordelaars

 en juryleden.

-Badkosten.

-Eventuele andere gemaakte kosten.

art.13

Terugtrekken 

Bij  het terugtrekken van een team, na de hiervoor

gestelde inschrijf  datum, worden de navolgende

maatregelen genomen:

a) Inschrijfgeld blijft gehandhaafd, plus een boete van

f 80.00.

b) De reeds gemaakte kosten moeten worden vergoed. Dit

kunnen eventueel gemaakte kosten zijn t.b.v. reeds

gehuurde badruimten.

c) Degradatie.



art. 14

Het niet opkomen van de scheidsrechter

Bij  het  niet  opkomen  van  de scheidsrechter zijn de

teams verplicht te spelen onder leiding van:

a) Klasse H1-D1.

Bondsscheidsrechter, districtsscheidsreohters of

kringscheidsreohters, niet zijnde lid van een der

beide verenigingen.

b) Overige klassen

Een scheidsrechter als bedoeld onder a of een

scheidsrechter met een minimale bevoegdheid X, Y, Z

en eventueel lid van een der beide verenigingen.

Note a-b: 

Te  alle  tijden  mag  gespeeld  worden met een niet

bevoegde scheidsrechter, mits de beide aanvoerders voor

aanvang van de wedstrijd voor akkoord  getekend hebben op

het wedstrijdformulier.

art.1 5

Aanstellen van scheidsrechters 

De K.S.C. kan in  wedstrijden als bedoeld  in art. 14 lid

a  en  b   van  dit regelement een scheidsrechter

aanstellen, die lid is van een van beide verenigingen.

art.16

Het jurysekretariaat 

Bij alle wedstrijden dienen de sekretaris, de

tijdwaarnemer en de 35 sekonden  tijdwaarnemer de

bevoegdheid "W" te bezitten.

De  W-functionarissen  dienen  zich  door middel  van de

door het kringbestuur verstrekte legitimatiekaarten bij de

scheidsrechter te kunnen legitimeren.

Indien een verantwoordelijke vereniging (niet zijnde de

thuis spelende vereniging) niet voldoet aan het in dit

artikel gestelde, volgt een boete van f8.00 voor die

verantwoordelijke  vereniging;  mits de nalatigheid

duidelijk uit een aanvullende toelichting op het

Wedstrijdformulier   blijkt.  In alle  andere  gevallen

wordt de thuisspelende vereniging beboet.

N.B:

Voor de gegevens op het wedstrijdformulier blijven de

thuisspelende  resp. Uitspelende vereningen

verantwoordelijk, zoals gesteld in net bondsreglement.



art.17

Invallers regeling

Voor kringwedstrijden is het bondsregelement van

toepassing, evt. met aanvullingen. De invallersregeling

wordt bekend gemaakt bij het jaarrooster.

art.18

Verzetten van wedstrijden

De datum  en/of  het tijdstip van een vastgestelde

wedstrijd kunnen door de waterpolokommissie worden

gewijzigd indien een ier partijen daartoe tenminste 14

dagen voor de  vastgestelde  datum/tijd  het  verzgek aan

de waterpolokommissie richt onder bijvoeging van de

schriftelijke toestemming van de tegenparij. De nieuwe

datum dient te liggen tussen de maandag voorafgaande en de

vrijdag volgend op de vastgestelde datum.

De administraitekosten ad.  f 17.15 en de verdere kosten

van  de  wijziging  kunnen worden verhaald op de

verzoekende partij.

art.19

Promotie- en degradatieregeling

De promotie-  en degradatieregeling zal bekend gemaakt

worden voor. 1 december 1989.

art.20

Dispensatie baden

Dames en heren in de le klasse krijgen geen dispensatie

voer de navolgende Laden:

Zwembad Dolfijn Assendelft

Sportfondsenbad Volendam

Zwembad Zaanland Zaandam

Zwembad Den Krieck Breezand

Zwembad De Reuring Noord-Scharwoude

note: In Zaanland mogen geen senioren en jeugd onder 16

jaar gespeeld worden.

Heerhugowaard maart 1969

Namens de waterpolokommisse Hans van Bekkum

Polosekretaris






