




de Waterdroppels 
nummer 9 

nov ember  89 

typewerk: 	 Sophie Wigman 
pagina-opmaak: 	 Walter Bakker 
stencillens 	 Johan Selles 

Carola Wigman 
samenvoegen en verzending: 	fam. Rohling 
redactieadres: 	 Sophie Wigman 

Klaterbos 89 
2134 JB Hoofddorp 
tel: 02503 - 39 0 39 



Wist U dat... (1) 
...Wij blij zijn met maaies ? 

deze rubriek zijn titel behoedt ? 
...hiervoor een kleine uitleg nodig is ? 

...als u van het gelezene voorkennis had, a het reeds wist ? 

...als het voor u nieuw is, u het vanaf dat moment het weet ? 

...deze rubriek voor beide groepen bestemd is, vandaar ? 

...wij Theo van Giezen toch bedanken voor zijn reactie ? 

...een stukje aLs „Ergenis" zeer goed is ?  

...het stukje slecht is zonde naamsbekendheid bij de eedact., ? 

...wij hopen dat hij of zij zich alsnog bekend maakt ? 

...hij of zij gedachten kan lezen 

...wij vinden dat er gerust meer van deze stukjes mogen komen ? 

...zowel positief als negatief de stukjes mogen zijn, maar met namen ? 

...wij ook andere dingen gehoord hebben ? 

...onze afluisterapparatuur binnen de polokringen was geplaatst? 

...je daar hele vreemde dingen hoorde ? 

...o.a. Maaikeen Taco een geheimzinnige verhouding hebben ? 

...Brigitte L. sterspeelster van Dames 1: wordt ? 

...Niels is bevorderd tot generaal ? 

...Katja er niet van houdt om met 13 mensen naar een wedstrijd 
gaan ? 

...Dames 1 denken dat zij kampioen wamden ? 

...zij nog niet van plan zijn om zwanger te worden ? 

...er nog trainers en coaches worden gezocht ? 

...Heren 1 nog eens de Potvis zal verslaar. ? 

...Paul T. sinds september in dienst is ? 

...Johan eindelijk in  Heren  2 gaat spelen ? 

...de polowerkgroep nu van zijn gezeur af is?  

...Pieter  en Hays toekomstige Heren 1 spelers zijn ? 

...de jeugd van gezellig doorzakken houdt ? 

...Roy al jaren verkering blijkt te hebben ? 

...wij dat nooit gedacht hadden ?  

...de poloploeg de nachtmarathon op Texel won ? 

...Remco getrouwd is ? 

...sommige dames dit jammer vinden ? 

...Antonnette en Brigit zeer dringend heren-modellen nodig hebben ? 



l..deze heren dan voor jaren niet meer na ar  de kapper kumnen ? 
..ler een nieuw pupillen poloteam is ? 
l..wij hopen dat zij het gaan maken ? 
...er maar 3 geslaagden zijn voor de W-cursus ? 
..lwij Roy, Sander en Paul T feliciteren ? 
...de jeugd naar de eerste plaats streeft ? 
...de breedte van het team wel  wat  smal is ? 
.l.de beloofde barbeque van A rthur niet door ging ? 
...er meisjes tot en met 16 jaar worden gezocht ? 
...deze nodig zijn voor een aspiranten team ? 
.llFrank Muylaert's verblijfplaats momenteel onbekend is ? 
...0 ons kan helpen hem op te sporen ? 
..lPaul S er van houdt, kleine meisjes gekleed in het water te gooien ? 
.l.om verwarring te voorkomen Bri en Bri voortaan Bep en Sjaan 

heten ? 
.l.Anje afscheid van haar auto nam ? 
.l.Heren 1 de bekerwedstrijd tegen de Futen verloor ? 

Louis Bos overwint ? 
...Remco 2 flessem cola kocht voor zijn team ? 
.l.Frank met stropdas gecoachd heeff ? 
...Heren 1 een kroegentocht gaat houden ? 
...Joke Kroft bij Dames 1 komt keepen ? 
...Heren Jeugd a! tweemal gewonnen heeft ? 
...de eerst Speeelowedstrijd jd weer  voorbij is ? 
...op twee na iedereen een persoonlijk record won ? 
..lde zwemploeg nog veel zwemsters en zwemmers kan gebruikem ? 
...vooral de jaargangen 1973-74-75-76 en 77 er zo goed als niet zijn ? 
.l.het heel moeilijk is om zo'n gat jaren te dichten ? 
...dit zich wreekt in de competitie ? 
...het ook voor de polo-doorbloeding slecht is ? 
...wij hopen dat u dit ter harte gaat ? 
...dit de roddels en wetens waardigheden voor deze keer zijn ? 
...0 op moet passen wat u zegt ? 
...de luistervinken overal zijn en de polo was deze keer in het 

bijzonder aan de beun? 

De Luistervinken (naam bij redaktie bekend) 



Wist U dat... (2) 
...kunstzwemmen bij DWT steeds beter gaat ? 
...00k de wedstrijdploeg hiervan profiteert 1 
...de kunstzwemsters hen op wedstrijden gezelschap houden ? 
...za dan ook hard kunnen zwemmen ? 
...ze dit niet al tijd even leuk vinden ? 
.llze liever muziekzwemmen ? 
l..dit goed kas met onze onderwaterspeakers ? 
...sommige poloers denken dat de speaker een handtasje is ? 

knalblauw is ? 
l..we ontdekten dat er een voerkant en een achterkant aan zit ? 
..lhij achterstevoren geen geluid geeft? 
...dit lastig was bij het trainen ? 
...er niet alleen op muziek getraind wordt ? 
...de techmiek veel belangrijker is ? 
...je met techniek diploma's en punten haalt ? 

Nicole onlangs haar A-diploma haalde ? 
l..dit het hoogste diploma is ? 
.l.iedereen erg trots was ? 
.l.de vlag uithing op de Joh. Vcrhulstweg ? 
.llmen toen dacht dat haar zus geslaagd was ? 
.lldeze nu verkering heeft met Gert ? 
...Gert im z'n eentje de PR-werkgroep is ? 
.llhij nog veel werk verzet? 
...hij een zwak heeft voor kunstzwemmen(-sters !) ? 
...het kunstzwemmen wellicht naar de NK'90 gaat ? 
.l.dit ook weer door Nicole geregeld is ? 
...Nicole naast het A-diploma ook de limiet haalde? 
l.lze hier nog eens overheen moet ? 
l..Edsel dan graag mee wil naar Zutphen ? 
l..hij een fan is van Nicole ? 
.llnet als Hans Kleinhout? 
l.ldeze zijn kunstzwemtrainersdiploma gehaald heeft? 
...hij maar een zesje voor lesgeven had ? 
.l.wij hem dit vergeven omdat hij zenuwachtig was ? 

hij een voorstander is van zwemtraining ? 
...hierdoor da ploeg meer comdi tie krijgt ? 



...het kunstzwemmen veel beter gaat ? 

...we nu weer van vooraf aan kunnen beginnen ? 

het kunstzwemmen 

Wist U dat... (3) 
...we met de jeugd-rez werkgroep naar Artis zijn geweest ? 
...Siep de ijsboer Left zien duiken ? 
...de ijsbeer heel goed kan rugzwemmen ? 
...Janneke verliefd werd op de ijsbeer ? 
...Ben meer op piranha's valt ? 
...Jurgen jarig was die dag ? 
...hij zijn verjaardag dus ..en  familie" vierde ? 
...Adri de pythons zo aardig vond ? 
...Wil weet wie de pet van tante Jet heeft ? 
...15 december de traditionele kerstkien weer wordt gehouden ? 
...1 december Sinterklaas op bezoek komt ? 
...op de Sinterklaasinstuif de ouders direct om 18.00 uur met de 
...kinderen mee mogen zwemmen ? 
...dat dat f 3.00 p.p. kost ? 
...11 november er weer een disco is ? 
...de werkgroep JREZ dan waarschijnlijk wel weer op zal ruimen ? 
...de werkgroep JREZ wel eens verweten wordt te weinig te 

organiseren ? 
...de werkgroep daarom open staat voor allerlei ideeen ? 
...er nieuwe roze boekjes zijn ? 
...die bij Ronald op zijn bureau liggen ? 
...Johan  op vergaderingen soms spits uit de hoek komt ? 
...hij deze „Wist U dat" regel dreigt te censureren ? 
..lAnnemarie de laatste tijd weer bij de trainingen wordt gesignaleerd ? 
...dat waarschijnlijk te maken heeft met Marco ? 

De werkgroep JREZ 



Osnabrucker sind O.K. 
Deze mooie titel heb ik overgeschreven. Het staat op het ashakje dat wij jaren 
geleden van een Osnabrucker hebben gekregen. 
Dat Osnabrucker O.K. zijn weten wij allang. Dat ze soms erg langzaam zijn 
w isten we nog niet Alleen de uitslagen van de eerste wedstrijddag (8 juli) heeft 
de voorzitter van SSC Dodesheide snel opgestuurd (ongeveer een maand later). 
Met de uitslagen van de tweede dag ging het minder goed. Die moeten nu (dat is 
dus alweer 3 maanden nadat de wedstrijden gezwommen zijn) nog binnenkomem 
Hoe  leuk het allemaal is geweest valt te lezen in het grote Osnabruck verlag. 

4 x 100m vlinderslag estafette : 
Marriëlle Scholten, Pascalle Hoenderdos, 
Sanja van Dijk, Nicole van  Balen 	 6.21.3 III 
Arno  Jutten 	 100m vrije slag 	1.08.2 
Jeroen Peeters 	 1.10.0 I 
Ramon Overveld 	 1.12.9 
Marco Hendriks 	 1.09.8 
Remco Belles 	 1.16.1 
Dimitri Arpad 	 1.14.2 
John Visscher 	 1.15.1 I 
Pieter vd Straaten 	 1.21.5 
Paul ten Hove 	 1.25.1 
Vincent vd Schuit 	1.43.4 
Marriëlle Scholten 	50m rugslag 	0.40.01I 
Lonneke van Veen 	0.40.2 III 
Sanja van Dijk 	 0.41.5 
Nicole van Balen 	 0.41.8 
Lisette Venings 	 0.43.9 II 
Remco Belles 	 200;n wisselslag 	3.06.6 
Ramon Overveld 	 3.15.0 II 
John Visscher 	 3.22.7 I  
Arno Jutten 	 2.56.2 III 
Lonneke van Veen 100m schoolslag 	 1.37.0 
Nicole van  Balen 	 1.37.8 
Sanja van  Dijk 	 1.44.7 
Pascalle Hoenderdos 	 1.45.9 
Ellen Hes 	 1.552 II 
Sabime Roozen 	 1.43lR III 



Petri van Dijk 	 1.51.9 
Suzanne ten Hove 	1.57.7 

Lisette Venings 	 2.03.9 
Yvette Roozen 	 1.59.8 I 
Pieter vd Straaten 100m vlinderslag 	 1.32.9 I 
Lonneke van Veen 50m vrije slag 	 0.32.7 
Sanja van Dijk 	 0.33.7 
Pascalle Hoenderdos 	 0.34.0 
Marriëlle Scholten 	 0.35.0 
Nicole van Balen 	 0.32.8 
4 x 100m shoolslag estafet te  heren 
Marco Hendriks, Jeroen Peeters, 
Dimitri Arpad, Arno Jutten 	 6.07.5 II 
Petri van Dijk 	 100m vlinderslag 	1.52.6 II 
Suzanne ten Hove 	2.00.5 III 
Pascalle Hoenderdos 	200m wisselslag 	3.26.1 
Nicole van Balen 	 3.08.5 I 
Sabine Roozen 	 3.34.8 II 
Arno Jutten 	 100m schoolslag 	1.28.0 III 
Marco Hendriks 	 1.30.2 
Ramon Overveld 	 1.38.5 
Dimitri Arpad 	 1.34.8 
Remco Belles 	 1.35.5 

John Visscher 	 1.42.2 II 
Pieter Id Straaten 	1.44.5 III 
Jeroen ?deters 	 1.38.5 
Paul terilove 	 1.47.0 

Vincent vd Schuit 	 2.20.8 
4 x 100n wissel estafette dames 
Marriëlle Scholten, Nicole van Balen, 
Sanja Nun Dijk, Lonneke van Veen 	 5.58.8 

Tot zovtfzijn de tijden bekend. 



Osnabrück 1989 
Begin april komt de uitnodiging van SSC Dodesheide om weer deel te nemen 
aan het jaarlijkse SCHWIM GALA. Voor de zwemwerkgroep volgt nu een 
periode van organiseren. Invulformulieren worden gemaakt en aan de zwemmers 
uitgereikt. De  wedstrijden zullen in het eerste weekeind van de grote vakantie 
vallen en er zullen diverse mensen al met vakantie zijnl Van de uitgereikte 
formulieren komen 22 aanmeldingen terug, zodat de inkomsten bekend zijn. Een 
vader van een paar zwemmers is chauffeur en  is bereid te rijden. De firma 
BOBO in Roelofarendsveen kan een bus leveren zonder chauffeur voor oen 
redelijke prijs en  de Gemeente toezegging geeft (oever voorbehoud van officiele 
goedkeuring) om 70 % van de reiskosten te vergoeden. De beg roting wijst uit, 
dat de kosten per deelnemer op f 60,00 zal uitkomen. Voor trainers, begeleiders, 
chauffeur, tijdwaarnemers en ouders wordt de jeugdherberg besproken voor 
DM 20,50 p.p. per nacht. Ter informatie wordt "GUS 4 " gemaakt Waarom 
"GIJS 4"? Niemand die daar een goed antwoord op weet 

Ria ten Hove 

 
Dan is eindelijk de 7e juli aangebroken. We verzamel en ow. 12.15 bij het 
Sportfondsenbad maar al wat er komt... geen bus. De tijd  wordt  gedood door 
twee jarigen toe te zingen en  wat nerveus rond te drentelen. Het is heet...... We 
zijn al bang dat de reis niet door zal gaan als dan eindelijk de bus verschijnt. Wat 
is er precies aar de hand. Eric Overveld (de chauffeur) moest in 
Roelofarendsveen nog ruim een half uur wachten omdat de bus nog niet 
gearriveerd was. Maar goed... een zucht van verlichitng. Na een hartelijk 
afscheid van ouders en fami lieleden kunnen we instappen. Voor een paar 
kinderen  die voor de eerste keer mee gaan valt het afscheid nemen helemaal niet 
mee. Een dikke kus, nog een, een klein traantje en dan dag Mam, dag Pap. 

Toch wel erg gezellig, zo met je vri enden en vriendinnen en 't verdriet is dan 
ook snel omgezet in een blijde lach. Het is in de bus verschrikkelijk heet maar 
dat mag de pret niet drukken. De reis gaat lekker vlot en  bij de grens wordt 
gestopt voor een eet-plas-ren pauze.. 

De beide jarigen trakteren en  worden door de clubgenoten „plat gezoend". 



Verder gaan we dan  weer, richting OsnabrUck. Je hoort zo hier en da ar  al „zal 
mijn vriendje/vriendinnetje van vorig jaar er ook weer zijn ?". En ja hoor, als wc 
de parkeerplaats van het Nettebad opdraaien staat daar een groep ouders en 
kinderen al op ons te wachten. De begroeting is allerhartelijkst. Voor de meer 
en arenen Osnabrück-gangers is het alsof ze elkaar gisteren nog voor het laatst 
gezien hebben en voor de „niewelingen" is het helemaal onwenning. De 
voorzitter van  SSC Dodesheide, Dhr Berghammen, neemt de lijst door wie bij 
wie ingedeeld is. Aan de wensen is zo veel mogelijk gedacht. 

Gastgezin 

rk ben Yvette ik ben 9 jaar. 

Ik ben een wedstrijdzwemster van DWT. Dit jaar ging ik voor het eerst mee naar 
OsnabrUck. Ik kwam in het gastgezin bij de familie Wulf. Zaterdagmiddag na de 
eerste wedstri jden gingen we naar dierenpark ZOO dat was er leuk er was een 
karretje dat ging 3 heuvel op en af. Zondag gingen we terug naar huis. 

Yvette 

Dit verslag was van Yvette, onze jongste deelneemster. 

De kinderen gaan met de gastouders mee en de bus met de overgebleven 
begeleiders gaat op weg naar de jeugdherberg. Via een mooi en gedeeltelijk oude 
binnenstad komen we bij de jeugdherberg. Een modern  gebouw, gelegen aan de 
rand van de stad vlak bij de dierentuin. Bij de receptie geinformeerd naar de 
openings- en sluitingstijden. De beheerder wijst ons de kamers ea vertelt ons de 
regels van  het huis. Wij krijgen de beschikking over 2 vier-persoons, 1 
zes-persoons en 1 tweepersoons kamer. Douches en toiletten op de gang. Alles 
is brandschoon en de opgemaakte stapelbedden zien er zeer aanlokkelijk uit. De 
tweepersoonskamer is een uitkomst. Mirella is met hoge koorrs meegekomen en 
gaat liever niet in een gastgezin maar in de jeugdherberg slapen. Ze krijgt 
medicijnen en wordt direct onder de wol gestopt. 

Het gastgezin 

In het weekend van 7, 8 en 9 juli 1989 ging de wedstrijdploeg van DWT naar 
Osnabruck. Alle zwemmers werden ondergebracht in een gastgezin. Ik gimg met 



als het jaar ervoor bij Sandy Rosenthal. Toen we bij het Nettebad aankwamen, 
ging je met het gastgezin mee naar huis. Da ar  pakte je je spullen uit, praatje wat 
met  die mensen (wat moeilijk ging) en at je. ik had ook een aandenken 
meegebracht. dat  was  voor Sandy, een lepeltje met „Haarlem" erop en voor haar 
ouders een delfsblauw bordje met het Haarlems stadhuis erop. Daarna was de 
gezamelijke training aan de beurt. Na de training gingen we (voor zover dï t. 
ging) slapen. De volgende dag was nog erger, w ant ik was rick. Op de 
feestavond voelde ik me zo erg ziek, dat ik uit ellende naar bed ben gegaan. lom. 
lieve moeder van Sandy kwam ieder half uur kijken, maar ik sliep als een roos. 
De laatste dag heb ik nog een portemoneetje gekregen en was het gezellige 
weekeind helaas voorbij. 

Sabine Roozen I I jaar 

De bagage wordt uitgepakt en na ons lekke te hebben verfrist gaan we op weg 
naar het zwembad. Het is omweersachtig warm en we gaan lekker op het terras 
zitten. Onder het genot van een drankje praten we nog wat na. De maaltijd is erg 
smakelijk en niet duur. Met een half oog kijken we naar  de gezamenlijke 
trainings- verrichtingen van de inmiddels gearriveerde  kinderen. De duitse 
kinderen worden door Best van der Mey onder handen genomen. Dat valt ze 
zwaar tegen, zo hard hebben ze nog nooit getraind. Er komt een verdrietig meisje 
naar ons toe; ze kan geen Duits verstaan en heeft een beetje heimwee. De 
gastouders hebben onderling geregeld dat zij in een gezin kan komen waar nog 
een Nederlands meisje is en nu maar hopen dat het wel lukt. Na de training gaan 
we op zoek naar Dhr. Berghammer die ons in het clubhuis heeft uitgenodigd. Het 
is niet echt gezellig en na wat gepraat te hebben besluiten we naar iets leuks op 
zoek te gaan. We vinden iets leskers... dan nog iets leukerel.. en dan zelfs nog 
iets leukers. 

We  moeten ons nog haasten om voor sluitingstijd in de jeugdherberg teug te 
zijn. Na een vermoeiende dag  vallen  we snel in slaap, maar worden 's nachts 
wakker van een hoop lawaai. De  beheerder  en collega's nemen nogal luidruchtig 
afscheid van een groep meisjes. Maar ach.. we zijn allemaal jong geweest, niet 
waar ? 

Zaterdagochtend bijtijds op. douchen en naar beneden om te ontbijtem. Om half 
tien aanwezig in het Nettebad. Een heel moei gelegen complex, drie buitenbaden 
met grote speel/liggelegenheid en ren binnenbad dat via een uumnet in verbinding 



staat met buiten. Er zijn 10 deelnemende verenigingen en in totaal 589 starts 
zodat snelheid geboden is. Er wordt goed st rijd geleverd en we behalen deze 
eerste dag divers: medailles. Het is jammer dat de Burgemeester dit jaar niet 
aanwezig kan zijn bij de opening. Het geeft aan deze wedstrijden steeds een 
feestelijk titje, zo'n officiele o pening. Al met al wordt het een zeer intensieve 
zwemdag. Na afloop gaat ieder met zijn gastgezin weer huiswaa rts. 

Osnabruck en mijn gastgezin 

Met zekerheid durf ik te zeggen dat ik ook dit jaar weer een van de velen bem 
geweest, die op een plezierige weekendje OsnabrUck kan terug kijk: m. Uit was 
grotendeels te danken aan de enorme gastvrijheid van onze gastouder. 

Toen we op vrijdagavond bij het Nettebad aankwamen, stonden onze Duitse. 
zwemvrienden ons al op te wac i een. Mijn vriendin was er ook. Omdat we 
geregeld met elkaar schrijven, wist ik al, dat ik bij haar in huis zou komen. Het 
was das een vrolijk weerzien, ook niet alle anderen trouwens.  Na deze eerste 
begroeting zijn we met de fiets op weg gegaan naar mijn „Duitse tehuis". eer. 
stukje bij het zwembad vandaan. Daar aangekomen, werd ik als een oude 
bekende begroet (mij' ►  derde weckend bij deze  familie zou dit zijn) en beteer. 
we  lekker over  school,  rapporten, vakantie, thuis enz, enz gepraat Voordat wc 
het wisten was het tij.; om te gaan trainen, dus moesten we weg. Na het trainer, 
hebben we lekker gegeten *en zijn we, mijn vriendin en haar ouders en ik, rog 
naar de stad gewenst. We hebben daar wat rondgekeken en op een te rrasje nog 
wat gedronken. Het werd die avond wel laat. het was te warm om te gaan slapen 
en we hebben zo'n twee uur in bed liggen kletsen met elkaar. De volgende 
ochtend (zaterdag) kostte het opstaan wei enige moeite maar na heerlijk te 
hebben ontbeten was dat al weer snel vergeten. Daarna zijn we op pad gegaan 
naar het zembe ., met weer extra versnaperingen op zak en in de tas om de dag 
weer goed door te komen. Na de wedstrijden ben ik, met nog 3 duitse meisjes en 
een nederlandse zwemvriending, naar de stad geweest om een ijsje te eten. Toen 
we moe en voldaan terug kwamen, stonden bij mijn gastgezin de stukken taart 
op ons te wachten, maar dat bleek nog niet alles te zijn, want we kregen eerst 
nog goed te eten voordat we 's avonds gingen feesten in het Gemeinschafts-
zentrum. 
De volgende dag (zondag), was het al  weer  laatste dag. Mijn gastouders zijt: 
ook naar het zwembad gekomen, om wat van de wedstrijden te zien en naar onze 
prestaties te kijken. Tevens hadden zij mijn tas meegenomen. zodat ik daar niet 
de hele tijd mee had hoeven slepen. Verder hadden z ij  een tweede ras met 



broodjes en drinken meegenomem, voor onderweg in de bus. 

Ik heb genoten van het weekend; de wedstrijden er, het zwemmen em bij 
fantastische mensen heb ik een uitstekende verzorging gehad. ik kijk uit naar eer. 
volgende keer, dat we weer een weekemd naar Osnabruck gaan. 

Lonneke van Vern 

Na afloop van de zwemwedstrijden besluitem we bij de poloers te gaart kijken, 
die in een ander zwembad een toernooi hebben. Onderweg barst het onweer los, 
dat dc hele dag al gedreigd heeft. Als we bij het Moskaubad aankomen staan de 
poloers te schuilen en hun weds trijden worden vanwege het slechte weer 
afgelast. Jammer, we hadden ze graag aangemoedigd. Dan "•eer terug naar de 
jeugdherberg. 's Avonds is er in het gemeenschapshuis een gemeenschappelijke 
maaltijd met aansluitend een disco voor de jeugd. Bijna was het onweer nog een  
grote spelbreker geweest. Na de wedstrijd brak een enorm onweer los en sloeg 
de bliksem in, zodat de elektriciteit uitviel en de spageld en de goulash niet 
verder bereid konden worden. Ste] je voor, voor zo'n kleine 80 mensen moeten 
koken en dan dit. Gelukkig komt alles nog op zijn pootjes terecht. Het eten 
smaakt voortreffelijk. De jongelui nemen al  gauw bezit van de disco en de 
"oudjes" gaan gezellig buiten bij elkaar ziten en hebben heel wat te praten en 
vooral te lachem. Nu blijkt de opzet van zustersteden geheel tot zijn recht te 
komen. We vinden elkaar en behalve de taal zijn er geen versch il len. We zijn 
allemaal ouders van zwemmers en vrijwilligers bij een vereniging. Heel positie., 
want wat is een grens ? Toch ook ma ar  een getrokken lijn die ons er niet van 
weerhoud om vniendschappelijk met eikaar om te gaan. En niet alleen 
vriendschap, hier en daar  bloeien onder de jongelui voorzichtige liefdes op. We 
kumnen oms moeilijk losmaken maar we moetem toch terug om op tijd weer in de 
jeugdherberg te zijn. Tanden poetsen en dan als een haas je bed in (denk om het 
trapje van het bovenbed). 

Disco avond DWT SSC 

Rond zeven uur kwamen de eers te  binnen, opgetttt en wel. De disco outfits 
waren „van onder uit dc koffer" gegraaid. Rond acht uur was bijna iedereen 
compleet op een enkeling na. Wat me opviel is dat de dames toiletten 
opmerkelijk rustiger waren dan vorig ja ar  toen ging iedereen verder met het 
schilderij waar ze thuis aan  waren begonmen. Misschien was het dit jaar anders 
om en was 't bij de jongens dringen geblazen? Rond tien uur was dc groep 



compleet en begonnen we aan een leuke en romantische avond die rond 1 uur 
zou eindigen. Niet iedereen bleef die avond in de disco hangen. Voor afkoeling 
was het aan de bar uitstekend en voor de wat meer persoonlijke kwesties was een 
grindpadje achter de zaal 't trefpunt. En dan het beloofde complimentje aan de 
leiding die allemaal -jawel- allemaal vrolijk hebben meegedanst, gehost, op naar 
't volgende weekend I 

N icole 

Osnabruck 1989 

V rijdag 7 juli 1989 

Uitgezwaaid door onze enthousiaste ouders vertrokken we naar Osnabruck. We 
gingen met 1 grote bus en zaten gezellig allemaal bij elkaar. De stemming was te 
gek en we hadden veel lol, we hebben ook nog een lied gezongen over "Bertje" 
onze trainer. Toen we na onze toffe reis bij het zwembad aankwamen stonden 
onze Duitse vrienden ons al op te wachten. We werden onde rverdeeld in de 
gastgezinnen en gingen met ze mee naar huis. Ik sliep bij Tanja en dit was a] de 
vierde keer dus erg gezellig. Thuis werd ik helemaal volgepropt met allemaal 
lekkere dingen. Toen moesten we weer terug naar het zwembad voor een laatste 
training. Meneer v.d. Mey, dit is dus onze trainer was weer h eel erg fanatiek 
(zoals een goede trainer natuurlijk hoo rt  te zijn) en we kregen den ook een 
big-training. Na de training moest Tanja nog waterpolo-trainen dus deed ik ook 
maar mee. Het ging best hoor, maar die oefeningen die je in het duits uitgelegd 
kreeg snapte ik meestal niet ze snel, dat gaf niets want ze hadden  een geduldige 
trainer. 

Zaterdag 8 juli 

Nou nu was het dan zover, de wedstrijden begonnen. Iedereen deed erg z'n best 
en het ging hij ons allemaal goed. Er zijn er nog best veel hij de eerste d rie 
geëindigd. Helaas hebben we wel de wisselbeker verloren. Die anderen waren 
ook zo snel en wij hadden niet dezelfde estafette ploeg als vorige jaren omdat er 
al een paar op vakantie waren, maar jade volgende keer winnen we gewoon 
weer. Na de wedstrijd gingen we weer naar de gastgezinnem toe om ons om te 
kleden en op te tutten voor de disco 's avonds. Iedereen heeft zich op de disco 
flink uitgeleefd en vermaakt. Meneer en mev rouw van de Mey kwamen ook nog 
even de disco binnen en waagden een voetje op de dansvloer, dit vonden we 



allemaal erg leuk. 

Zondag 9 juli 

De wedstrijden begonnen om 9 uur 's morgens en dat is best vroeg als je de 
avond ervoor een feest hebt gehad. Er kwamen dus heel wat slapperige koppies 
het zwembad binnen lopen. We werden snel wakker want het zwembad was 
buiten en het water was wel wat frisjes. Er zijn toen nog medailles gehaald en 
meneer van de Meij was best tevreden over ons. Na de wedstrijden nog een 
traditioneel met badjas of trainingspak van de duikplank af. Ten we aangekleed 
waren konden we nog wat eten en drinken bij het zwembad en daardna was het 
dan ochs tijd om afschied te nemen. Na veel gezoen van onze duitse vrienden en 
vriendinnen stapten we de bus in. Het leek wel of de terugweg sneller ging als de 
heen weg want voor mijn gevoel waren we er zo. Toen we weer bij het clubhuis 
aankwamen stonden onze ouders er al w eer. Wc wensten elkaar allemaal een 
fijne vakantie en gingen naar huis. Het was echt een te gek weekend !!!! 

Mariëlle Scholten 

De herberg 

Er werd mij gevraagd wat over de herberg te schrijven. Nou, ik zal het proberen. 
Zoals de meesten wel weten sliepen wij en de leiding d.w.z.:  mr en mevr v/d 
Mey, mr en mevr Overveld en de chauffeur en ik (Mirella) mr en mevr Roozen, 
mr en mevr van Dijk en mr Be lles, meur Hoenderdos en de tw ee  hollandse 
tijdwaarnemers, mevr ten Hove en mevr Visscher in de herberg. Hoewel het niet 
de eerste keer was dat we in de herberg sliepen, moesten we toch wel even 
zoeken waar de douches en toileten en ontbijtzaal waren. De eerste avond gingen 
er al weer een paar de stad in, met de bus waarmee we gekomen waren. En de 
chauffeur was (natuurlijk mr Overveld), maar de anderem gingen naar bed, 
(gasp) om weer fris bij de wedstrijden te zijn. 
De volgende morgen (zaterdag's). De dames sliepen in 2 kamers en de heren op 
1 kamer. Het was de bedoeling dat je na het ontbijt je eigen bord en vork en mes 
moest afwassen, dat hadden we dus lekker niet gedaan. Vorig jaar wel trouwens, 
maar daar hadden we al gauw spijt van. Verder was er eigenlijk niet veel 
veranderd, behalve de p rijs zo, nu weten jullie ook een beetje h oe  bet er in de 
herberg aan toe  ging. 

Groetjes van Mirella. 



Mijn gastgezin. 

Met Pasen was Kai Gurtler bij ons te gast en hij vroeg als ik mee zou komen 
naar Osnabruck of ik dan bij hem wilde komen logeren. Met  Pasen zijn we naar 
het strand geweest en naar de bollenvelden en ik hoopte d an  ook dat ik in 
Osnabruck iets leuks zou gaan doen. Dat vi el  bar tegen. Op 7 juli zijn we naar 
Duitsland gegaan. Kai stond bij het zwembad op mij te wachten en gewapend 
met een grote bos bloemen en wijn voor zijn ouders zijn we naar huis gegaan. 
Behalve de wedstrijden hebben we niets anders gedaan dan thuiszitten. V an  de 
andere kinderen hoorde ik de leukste  verhalen dus van mij viel viel het bar tegen. 
Voor de terugreis kreeg iedereen eten mee voor onderweg, ik kreeg nie ts  zodat 
ik in de bus moest bietsen om aan voedsel te komen. 

Conclusie: iedereen heeft het fijn gehad, behalve ik. Volgend jaar ga ik weer 
mee maar beslist niet bij Kai Gurtler. 

Paul ten Hove.  

Zondag ochtend begint 't feest om 9 uur, zodat we vroeg op moeten staan. Na 
het ontbijt inpakken, afrekenen en dan op weg naar het Nettebad voor de laa tste 
wedstrijden. Het regent hard, maar dat is goed om de verschillende duffe 
koppetjes wakker te maken. De hele dag blijft het regenen maar toch wordt er 
goed gepresteerd. Bij de damesestafette is de startzwemster na het zwemmen van 
de afstand in tranen. „Ik heb het voor iedereen verprutst". Ze wordt door 
iedereen getroost, de ploeg is hecht, dat bewijst dit kleine voorvalletje wel. 

Na hartelijk afscheid van de gastouders genomen te hebben, gaan we weer op 
weg naar Haarlem. In de bus worden de medailles en diploma's van de zondag 
uitgereikt. Dit jaar hebben we in totaal 52 medai lles gewonnen. Een mooi 
resultaat. En hoe is het met ons heimwee kind verder gegaan? Stralend zit ze  in 
de bus met een gouden medaille om haar nek en stralend zegt ze „Volgend jaar 
ga  Br  weer mee". 

Dag Osnabrückers, we hebben genoten vam dit weekend. We zien jullie volgend 
jaar met Pasen weer op ons tourhooi en anders... tot volgend jaar. 

Dit verslag willen we u niet onthouden. 



Een weekendje Osnabruck 
alles behalve zwemmen 

Vrijdagmiddag om 13.20 uur zouden we vanaf het clubhuis vertrekken, maar 
door omstandigheden vertrokken we pas om 13.45 uur. In de bus hadden we 
ontzettend veel plezier gemaakt met het gastgezin, we gingen om 20.00 uur 
trainenl Hier volgt een klein overzicht van het programma: 

8x200m vlinderslag om de 100m ademhalen. 
4x400m schoolslag armen (rust nihil) 

Halverwege het programma bleek dat er meer DWT-ers onder de douche 
stonden dan erin het water lagen. Als afsluiting van de training werden we 
getrakteerd op een wervelende zwemshow van de heer van der Mey. Onder luid . 
gejuich en applaus verlieten we het zwembad. Na de training snel naar huis om 
een avondje te beesten in de disco. Jammer genoeg sneuvelden er 33 glazen en 2 
biljartlakens, maar dit terzijde. Om 4.30 uur was de discjockey ons zat en 
moesten we naar huis. Om 7.30 uur liep de wekker af. Aufstehen werd er 
geschreeuwd (sommige van ons hebben hier nog steeds nachtmerries van). De 
wedstrijden begonnen om 9.30 uur (gaap). Na veel rekenwerk kwamen we tot de 
conclussie dat de feestgangers statistisch gezien betere prestaties leverden dan de 
ech te  zwemmers. Deutschland was ook weer fanatiek ve rtegenwoordigd, maar 
volgens de  laatste nieuwsberichten is gebleken dat die Schwimmmanschaft aus 
Bremerhafen doping heeft gebruikt. Conclussie: die Nederlanders zijn zo gek 
nog niet. 

Na veel gedobber en gepeddel kwamen de wedstrijden tot een eind. Daarna snel 
naar huis voor een warme maaltijd (dit was nog lekleer). 's Middags gingen de 
drie echte mannen, wie dat waren is nu wel duidelijk, naar de stad om stomme 
spelletjes te spelen. Toen ons geld op was wilde we naar huis gaan, maar helaas, 
buiten bleek de binnenstad van Osnabruck veranderd te  zijn in een kolkende 
massa. Zwaar onweer, regenval en elektriciteitsstoringen teisterden de stad. Het 
was gelukkig nog maar 10 km lopen (varen); dus namen we de bus. 

Toen we thuis kwamen stond er een warme maaltijd voor ons klaar (de tweede). 
Daarna gingen we naar het Gemeinschaftszentrum voor een warme maaltijd 
(voor de statisten onder ons de derde). Precies om 21.00 uur begon de disco. De 
dames hadden zich op de heenreis al zorgen gemaakt over hoe ze er het minst 
lelijk uit zouden zien (grapje). De disco werd geopend met een swingende dans 



van de begeleiding. Na de disco restten ons nog wat vragen: 

-Waar komen de zwarte vingers op Arno's tshirt vandaan? 
-Zweet Jeroen echt zo of was het toch bier? 
-Was het zo dat Marco meer lag te dweilen dan te headbangen? 

Na dit kinderfeestje werd het tijd voor het grote mensen feest. Hup in de auto em 
naar de disco van Osnabruck. Het werd nu echt tijd om achter de vrouwen aan te 
gaan. Wat er in de komende tien is gebeurd kunnen we hier beter niet 
vermelden. Na veel tikkertje te hebben gespeeld was het alweer 5.00 uur. De 
volgende ochtend stonden we fris maar met tegenzin (dat "fris" viel  eigenlijk  ook 
wel mee) om 8.00 uur op. 

Om 9.00 uur waren we paraat in het zwembad. Na een frisse duik in het water 
voeldem we ons nog beroerder (kwam ook niet door de limonade). Ons humeur 
werd met de minuut beter, dit was omgekeerd evenredig met het weer. Tegen 
een uur of twaalf waren de wedstrijden afgelopen. Na het pijnlijk afbreken van 
een paar romantische relaties, maakten we nog wat groepsfoto's en we 
vertrokken naar unsere Heimat. De prijsuitreiking vond plaats in de bus. 

We willen iedereen die met dit weekend is meegeweest hartelijk bedanken voor 
deze onvergetelijke gebeuntenis. 

De echte mannen. 

AGENDA 
Pak de agenda's maar weer want er is al weer wat veranderd. Probeer nog steeds 
de dagen van de district competitiewedstrijden vrij te houden. want deze zijn 
heel belangrijk voor de club. Als er weer iets veranderd dan lees je dat wel in het 
volgende clubblad. 

Linda Jutten 

12 november 	 DWT competitie 
19 november 	 Speedo 



3 december 	 VZV IJmuiden distr. comp 
10 december 	 Speedo 
17 december 	 Limietwedstr. AZVD 
14 januari 	 Speedo 
21 januari 	 VZV IJmuiden distr. comp 
4 februari 	 Limietwedstr. AZVD 

11 februari 	 Speedo 
18 februari 	 Rapido/Planeet distr . comp 
11 maart 	 Limietwedstr. AZVD 
25 maart 	 Speedo 

1 april 	 DAW Alkmaar distr. comp 
8 april 	 lange afstanden DWT/Rapido Planeet 

29 april 	 Speedo 
I3 mei 	 Limietwedstr. AZVD 

Halo  
Hier volgen de uitslagen van de wedstrijden die op 9 en 10 september in 
Assendelft gezwommen zijn. Helaas is bij deze uitslagen niet verwerkt wie 
zijn/haar persoonlijk record verbeterd heeft. Ik hoop dat dit de volgende keer wel 
aan mij wordt doorgegeven zodat ze er  weer bij staan. 

Van de Speedo die op 1 oktober gezwommen is zijn gelukkig wel de uitslagen 
bekend. Bijna elke tijd is verbeterd ! Goed gedaan Lisette, Sabine, Michiel, 
Martijn, Maarten, Dirk-Jan, Jayme, Suzanne ga zo maar door. Voor Yvette die 
deze dag de unieke posi tie van ,geen pr verbetering" op zich nam heb ik de tip 
doe goed je best dan lukt het de volgende keer wel weer. 

Linda Ju tten 

Hieronder  de uitslagen van de eideloos durende wedstrijden van zaterdag en 
zondag 9 en 10 september 



ZATERDAG 9 SEPTEMBER 

25m schoolslag m o 8 jaar recu : 
Katinka van Vastenhoven 	0.29.9 

54m vrij vrij m o I2 jaar recr : 
Simone Dierick 	 0.43.7 

50m vrij j o 14 jaar : 
Remco Strayer 	 0.42.1 

100m schoolslag meisjesdames : 
Sabine Roozen 	 1.41.4 
Petri van Dijk 	 1.45.6 
Suzanne ten Hove 	 1.54.8 
Lisette Venings 	 1.54.8 
Sanja van Dijk 	 1.37.5 
Lonneke van Veen 	 1.35.6 
Michelle van de Berk 	1.28.7 
Pascalle Hoenderdos 	1.41.7 
Antonnette Wigman 	 1.43.3 
Brigitte van Dijk 	 1.31.3 

100m schoolslag jongensheren : 
Martijn Vervoort 	 1.46.3 
Michiel Veen 	 1.49.0 
Vincentv.d. Schuit 	 2.10.5 
Remco Belles 	 1.34.9 
John Vischer 	 1.34.1 
Paul ten Hove 	 1.41.2 	 
Dimitri Arpad 	 1.29.9 
Hans van Vastenhoven 	1.24.0 
Amo Jutten 	 1.23.1 

100m vrij jongens/meisjes onder 10 jaar : 
Maarten Keijzer 	 1.23.7 
Heleen Peereboom 	 1.42.3 
Eric Veen 	 1.46.7 
Yvette Roozen 	 2.00.2 
Jayme van Schoor 	 1.56.7 



25m rug meisjes onder 8 recr : 
Katinka van Vastenhoven 	0.26.1 

50 m schoolslag meisjes onder 12 jaar Recr : 
Simone Dietrick 	 0.53.1 

50m schoolslag jongens onder 14 jaar Recr : 
Remco Strayer 	 0.53.0 

100m rug meisjes/dames : 
Petri van Dijk 	 1.53.2 
Lisette Venings 	 1.34.0 
Sabine Roozen 	 1.48.8 
Suzanne ten Hoven 	 1.51.3 
Sanja van Dijk 	 1.33.3 
Michelle van de Berk 	1.19.8 
Lonneke van Veen 	 1.27.2 
Brigitte van Dijk 	 1.33.0 
Antonnette Wigman 	 1.34.4 
Pascalle Hoenderdos 	 1.423 

100m rug jongensheren : 
Michiel  Veen 	 1.37.1 
Martijn Vervain 	 1.46.7 
Vineent v.d. Schuit 	 1.47.2 
Johm Visscher 	 1.28.5 
Remco Belles 	 1.28.7 
Paul oen Hove 	 1.33.8 
Dimitri Arpad 	 1.23.1 
Amo Jutten 	 1.18.1 
hans van Vastenhoven 	1.20.1 

100m school meisjes/jongens onder 10 jaar : 
Heleen Peereboom 	 2.02.2 
Maarten Keijzer 	 1.55.5 
Yvette Roozen 	 2.01.2 
Eric Veen 	 2.04.0 
Jayme van Schoor 	 2.17.4 

10 x 50m vrij estafette damesheren : 	 5.26.6 



ZO; DAG 10 SEPTEMBER 

50 in rug meisjes onder 12 jaar recr : 
Simone Diederick 	 0.52.1 

50m rug jomgens omder 14 jaar recr : 
Remco Strayer 	 0.52.8 

100m vlinder meisjesdames : 
Sabine Roozen 	 2.01.1 
Petri van Dijk 	 1.46.3 
Suzanne ten Hove 	 1.50.6 
Lisette Venings 	 2.01.8 
Sanja van Dijk 	 1.35.3 
Michelle van del Berk 	1.20.6 
Lonneke van Veen 	 1.40.9 
Carola Wigman 	 1.21.4 
Brigitte van Dijk 	 1.31.3 
Pascalle Hoenderdos 	 1.33.7 

100m vlinder jongens/heren : 
Michiel Veen 	 1.52.2 
Martijn Vervoort 	 1.56.2 
Pieter v.d. Straaten 	 1.33.1 
Remco Belles 	 1.32.9 
John Visscher 	 1.31.5 
Dimitri Arpad 	 1.36.5 
Arr.o Jutten 	 1.16.6 
Jeroen Peeters 	 1.37.9 

50m vlinder jongens : 
Paul ten Hove 	 0.53.0 

50 m vlinder meisjes/jongens onder 10 jaar : 
Maarten Keijzer 	 0.50.1 
Heleen Peereboom 	 0.57.8 
Eric Veem 	 1.10.1 
Jayme van Schoor 	 1.07.5 

25m vlinder meisjes onder 12 jaar recr : 



Simone Diederiek 	 0.24.8 

25m vlinder jongens onder 14 jaar recr : 
Remco Strayer 	 0.24.4 

100m vrij  meisjes/dames : 
Sabine Roozen 	 1.27.4 
Petri van Dijk 	 1.34.7 
Suzanne ten Hove. 	 1.29.7 
Lisette Venings 	 1.28.9 
Sanja van Dijk 	 1.13.3 
Michelle van de Berk 	1.08.4 
Lonneke van Veen 	 1.13.0 
Carola Wigman 	 1.06.7 
Brigitte van Dijk 	 1.15.3 
Pascalle Hoenderdos 	 L16.7 
Antonnette Wigman 	 1.16.6 

100m vrij jongens/heren : 
Michiel Veen 	 1.24.3 
Martijn Vervoort 	 1.32.0 
Remco Belles 	 1.10.2 
John Visscher 	 1.11.8 
Pieter v.d. Straaten 	 1.24.2 
Paul ten l love 	 1.20.1 
Dimitri Arpad 	 1.12.0 
Arno Jutten 	 1.08.2 
Jeroen Peeters 	 1.10.8 

100m rug meisjes/jongens onder 10 jaar : 
Maarten Keijzer 	 1.36.5 
Yvette Roozen 	 1.52.0 
Heleen Peereboom 	 1.54.4 
Eric Veen 	 2.01.9 
Dirk Jan v.d Straaten 	 2.25.0 
Jayme van Schoor 	 2.53.5 

10 x 25 m vrije slag estafette dames 	 2.43.6 

10 x 25 m vrije slag estafette heren 2. 37.0 



Dan hebben de omderstaande DWT-ers zomdag 3 septemer bij HPC een  wedstrijd  
gezwommen. De uitslag daarvan : 

Lonneke van Veen 	 100m vrij 	1.12.9 
Michiel Veen 	 100m vrij 	1.24.8 
Ramon Overveld 	 100m vrij 	1.07.7 
Lonneke van Veen 	 100m school 	1.37.2 
Michiel Veen 	 100m rug 	L36.0 
Ramon Overveld 	 100m rug 	1.32.0 

Speedo 1 oktober 89 meisjes : 
100 m schoolslag 
Lisette Venings 	 1.51.3 pr 
Suzanne ten Hove 	 L58.4 
Sabine Roozen 	 1.39.5 pr 

100m schoolslag jongens : 
Michiel Veen 	 1.47.7 pr 
Martijm Vervoort 	 1.41.7 pr 

100m tiri jeslab : 
Maartem Keijzer 	 1.22.0 pr 

100m rugslag meisjes : 
Yvette Roozen 	 1.57.8 

100m schoolslag  jongens : 
Dirk Jan v.d. Straaten 	2.17.7 pr 
Jayme van Schoor 	 2.13.7 pr 
Eric Veen 	 2.18.9 

400m vrijeslag meisjes : 
Suzanne ten Hove 	 6.40.7 pr 
Sabine Roozem 	 6.32.0 pr 

100m rugslag : 
Martijn Vervoort 	 1.45.0pr 
Michiel Veen 	 1.35.8 pr 
Maarten Keijzer 	 1.53.6 pr 



Toernooi 
HEREN 3 OCEANES AALSMEER 
2 september 

Om 12.00 uur vertrokken we vanaf het Sportfondsenbad richting Aalsmeer. Het 
weer op dat moment viel wel mee droog was het tenminste wel. Heren 1 vertrok 
ook naar het zelfde toernooi zij slaagde er alleen niet in om zich bij de eerste 
twee te plaatsen daarin tegen deed Heren 3 dit wederom wel en daarom nu het 
verslag. 

De eerste wedstrijd werd gespeeld tegen Drieton. Het bad:7:cnd op  een  badkuip 
was koud en ondiep. Het eerste doelpunt viel door de tegenpartij wat een pech 
maar al gauw scoorde David 1 -1, er hierbij kwam nog dat even erna nog een 
jeugdspeler tikt 2-1 scoorde (Hayo). Maar nog voor het fluitsignaal maakte de 
tegenstander 2-2. Een gelijk spel dus. Het team van Heren 3 van dit ten : ucoi 
testrad uit : Siep Visser, Arthur Sticker, Henk Verver, Remion v/d Velde, 
Stefan Woolthuis, Roel van Hal, Paul Thoolen, David de Boer, Hayo Stam en 
Pieter Paul van Oerle. 

Tweede wedstrijd tegen Oceanes. Deze wedstrijd moeten we kunnen winnen en 
ja hoor het c_: ste doelpunt eem tatterbal van David 1-0 dat gaat goed voor de 
overwinning. De tegenpartij krijgt een scan meer tegen maar nog wetem onze 
beren miet te scoren. Na verloop van de wedstrijd maakt Roel van Hal 2-0. Em 	 
dan een schitterende ac tie van Stefan alleen tegen de keeper met tientallen 
dreigingen wil de hal er mog miet in. Met 2-0 gaan we iiet tweede partje in. Pieter 
scoort met een harde bal in de hoek 3 0. David scoort 4-0 en dan scoort de 
tegenpae ti j hen  eerste doelpunt 4-1. En  dan lukt het Stefan toch ook om te scoren 
5-L Tot slot van dit lijstje scoort David wederom een doelpunt 6-1. Paul komt 
ook nog even in beeld Muylaert heeft hij 
geen killersinstinkt) toch winnen we deze wedstrijdl 

Derde wedstrijd Alliance dit gaat om de eerste of tweede plaats. Paul probeert de 
score te openen maar mist het doel, nog wel een leeg doel. Maar dit maakt 
Arthur gelijk goed; hij scoort vanaf ± 7 -  meter 1-0. Hierna kamen 3 acties van de 
tegenpartij waaronder een 4 meter en inmiddels staan we 1-3 achter. In het 
tweede partje brengt Pieter Paul de achterstand een beetje terug 2-3. Stefan moet 
eruit dus een man meer voor de.  tegenpartij : ze scooren 2-4. Maar dan scoort 



voor ons Arthur 3-4 en Hayo brengt de stand gelijk op 4-4. Het resultaat van dit 
toernooi eindigt wederom op de tweede plaats. De prijs een heerlijk_. 
slagroomtaart die ter plekke wordt opgegeten. 

Brigitte 

Klaverjassen 
Hier zijn de uitslagen van de eerste Klaverjasavond op 29 augustus 

1 Hennie Hooischuur 	5699 
2 Nef Nijemanting 	 5150 
3 Jan Nijemanting. 	 5091 
4 Hans Pijpers 	 4968 
5 Inge van houwelingen 	4934 
6 Marius Bakker 	 4918 
7 Wim Roozen 	 4485 
8 Wim van Wees 	 4477 
9 Gerard Haack 	 4431 

 10 Jonette Blom 	 4348 
11 Simon van Veen 	 4321 
12 Rene van Houwelingen 	4276 
13 Bas Blom 	 4252 
14 Ko Zwaneveld 	 4236 
15 Mar van Houwelingen 	4181 
16 Jan van Houwelingen 	4099 
17 Leida Seholten 	 4028 
18 Judith Meiermans 	 3856 

 Stand van de 2e Klaverjasavond 

1 Hans Pijpers 	 5391 
2 Gerard Haack 	 5096 
3 Diny Zandvliet 	 4805 
4 Corry v Bosch 	 4774 
5 Judith Meiermans 	 4741 



6 Rene van Houwelingen 	4624 
7 Miriam Samson 	 4597 
8 Nel Nijemanting 	 4568 
9 Janette Blom 	 4540 

10 Henk Wigman 	 4538 
11 Wim van Wees 	 4440 
12 Janny van Houwelingen 	4350 
13 Peter Samson 	 4271 
14 Leids Scholten 	 4252 
15 Bas Blom 	 4247 
16 Corty Bergman 	 4239 
17 Wim Roozen 	 4225 
18 Simon van Veen 	 4200 
19 Marius Bakker 	 4166 
20 Irene van Osch 	 4161 
21 Jan Nijemanting 	 4136 
22 Joop van Osch 	 3967 
23 Ko Zwaneveld 	 3866 
24 Jan Houwelingen 	 3827 

Even opgewekt. Wij kunnen nog steeds mensen gebruiken praat eens met 
diegenen die op deze lijst staan em U zal zien hoe enthousiast zij zijn dan kunt U 
niet wegblijven. 

Met vriendelijke groet 

Jan Nijemantlng 

Stand na 2 avondenklaverjassen : 

1 Hans Pijper 	 10759 
2 Nel Nijemanting 	 9718 
3 Gerard Haack 	 9527 
4 Jan Nijemanting 	 9227 
5 Marius Bakker 	 9084 
6 Wim van Wees 	 8917 
7 Rene van Houwelingen 	8900 
8 Janette Blom 	 8888 
9 Wim Roozen 	 8710 

10 Judith Meiermans 	 8597 





el1 Danny Houwelingen 	853el 
12 Simon van Veen 	 8521 
13 Bas Blom 	 8499 
14 Leida Scholten 	 8280 
15 Ko Zwaneveld 	 8102 
16 Jan Houwelingen 	 7926 
17 Hennie Hooischuur 	5699 
18 Inge van Houwelingen 	4934 
19 Diny Zandvliet 	 4805 
20 Corry  van Bosch 	 4774 
21 Miriam Samson 	 4597 
22 Henk Wigman 	 4538 
23 Peter Samson 	 4272 
,24 Corry  Bergman 	 4239 
25 Irene van Osch 	 4161 
26 Joop van Osch 	 3967 

Ais li deze standen leest dan bebben wij al weer voor de 3e avond gekaart, het is 
vanouds weer reuze gezellig en de belangstelling gaat nog steeds vooruit. Wij 
zijn de eerste avond met 18 personen gestart en de 2e avond waren er 24 dit 
resultaat hebben wij nog niet mee gemaakt. Maar wij mogen ons dan ook 

gelukkig prijzen met onze vaste barkeeper Rob Belles dit is de gangmaker. 

De volgende klaverjasavonden zijn : 

dinsdag 	 21 november 
19 december 
16 januari 
13 februari 
13 maart 
10 april 
8 mei 

't Gooi - DWT DAMES 
De eerste wedstrijd na de zomerstop in Bussum. Het team  bestaande uit een 
„oude" kern  nl : Carry. Anje, Katja Jolande, Marjo, Anita, Carols. Mart ine, 
Mieke, Brigitte, aangevuld met Brigit Lanfermeyer en invalkrachten nl : Maaike 



en Marrielle. Het doel om dit jaar als eerste te eindigen, vond iedereen een 
haalbaar en goed plan. Maar  wat blijkt nu al minder waar  te zijn dan  dat, Mieke 
en Carola vielen af met blessures en door de vele middagwedstrijden, is het haast 
onmogelijk om als eenheid naar voren te komen. Maaike en Marielle blijken dus 
hard nodig te zijn. 

Zo dus ook onze eerste wedstrijd, zonder Carola en Mieke en Jolande, en 
vreselijk onthand want we hadden geen keepster. Martine en B ri gitte vervulden 
deze taak, en Maaike ging mee als versterking. Het Gooi was nieuw voor ons, in 
deze competitie, wat ook al een handicap bleek ! De le periode met  Martine  op 
doel, speelden we pressing hele veld, 't Gooi was erg fel en speelden ook 
hetzelfde spelletje. Het eerste doelpunt kwam via een break in het voordeel van 
de Bussumse dames, en zo ook het 2e doelpunt, door een direct uitgeplaatste baL 

 De tweede periode verliep minder leuk voor ons. 't Gooi maakte dankbaar 
gebruik van hun vele wissels en een scheidsrechter die in hun voordeel floot. Om 
alle  details te besparen, werd in deze pe riode 6 keer gescoord en stond de stand 
voordat we er erg in hadden op 

7-1 in ons nadeel. Het enige punt scoorde Marjo voor ons uit een 1-0 situatie met 
een slingerworp. 

De 3e periode nam het Gooi wat gas terug en hadden geen antwoord op onze 
zone, die prima liep. Helaas kwamen wij te laat in het spel terug, we scoorden 
via Anje een prachtinge boogbal en mede dankzij goed keepwerk van B rie 
maakten wij geen tegenpunten. 

De 4e periode kwam Car ry  nog in actie met een flauw balletje die mooi over d e. 
 Gooise keepster het doel inging en scoorde de tegenpartij ook nog twee punten. 

Het uiteindelijke resultaat kwam op 9-3. Jammer we hebben ons in de leen 2e 
periode een beetje laten overdonderen en te weinig zelf gescoord. Ondanks twee 
supporters Frank Moison en Mieke mocht het niet baten. Zoals je ziet hebben we 
een beetje support hard nodig onze volgende thuiswedstrijd is op 28 oktober 
tegen de Robben om 19.15. Misschien leuk om te komen kijken ! ! H ! ! ! 

Katja 



BAANTJES TREKKEI J  
Terwijl de zon nog hoog staat te branden en het laatste vocht verdampt waardeer 
stof de kans krijgt om op te.  waaien, kijk ik op m'n klokje. Verrek het is alweer 
uur, vandaar dat het zo rustig is hier op kantoor. Ik dek de tekentafel af met een 
strak ze il  tegen het stof en zet de ven ti lator, die alle papieren in de rondte laat 
waaien op „off'. Bovenop elk stukje papier zie ik daarom een steentje liggen. Op 
weg naar beneden ontmoet ik de "chaukidar" die alle deuren aan het afsluiten i s . 
en groet ik hem :.,namaste. bholi hhetumla" (tot muggen). Ik kijk in m'n tas ^n  
zie inderdaad dat ik m'n zwempullen niet vergetem hen. Heerlijk om een duik te 
nemen en een „kilometertje" te vreten. Tenslotte is op dit moment de enige 
manier om m'n konditie een beetje op peil te houden in Git klimaa t  
ik klim op m'n Handaatje XL en zet m'n zonnetuil op al alvorens ik wegrijdt. 
Het zwembad is niet zo ver weg en rij de helling af richting de heilige „bagmati" 
rivier waar kleding. de auto of de  mensen zichzelf in wassen. Momenteel staat 
deze vrij droog maar dat kan op de terug weg wel anders zijn als ik de hemel 
`tikijk. Met een vochtigheidsgraad van boven de 90% kan het niet l ang droog 
blijven in de regen tijd. Maar niet te lang naar boven kijken : op de weg is het 
weer een chaos van kris-kas rijdend of stilstaand verkeer. Grote versierde trucas. 
luidt toeterend en met zwarte walmen uit de uitlaat, een bus uitpuilend van de 
rr,en,.ea en een kudde geiten die de weg oversteekt, een kind rent er achteraan 
niet cer stok om ze bij elkaar te houden. Die koe van gisteren op de brug zit er 
ook nog steeds constateerde ik en rij kijkt mij kauwend aanl Net  als iedereen rij 
ik er met een  boogie  omheen. la de verte zie ik al het voetbalstadion waarachter 
een puik zwembad ligt. Zoals altijd wordt het niet druk bezocht en train ik m ee 

 met het nationale team van Nepal, een groepje van t 10 zwemmers. Als ik me 
omkleedt is inmiddels de voorzitter van de klub de wierp mers aan het 
inspecteren die als  ten  peleton met rechte rug in de houding staan. Het klublied 
wordt gezongen er. galmt over het wane' waa rna de training kan beginnen. 
Ondanks dat m'n witte lijf afsteekt tegen het koffiebruin van de  mede-zwemmers 

 voel ik me wel op  m'n  gemak. 
 

„Of ik mee wil doen met de open kampioenschappen over een maand ?" Helaas 
ixxn ik 	op pad voor m'n werkeigens imde bergen om  wat bruggen in te 

 meter. Als ik m'n 20 baantjes van elke 50m voltooid heb vind ik het meestal wel 
welletjes. Inmiddels komt de regen met bakken loodrecht uit de hemel vallen, 
het  is  windstil en warm. 

Nog 2 maanden, denk ik dan, dan is de regen tijd voorbij. Doorweekt rij ik door 



de modderige straaten v an  Kathuamndu op weg naar huis, een koe kijkt me 
kauwend aan. 

Jeroen 

OPROEP!!! 
Een vereniging als DWT bestaat uit een aantal groepen. In de eerste instan tie 
zijn ex de actieve leden.  Hiermee bedoel ik alle zwemmers, poloers, 
kunstzwemsters en snorkelaars, oftewel iedereen dit zich regelmatig in het water 
bevindt. 
Een tweede groep zijn de kaderleden (meestal ook actieve leden). 
Dit zijn net  al teen  de trainers, maar ook op de actergrond werken veel 
kaderleden om DWT draaiende te houden. Zij houden zich ook bezig met bv. de 
organisatie van activiteiten, administratie van competitie en wedstrijden of het 
bemannen van  het clubhuis op vrijdag. Het zou te ver voeren om al het werk op 
te sommen dat door de kaderleden wordt gedaan. 
Een derde groep die ook nauw bij DWT betrokken is bestaat uit de ouders v an  de 
kinderen die leszwemmen, kuns tzwemmen, wedstrijdzwemmen e.d. 
Tot iedereen die zich nauw hij DWT betrokken voelt richt ik mij nu. Zoals 
gezegd zijn de kaderleden onontbeerlijk om de vereniging draaiend te houden. 
Als bestuur hopen wij het pantal kaderleden nit te breiden en daarom vragen wij 
ouders die zich bij DWT betrokken voelen of zij ook hun steentje willen 
bijdragen, want er is genoeg te doen. 
Een voorbeeld : het afgelopen jaar hebben Paul Koets en Gert Wassenaar zich 
ingezet om een P.R.-beleid  gestalte te geven. Helaas kunnen zij door hun studie 
dit beleid niet verder doorzetten en daarom zoeken wij een aantal mensen om 
een P.Rl-werkgroep te vormen. Misschien niet de makkelijkste taak in de 
vereniging maar wei een van de meest interessante. Veel contacten leggen en 
onderhouden binnen en buiten de vereniging. Bekendheid geven aan DWT er. 
haar ac tiviteiten. Voelt u hier iets voor ? 
Of wilt u DWT op een andere manier helpen ? 
Laat U dat dan weten aan het bestuur, w ant... 

ER IS GENOEG TE DOEN. 

Namens het bestuur, 
Niels Kinneging, secretaris. 



Het roze boekje 
C tbb roddel. 

A :Weg heb je het al gehoord ? 
: Nee, wat den? 

A : Nou Siep en Dorien zijn uit elkaar. 
B : 0, ja hoe weet je dat ? 
A : In het rore bokje van DWT staat dat Siep bij Scholten inwoont. 
B : Nee dat wist ik niet, ik heb wel gelezen dat Alie en Wolf waarschijnlijk ruzie 
hebben over de telefoonrekening wan' Alie heeft een ander nummer dan Wolf. 
A : Ja als je zo'n boekje goed leest steek je er heel wat van op. 

Helaas roddelaars Siep en Dorien zijn nog steeds hevig verliefd en Alie en Wolf 
hopen nog vele jaren ouderwets gezellig in hun nieuwe huis te mogen wonen. 

Er zijn in het roze boekje een paar foutjes geslopen die ik bij deze wil rechtzetten. 

blz 15/10 	 Marius Bakker woont in Heemstede 
blz 15 	 Siep Visser woont in de Maxwellstr 

zie voor het goede adres JREZ werkgroep. 
blz 18 	 Het telefoonnummer van mevr Stricker 

is 023-332865 

b1;. 13 	 Het adres van Ada Verboom is : 
Kweektuinstr 48 

2021 WL Haarlem 

LCida beds(ttkt dat je mij op de foutjes attent heb gemaakt, hierdoor kunnen ze 
worden verholpen en krijgt het boekje de sta tus die het verdient, namelijk de 
vraagbaak voor een ieder die een adres of telefoonnummer zoektl Siep, Dorien, 
Alie en Wolff bij deze mijn excuus. 
A is iemand anders nog wijzigingen of aanvullingen heeft neem dan even contact 
Stet mij op. 

};feetjes Jan Bouwknegt. 



OPROEP VOOR NIEUWE OFFICIALS . 

Iedere wedstrijd wordt geleid door officials. Of het nu gaat om zwemwedstrijden, 
of waterpolowedstrijden, er zijn altijd meerdere offieials aktief. Hoe meer 
wedstrijden je organiseert, h oe  meer je er nodig heb t,  omdat je niet al tijd 
dezelfde mensen wilt belasten.  

D.W.T. HEEFT DEZE MENSEN HARD NODIG. 

We zijn op zoek naar mensen die leiding willen geven aan waterpolo- ,zwem- en 
kunstzwemwedstrijden. 
Zeer binnenkort begint er een kursus waterpolo-scheidsrechter. De minimum 
leeftijd is el6 jaar en de kursus omvat acht avonden. 
D.W.T. is verplicbt om, naar  gelang het aantal ingeschreven teams, een bepaald 
aantal scheidsrechters  te leveren. Laten weer daarom voor zorgen, dat we geen 
teams hoeven terug te trekken (of niet kunnen inschrijven) omdat we niet genoeg 
scheidsrechters kumnen leveren.  

In november (onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen) start ook weer d 
kursus voor W-official. 

Deze kursus duurt  drie avonden en een avond eksamen. De  minimum- leeftijd is 
16 jaar. liet is voor eenieder die waterpolo speelt goed om deze kursus te volgen 
of gevolg te hebben, omdat het je veel informatie geeft over de spelregels. 

Ook voor de zwemwedstrijden zijn officials nodig. 
De eerste stap is de opleiding  tot tijdwaarnemer en keerpunt-kommissaris Na 
een aantal wedst rijden als zodanig gefunktioneerd te hebben. kun je de opleiding 
tot starter  gaan  volgen en zo verder tot kamprechter of 
voorzitter-kamprechter. 
Nu hoeft niet iedereen verder te gaan tot voorzitter-kamprechter, maar we 
hebben iedere wedstrijd ook een minimum aantal  van  12 tijdwaarnemers nodig. 
Daarom zijn we op zoek naar mensen die, van nog dichter bij, het 
wedstrijzwemmen willen meemaken. Misschien iets voor u ? 

1let kunstzwemmen binnen D.W.T. wordt een steeds grotere tak v an  de 
sportsektor. 	 ^. 

Op 25 november as. organiseert D.W.T. zelfs de Kringkampioen- schappen 
Techniek. Nu zullen er voor deze wedstrijd wel genoeg officials zijn, maar ook 



de Werkgroep Kunsltv•ertAtten (i.o.) kan nog wel de nodige kandidaten als 
official gebruiken. 

STEUN D.W.T. EN WOI C'FFICIAL ! ! ! 

Voor meer informatie over de diverse official-kursussen en voor aanmeldingen 
voor deze (of andere niek genoemde) kursussen kun; u bij mij terecht 

Mei vriendelijke groeten, 

Roy,  ju g&  

Kader, - en opleidings- 	Du Perronstraat 40, 
,funktionaris. 	 2025 GE Haarlem, 

Tel. : 023-379247. 

N.W. 	 Alle kursussen die u veer D.W.T. volgt 
onder bepaalde voorwaarden, 

DOE ZWEN{LEJDER-A BIJ D.W.T. . 
DEZE WINTER ! ! ! ! 

Vlak voor het verschijnen van dit klubblad, zijn we gestart met de opleiding tot 
zwemleider•A. Dit is een opleiding die u voorbereidt op het zelfstandig lesge et; 

aai kinderco voor het A en II diploma. 
De  or  leiding duur tot en met april 1990 en wordt afgesloten met een officieel 
eksamen. De klust _s wordt gegeven door Hars Kleinhout. 

De  kursusavonden worden gehouden in het klubhuis en wel op WOENSDAG 
VAN 19 :00 TOT 22 :00 UUR. 

Wanneer u een op een gedegen basis les wit geven aan  de  kinderen van D.W.T. 
geeft u zich nu cp voor deze leuke en zeer leerzame kursus ! : ! ! 
besluit snel, want wij zijn al vast begonnen, en geef u op als kursist voor deze 
:cursus. 

Roy Jansen, 	 tel.: 023-379247. 



Verslag vat i de EERSTE  ~^ 
pupillen-waterpolo kompetitie- 
wedstrijd van 7 oktober  

Een heel seizoen lang hadden ze  hier voor getraind. Iedere vrijdag en zondag  

opnieuw. Week in week uit zonder officiële wedstrijden, alleen ten enkel  

toernooi.  

Nu was het dan zover'. '. !  

Op het laatste moment werden er nog de nodige startnummers door gegeven en  

ruim op tijd waren de eerste van de in totaal 10 spelers al aanwezig. We waren  

kompleet, op B rigitte na die zelf in Amersfoort moest spelen.  

Iedereen was zenuwachtig. Allereerst natuurlijk de spelers maar ook hun ouders.  

Nachten lang hadden zij gezamelijk wakker gelegen vanwege deze spanning.  

Ikzelf was ook vreselijk zenuwachtig en was dan ook opgelucht toen het  

beginsignaal van  de  wedstrijd geklonken had.  
Deze eerste wedst rijd werd gespeeld tegen het verma arde Nereus. Al gauw werd  
het duidelijk dat deze jongens meer hadden gespeeld dan U n enkel toernooi.  
Niet dat onze boys het direkt opgaven, want ze probeerden met m an  en macht te  
beletten dat de pupillen van Nereus tot scoren kwamen.  
Toch bleek het moeilijk om te voorkomen dat we gingen verliezen. Maar het  

positieve moet benadrukt worden en dat is dat ze niet opgegeven hebben voordat  

het laatste fluitsignaal geklonken had.  
Door dit doorzettingsvermogen werd uiteindelijk toch dat ene, zo fel begeerde  

punt gescoord. Michiel Veen wist uit een gezameliJke aktie tot scoren te komen  
en eistte zo een deel van de eer op voor zijn team.  
Hierdoor is Michiel nu ook de pupillen-topscoorder. 	  

Einduitslag : 1- 21.  

Roy Jansen.  

Wil jij ook bij deze pupillen spelen, neem dan kontakt op met ;  

Brigitte van Dijk, telefoon 023-246833 of  
Roy Jansen, telefoon 023-379247.  



Nieuwe leden  

Erica Kuipers 	 Debby Prevost 
Jurrit Visscher 	 Willemijn val Leeuwen 
Eveline van Leeuwen 	Eva Zwarter 
Anna Jonker 	 Jolijn Jonker 
Zekai Cetin 	 Aysen Cetin 
Mchmet Cakrrak 	 Elaine Basuaenen 
Patricia Smits 	 Jens Panneman 
Christel Roest 	 Victor Haver 
Daniel v Norde 	 Rob Borst 
Patricia Stevens 	 Jessica Stevens 
Frans van Riemsdijk 	 Mariette Rijnders 
Dieuwke Koster 	 Ruben Bronwasser 
Danielle Jansen 	 Vivienne op de Kelder 
Robin Visscher 	 Ricardo Visscher 
Thomas Dobbe 	 Joost Dobbe 
Peter Doorduin 	 Sven Rouwenhorst 
Wendy Verhallen 	 Rebecca Merermans 
Johnny v d Ploeg 	 Marina Decker 
Xander Boester 	 Esmee Borsten 
Bianca v Buur ngen 	 Susanne de Wolff 
Pew Vogel 	 Bent Nieuwenhuizen 
Eric de Bei 	 Katinka van Vastenhoven 
Casper Teeuwen 

de ledenadministratie 

Bericht van het Late Uur 

Lezend in dc Zwemkroniek kwam ik het volgende stukje tegen : 

Zwemmen goed voor mannen 

Regelmatig zwemmen maakt vermoeide m an nen monter. Niet alleen dc 



vermoeidheid verdwijnt, ook het sexleven wordt gestimuleerd. Dit bleek uit een 
uiteraard Amerikaans onderzoek, waarbij mannen onderzocht zijn in de leef tijd 
van 40 tot 80 jaar. Een van de conclusies was dat mannen, die regelmatig 
baantjes trekken in het zwembad een beter sexleven heiben dan mannen die niet 
zwemmen. Veertigjarige niet-zwemmers ontplooien minder sexuele activiteiten 
dan zestigjarigen wateraanbidders. Het trainen van de spieren maakt hun licha am 

 jonger en actiever. 
Dit bracht mij op de kreet :„ Verbeter uw conditite en sexleven (? !) en kom 
naar het uur U op vrijag tussen 20.45 en 31.45." 

Niet alleen de heren van 18 jaar en ouder zijn welkom ook de dames. 
Trimzwemmen, dameszwemmen, afstandzwemmen en vrij rond dobberen 
behoren tot de mogelijkheden (4 x gratis ! !). 

Linda 

Contra Torpedo 
(november) 

hoi, 

Deze maand eindelijk (voor een zeker iemand helaas) weer eens een aflevering 
van de Contra-Torpedo. Jullie afstuderende schrijfster kon nog net tijd vinden 
om het clubblad weer vol te schrijven. ik heb nog een hele berg uitslagen voor 
jullie die ik in twee afleveringen zal geven. Ook de ranglijsten zijn weer present. 
Veel leesplezier ! ! 

Egmond 

De laatste techniekwedstrijd is wel lang geleden, maar de meesten zijn hem niet 
vergeten. Onder andere door de medaille-regen en de ijsjes ter ere van Nicole d'r 
A -diploma. Het was mooi w ee r die 3e juni, al waren de vooruitzichten wat 
somber : We hadden weer een gat in de ploeg, wat ons misschien de voorsprong 
op HPC kon kosten. 



Dit waren de resul taten : 
cat la 	Bianca ter Horst 	 (79) 19.35* 

Nicole v.d. Bosch 	 (80) 16.45 
cat lb 	Renate de Lange 	 (76) 18.14 
cat 2a 	Sabrina v Broeck 	 (79) 23.23 

Dagmar van Tol 	 (79) 19.8d* 
cat 2b 	Sandra de Lange 	 (76) 23.41* 

Lilian de Ridder 	 (77) 22.00 
Pauline v Zadelhoff 	 (76) 15.55 

cat 3b 	Anne-Marie van Roon 	 (74) 28.87* 
Ellen Hes 	 (70) 26.30* 
Miranda de Ridder 	 (75) 24.83 
Bianca Philippo 	 (74) 22.77 

cat 4a 	Karina Douwma 	 (76) 49.01* 
cat 5 	Nicole Dijkmars 	 (72) 66.35* 
* = persoonlijk record 

Dan de medaille- regen waar ik het aver had : 

een derde prijs was er voor : 
Nicole v d Bosch 	 cat la 
Ellen Hes 	 cat 3b 

een tweede prijs was er voer : 

Bianca ter Horst 	 cat la 
Sabrina v Broeck 	 cat 2a 
Karina Douwma 	 eat 4a 

een eerste prijs was er voor : 
Anne-Marie van Rronn 	cat 3b 

Nicole Dijkman 	 cat 5 

Bovendien vestigden Bianca ter Borst, Anne-Marie van Roon, Karina Douwma 
en Nieole Dijkman een nieuw clubrecord. 

De totaalsoore van DWT van 24.66 was ongeveer 10 punten hoger dan de secce 
van HPC, zodat wc wat vaster op de 3e plaats kwamen. 
Naast medailles en puines,, werden er ook twee diploma's behaald. Met de seen 
van 28.87 zat Anne-Marie duide lijk boven de grens van 27.72 voor het 
C-diplomal Nicole Dijkman maakte  he feest compleet door met haar 66.35 



zowel de grens van het A-diploma (58.83) en  de  limiet van  62.50 voor de NK 
ruim te overschrijden. Ze staat nu met 1 voet op de NK in Zutphen, nu de andere 
voet nog. (Je moet 2x over de limiet heen). Een veel gehoorde kreet was dan 
ook : Nicole naar Barcelona ! 

Rangen en standen techniek : 

Voor de liefhebbers van cijfe rtjes de individuele standen. Elke lijst wordt 
aangevoerd door de houdster van het clubreeord gevolgd door haar 9 collega's 
(indien er zoveel zijn). Inmiddels is de eerste wedstrijd techniek alweer geweest 
en je kont dus meteen even kijken of je een clubrecord hebt verbeterd. 
(de volgorde is steeds : plaats, naam, geboo rtejaar, punten, datum) 

cat  la,  10 jaar en jonger 
I Bianca ter Horst (79) 	19.35 	03-06-89 (cr) 
2 Lilian de Ridder (77) 	18.73 	21-03-87 
3 Jessiea v.d. Have (77) 	18.58 	21-03-89 
4 Esther Hendriks (80) 	18.40 	23-10-89 
5 Ingrid Lommerse (79) 	17.55 	23-10-89 
6 Nicole v.d. Boseh (80) 	16.95 	09-04-89 
7 Sabrina v Broeck (79) 	16.73 	23-10-89 
8 Esther Burghout (77) 	16.67 	01-11-87 
9 Dagmar van Tol (79) 	16.56 	12-03-89 

10 Kitty Tooten (77) 	 15.95 	01-11-89 

cat lb, 11 jaar en  ouder : 
1 Heleen van Roon (70) 	21.63 	07-06-86 (cr) 
2 Renate Dijkman (71) 	21.49 	11-04-89 
3 Laila v Zadellhoff (71) 	20.77 	23-10-89 
4 Charissa Reineck (72) 	20.57 	01-11-89 
5 Sandra de Lange (76) 	20.48 	23-10-89 
6 Nicole Dijkman (72) 	20.22 	07-06-86 

Irene v Lieshout (73) 	20.22 	26-10-89 
8 Bibian de Bruijn (72) 	2A.20 	07-06-86 
9 Bianca Philippo (74) 	19.88 	23-10-88 

10 Ellen Hes (70) 	 19.71 	26-10-86 

cat 2a, 11 jaar  en jonger : 
1 Sab ri na v Broeck (79) 	24.17 	12-03-89 (cr) 



2 Dagmar v Tol (79) 	19.80 	03-06-89 
3 Ingrid Lommerse (79) 	19.04 	12-03-89 
4 Esther Hendriks (80) 	17.33 	12-03-89 

cat 2b, 12 jaar en ouder : 
1 Nicole Dijkman (72) 	25.28 	26-10-89 (cr) 
2 Sandra de Lange (76) 	23.41 	03-06-89 
3 Miranda de Ridder (73) 	23.38 	23-10-89 
4 Joanne v.d Meer (71) 	22.07 	01-12-85 
5 Lilian de Ridder (77) 	22.00 	03-06-89 
6 Patricia v Lieshout (72) 	21.67 	26-10-89 

7

 Heleen v Roon (70) 	2135 	26-10-86 
8 Bibian de Bruijn (72) 	21.08 	26-10-86 
9 Charíssa Reineck (72) 	20.92 	27-03-88 

10 Anne-Marie v Roan (74) 	20.55 	26-10-86 

Age group I, 12 jaar en jonger : 
1 Karina Douwma (76) 	28.73 	13-11-88 (cr) 
2 Anne-Marie v Roon (74) 	22.85 	23-H-89 
3 Sandra de Lange (76) 	20.13 	13-11-89 
4 Miranda de Ridder (75) 	19.98 	22-11-87 

Age group I, 13 jaar en ouder : 
1 Anne-Marie van Roon (74) 	28.87 	03-06-89 
2 Renate Dijkman (71) 	27.73 	20-06-89 
3 Patricia v Liehout (72) 	27.52 	22-11-87 
4 Nicole Dijkman (72) 	27.17 	23-11.86 
5 Ellen lies  (70) 	 26.30 	03-06-89 
6 Miranda de Ridder (75) 	25.20 	25-06-89 
7 Bianca Philippo (74) 	24.53 	09-04-89 
8 Heleen van Roon (70) 	23.93 	23-11-86 
9 Bibian de Bruijn (72) 	23.27 	20-06-87 

10 Nicole van Balen (74) 	19.42 	22-11-87 

Age group III, 15 jaar en jonger : 
1 Karina Douwma (76) 	49.01 	03-06-89 (cr) 
2 Nicole Dijkman (72) 	46.03 	11-04-87 
3 Anne-Marie van Roon (74) 	4L32 	12-03-89 



Age group III, 16 jaar en ouder : 
1 Nicole Dijkman (72) 	53.86 	13-11-88(cr) 
2 Renate Dijkman (71) 	40.76 	22-11-87 
3 Heleen v Roon (70) 	38.57 	22-11-87 

Zestallen, 17 jaar en jonger : 
1 Nicole Dijkman (72) 	66.35 	03-06-89 

Diplomazwemmen : 

Het seizoen werd afgesloten met het afzwemmen voor de eerste 3 
kunstzwemdiploma'sl bit zijn de geslaagden van DWT : 

F-diploma : 
Nieole v.d. Bosch (80) 
Angelique Cousel (74) 
Diana van Huis (80) 

E-diploma : 
Renate de Lange (76) 
Dagmaf van Tol (79) 

Oproep : 

De kunstzwemploeg is verplieht om elke wedstrijd 2 juryleden te leveren. Dit 
geeft nog wel eens problemen omdat we maar 2 juryleden tot onze beschikking 
hebben. Onlangs werd er in de kringkrant een cursus M aangekondigd. Een 
M-jurylid is degene die achter de tafeltjes zit en de scores v::n de meisjes 
uitrekent. Ook nemen ze de tijd op van de uitvoe ri ngen. 
Aansluitend wordt er voor liefhebbers een cursus 9 gegeven. Een 9-jurylid is 
bevoegd om tot en met het C-nivo de frguren tee beoordelen. Zij zijn de juryleden 
met de bordjes. Voor het mogen volgen v an  de 9-cursus is het hebben van de 
bevoegdheid M verplicht. 
Degene die een of beide cursussen wil volgen kan dit bij de trainers melden of 
bij Roy Jansen. 



Kringkampioenschappen 1989 : 

Dit jaar gaat er slechts een kleine afvaardiging van DWT naar de 
kringkampioenschappen. De ploeg zal bestaan uit : Sandra de Lange, Bianca 
Philippo, Miranda de Ridder, Karina Douwma en Nieole Dijkman. Er worden 
alleen 4-soli en een duet gezwommen. 

Post : 

Met de post ontving ik het volgende stukje. Met de komende feestdagen in 
gedachten, leek het me leuk om het hier te plaatsen. 

Kunstzwemhangertjes... Kunstzwemhangertjes... 

In verband met de naderende feestdagen wil ik nog even het 
kunstzwemhangertje als cadeau voor U of voor Uw dochter onder de aandacht 
brengen. 

De 100% zilveren hangertjes kosten 	 f 35.00 
de 14-karaat gouden hangertjes kosten 	 f135.00 

Wel dient men rekening te houden met de levertijd van 3 weken. 
Als U interesse heeft kunt U mij altijd be llen of schrijven en ik zorg ervoor dat U 
het sierad op tijd ontvangt. 

Leni Siebel 
Durgerdammerdijk 114 
1026 CE Amsterdam 
telefoon : 02904-432. 

Agenda 
 

5 november 	 zwemwedstrijd districtscompetitie 
(z.g. hardzwemmen) 

19 november 	 kringtraining F-E-D 



25 november 	 kringkampieonschappen techniek 
Sportfondsenbad Haarlem 

10 december 	 kringkampieonschappen uitvoering 

tot de volgende kar 

Linda 

Wedstrijdverslagen Dames-2 
(Annemieke, Maaike, Karin, Sandra, Monique, Marrille, Linda, Ellen, Myrella, 
Manja, Annelies, Max, Patty, Elwijn en Jolanda) 

DWT2- f: V A i,1 E' 2 	0 -2 	 7:0-09-39  

Een week eerder hadden we al tegen ze gespeeld en met 4-2 verloren in de 
Planeet- Nu dus de thuiswedstijd. Wegens afwezigheid van de coach nam Fran k 
het coachen over. We hadden dit keer maar 4 wissels (normaal gesproken zijn 
dat er 6). De wedstrijd was best wel spannend, maa- wij Dames 2 konden de bal 
niet in het doel krijgen, ondanks de vele kansen. NVAi,kHC wel, 2x ;eif's, zow 
we verloren. Karin heeft ons behoed voor meerdere tegendoelpunten. Het enige 
wat we nu nog beter nemen do-n ic 7.e1f scoren. 

DAW-Seertlse 3 - DV T 2 	7-4 	 7-1(: ?9 

Met een flink tem (14) vt trokken we naar Alkmaar. Er kunnen maar 13 
speelsters op het formulier en dus ging Monique mee als coach. Afgesproken 
werd om per periode het team te wisselen op  de  keepst: na. Dit werkte oed, al 
is het niet leuk om slechts een halve wedstrijd te spelen. Het seoren ging deze 
we strijd beter.  Het  le DWT:-doelpunt (na het eerste DAW-doelpen!) was een 
mooie boog-bal van  Sandra zodat het 1-1 was. Toen scoorde DAW weer, 24 en 
3-1. Vervolgens een ietwat vreemd doelpunt van Michelle tot wat de stand  weer 

 op 3-2. bracht. Gevolgd door een doelpunt van DAW 4-2. Hierna werkte 
Antonnette de bal achter de keepster van DAW, 4-3. Meteen daarna weer een 
doelpunt van DAW, 5-3. Ellen kreeg per ongeluk een hal vlak voor ha:: neus op 
ongeveer een meter van de DAW-keepster, maar schrol daar zo van dat ze hem 
er niet in kreeg. Na een break van DAW werd het geen 5-4, maar 6-3. 
Antonnette scoorde nog lx en DAW ook, zodat de eindst trd 7-4 was. 



Hoewel het best gezellig is om een team van 37 personen te hebben beeft Dames 
2 toch het idee dat er best wel 3 teams gemaakt kunnen ,•orden. Nu is Dames 2 
de  ploeg met ved te veel speelsters en de problemen, terwijl het eerste 
dames-team  nergens last van loeft (11 spelers). Van de 28 speelsters. zijn er 2 
teams met 9 speelsters te miseen en 1 met 10, van de lager t eams rr,,,gen 
sp •e1ster 5x met een hoger team meespelen. Nu zit Dames-2 met het fejt dat 
iedereen verplicht is minjmast 2 wedstrijden niet mee te gaan en dan ook nog 
eens dat per keer slechts een halve wanstnijd gespeeld kan . ,orden. 
Volgend seizoen zou gestart kunnen worden met : 

Dames 1 : 9 speelsters (+ : 19 x 5 = 95 reserves) 
Dames 2 : 9 speelsters (+ : 10 x 5 = 50 reserves) 
Dames 3 : 10 speelsters 

Voor  Dames   geldt dan  dat speelsters uit het 2e en het 3c 5x mee mogen. down ; 
tij dames 2 mogen speelsters uit het 3e 5x meedoen. Logisch dat dan het derde 
mar 

 
speelsters hee ft. 

Llnda 

Hoogtepunten 5 jaar Kunstzwemmen 
bij DWT,. 
Bladerend in de map van hei kunstzwemmen, ontdek ik dat we ,•or,; e maand 
jaar bezig waren. Vandaar dit overzicht. 

oktober '84 	Een eigen uur. Elke dinsdag  van  18.00-19.00 voortaan 
kunstzwemmen. 

december '84. 	Eerste  optreden met „The good, the bad and the ugly" 
op het Sinterklaasfeest. 

2 novemer '85 	De eerste competitiewedstrijd kunstzwemmen met 9 
deelneemsters. 

17 januari '86 	Eerste uitvoeringen wedstrijd met slechts 1 
deelneemster, Anne-Marie van Room Ze scoort 20.22 
met haar solo „Dandy" ; goed voor de eerste (en enige) 
prijs. 

7 juni '86 	De eerste wedstrijd georganiseerd door DWT. Linda en 



Inge hebben het zwaar. De eerste techniek medaille wordt 
binnengehaald. Een bronzen plak voor Heleen van Roon. 
(Eiaar clubrecord van toen staat nog steeds). De competitie 
wordt afgesloten met een 6e plaats. 

22 juni '86 	Inge Faber haalt haar F-diploma, Linda zakt. 
17 september '86 Linda van Emmerik haalt nu wel haar F-diploma. 
?6 oktober '86 Een eerste prijs voor Nicole Dijkman in cat 2h en een 

derde voor Irene v Lieshout in cat  lb.  (Het clubrecord 
van Nicole staat nog steeds.) 

23 november '86 Voor het eerst doet DWT mee a an  de 
kringkampioenschappen van Noord-Holland. In cat B-1 
voert Nicole de techniek aan en haalt overwacht 
haar C-diploma Het eerste C-diploma voor DWT. 

21 maart '87 	DWT komt voor het eerst uit in cat 3 en cat 4. 
28 maart  '87 	Voor het eerst naar Osnabruek met de pl oeg. Leuke 

ervaring ondanks het nog niet zo hoge nivo van 
DWT niet eens de laatste. 

13 juni '87 	Karina Douwma zwemt zichzelf als 7e kringploeg 
var Noord-Hollandl Linda v Emmerik wordt als 
assistent kringtrainster aan het werk gezet. 

20 juni '87 Renate Dijkman haalt op een ove rt uigende wijze haar 
E-diploma, haar D-diploma en haar C-djploma. Wie 
doet haar dat na ? Tot nu toe nog niemand ! 

1 november '87 V lak voor de wedstrijd wordt bekend dat Nicole 
Dijkman met een blindedarmontstekeing is opgenomen. 
Later hoorde we dat ze nog hevig geprotesteerd hoeft, 
omdat ze nog wilde zwemmen. 

24 apri l '88 	Karina zwemt de kringploegen wedstrijd. Met een 
hoop lol wordt de ploeg 4e en laatste. Na afloop 
wordt ergens nog wat gedronken. 

5 juni '88 	Het grandioze debuut v an  de „Star Sisters". Niet 
ouder dan 10 jaar, zwemmen ze hun uitvoering 
met veel plezier. De juryleden lachen zich een deuk 
en zorgen voor een 3e plaats, achter de andere ploeg 
van  DWT. 

18 juni '88 	In 85/86 waren ze 6e, vo rig seizoen 5e en nu blijkt 
dat op de laatste wedstrijd DWT als 4e de  competitie 
afsluit, met een hele mooie beker. 

25 juni '88 	Tijdens de E.K.-finale wordt er in het Sportfondsenbad 
afgezwommen voor de kunstzwem-diploma's. De sfeer 



is onwijs leuk, vooral nadat de uitslag bekend was. 
Dit keer maar liefst 9 F-diploma's voor DWT. 

13 november'88 Voor DWT weer  succes op de kringkampioenschappen. 
Karina en Nicole worden beide derde. Bovendien haalt 
Karina haar C-diploma en Nicole haar B -diploma. In het 
groepsnummer debuteert Sandra de Lange. 

3 december '88 Voor het eerst deelname aan de districtskampioen-
schappen. De wedstrijd in Utrecht duu rt  ongelooflijk 
lang. De ploeg is op stap geweest van 15.00 (ver trek) 
tot 21.45 (aankomst). Nicole zwemt deze wedstrijd tegen 
de Nederlandse kampioene : Marjolijn Both. 

10 december'88 Nu het deel uitvoeringen. Geen deelname van DWT 
maar  wel de krant. Op de stadspagina een heel stuk 
met een foto. 

3 juni '89 	Het eerste A-diploma voor DWT en tevens de limiet. 
Wie anders dan Nicole zorgt daarvoor. Haar prestatie 
brengt de ploeg door het dolle. Iedereen wel mee naar 
de NK in Zutphen. Maar dan zal Nicole nog een keer 
de limiet moeten halen. 

el8 juni '89 	DWT zwemt bij de uitvoeringen voor het eerst in alle 
categorieën mee. Ook is er voor het eerst op de 

uitvoeringen geen prijs voor de pl oeg. Gelukkig maakt 
de prikuitreiking van de kompetitie a lles  goed.  DWT 
wordt 3e achter de Zeeschuimers en Alliance. 

oktober'89 	5 jaar kunstzwemmen bij DWT 

Linda 

Ergernis op ergernis (1) 
Afgelopen maand heb ik mij mateloos geergerd toen ik bladzijde 26 en 27 van 
het clubblad las. Het is inderdaad jammer dat ons clubblad geen omslag had. (De 
desbetreffende persoon zal de hint vast wel begrepen hebben.) Ook schrij ft  onze 
voorzitter inderdaad niet bijster veel in ons clubblad, maar is dat zo erg ? 

Maar nu de rest van uw verhaal. Uw vaste schrijver Jan was niet te vrnden in net 
oktober nummer. Gee ft  niets, er is misschien geen klaverjasavond geweest. Hij is 

 overigens niet de enige vaste schrijver/schrijfster. Kijk nog maar eens goed in de 



clubbladen. Het is alleen voor ons, de andere vaste schrjjvers, moeilijk ottt 
ujtslagen of iets dergelijks te bedenken als er helemaal geen wedstrijden lijn 
geweest of geen uitslagen zijn binnengekomen. Vandaar misschien ged 
klaverjasuitslagen in oktober. 

Ook ben ik het er niet mee eens dat het bestuur niet naar u zou luist ten. Volgens 
mij doen ze dat wel ! Dat ze u de tip zou geven om er  zelf iets aan :e doen is 
begrijpelijk. Dat „de beste stuurlui aan wal staan" is duidelijk. U bent daar dan 
ook een prach tig voorbeeld van ! Misschien kunt u eens per maand uw gal 
spuien in ons blad : dat vult lekker en lucht u kennelijk op. 

De tips die u gegeven heeft zijn leuk. De clubkrabbels zullen u minner snel gaan 
vervelen denk ik. DWT bestaat ujt verschillende sportakken zoals iedereen 
weet, elke afdeling moet iets schrijven zodat er in elk clubblad minstens vijf 
(leszwemmen, wedstrijdzwemmen, kunstzwemmen, snorkelen en polo) 
clubkrabbels te lezen zijn. Ook zullen veel kinderen daar zelf geen nero in 
hebben; ze beloven wel iets te schrijven maar doen dat niet. Elke 
wedstrijd-afdeling zorgt maandelijks voor copy mits  a  wedstrijden zijn geweest. 
(De zwemwerkgroep waar  ik zelf bij zit heeft 17 bladzijden weten te vullen wat 
ik niet zo weinig vind.) 

Tot slot wil ik vermelden dat ik het raar vind dat u uw naam er niet bij heeft 
willen zenen. Dacht u echt dat uw verhaal dan niet zou worden gepubliceerd of 
bent u bang dat u dan echt zelf wat zou moeten doen. 

lk zou nog veel m eer willen schrijven want ik heb me echt kapot geergerd aan 
uw stukje. Helaas kan dat niet want ik moet nog veel m eer schrijven voor dit 
elubblad (zoals ik elke maand doe). Misschien wilt u vert op mijn brief 
reageren, zodat we gezellig samen een mopperrubriek kunnen opzetten. 

Llnda Jutten. 

Ergernis op ergernis (2) 
Gezien Uw wens om voor onbekende te spelen, zie ik mij genoodzaakt om via 
het clubblad te reageren op uw stukje „Ergenis". Het lezen v an  dit stukje $$af mij 
een naar  gevoel. De negatieve opstelling van deze persoon past niet bij heiUWi 
wat ik van  dichtbij meemaak. 



Mijn naam is Linda van Emmerik en als seeretaresse van het Technisch Overleg 
weet ik dat er achter  de  schermen al enige tijd gewerkt wordt aan de verbetering 
van het clubblad. Hiertoe behoort ook een nieuw jasje. Het mooiere lettertype i^ 
u waarschijnlijk ontgaan. De omslag wordt aangepast aan het binnenkort te 
presteren nieuwe club-uiterlijk, maar helaas waren de oude omslagen al op voor 
de nieuwe gereed waren. En u bent het met mij eens dat je geen duizenden oude 
omslagen bestelt als je op andere omslagen overgaat. Over de inhoud van het 
clubblad kunnen we nog lang discussieren, maar een teil is dat een redacteur 
ontbreekt. Bij het Technisch Overleg zijn enkele namen van mensen genoemd 
die in aanmerking komen voer deze functie. Wellicht dat dal ook anderen naast 
de vaste sch rijvers Jan, Linda en Linda eens het clubblad gaan vullen. 

Ik kan u niet zeg„ _n dat de kunstzwemploeg het nu zo leuk vond dat hun 
bladzijdes werden afgekraakt. Zij zijn niet geintereseerd in de standen van het 
klaverjassen of v an  de berichten van het late uur, maar accepteren deze als 
waardevolle informatie voor anderen. Het inleveren van de maandelijkse 
„spannende verhalen" in de Contra-Torpedo (niet dinges) is voor mij steeds weer 
moeilljk, omdat ik niet attijde de tijd beb om zo'n 3 a 4 bladzijdes vol te 
schrijven. 

U dient in het vervolgde juiste mensen aan te vallen en de mensen die 
aangevallen worden hebben bet recht te weten wie hen aanvalt, zodat ze niet per 
clubblad, maar in een persoonlijk gesprek of brief kunnen  reageren. Nu  kan ik 
zeggen dat ik deze maand weer een aanzlenlijk d eel van het blad gevuld heb 
(onder vier verschillende rubrieken), maar wei met naam. 

Grote onbekende, omtrent wiens identiteit bij velen een sterk vermoeden bestaat 
(ontvangt Rapido-clubblad, in  geen buitenstaander), maak u bekend en wees 
eerlijk. De beste  stuurlui staan aan wal en vertikken hot om voor de vereniging 
ook maar een vinger uit te steken. Hoewel, als u bent wie ik denk dat u bent, l ijkt 
dit meer op een trap na. Over ergenis gesprekken... 

Linda van Emmerik, 

-secretaresse technisch overleg 
-hoofdtrainster kunstzwemmen 
-lesgever 
-speelster dames 2 



Ergernis op ergernis (3) 
In de maanden juni en juli van 1988, en nog ver daarna, werden wij bijna 
dagelijks overspoeld, met d e.  kreet „aanvallen". 
Het ging hierbij om ondersteuning aan het Nederl ands voetbalelftal, u weet het 
allen nog ongetwijfeld, in Duitsland Ettropees kampioen werdel Je hoefde 
helmaal geen voetballiefhebber te zijn, om in de ban te raken bij het zien van de 
t.v.beelden. Overvolle stadions, waarin m.n. d e.  Hollanders de zogenaamde 
„wave" in de gang zetten en waarin de kreet „aanvallen" be roemd werd. 
Onwillekeurig moest ik aan deze kreet denken, na  ha  lezen van  "ergenis" in het 
vorige clubblad. 

Nu is "aanvallen" op zich niet erg, mits er maar een onde rtoon van  opbouwen in 
zit. In voornoemd artikel kan ik met de beste wil v an  de wereld echter geen 
opbouwend spoor vinden. Sterker nog er wordt alleen ma ar  gekraakt en juist dat 
is een slecht teken. Natuurlijk tracht men een paar tips aan te dragen, doch de 
meeste hiervan zijn m.i. van iedere realiteit ontspeend. Getwijfeld heb ik (en doe 
dat nog  steeds)  of het hier gaat om een serieus iets, of dat het zomaar  een „slap" 
verhaal is. Mocht dit laatste het geval zijn, dan doet schrijver zichzelf geweld 
aan. Immers schrijft hij niet zelf en ik cjteer : „Er ook weinig aan promotie 
gedaan wordt om de imhoud op een hoger niveau te helpen". Welnu als dit a rtikel 
nu het heaogde „hoger niveau" moet voorstellen, wa ar  is dan  het einde ? 

Overigens over promotie gesproken, schrijver rept met geen woord over het feit, 
dat gedurende een aantal maanden dit blad kwa lay-out, kopregels en 
lettergeving een ware metamorfose  heeft ondergaan. Dit geeft het blad een beter 
aanzien, al blijft het jammer dat er (nog) geen omslag omzit. Nogmaals kri tiek, 
mits opbouwend, is gezond en daar  kan eenieder voordeel aan hebben, doch wij 
moeten het niet als „.MIDDEL" gebruiken, om  te schoppen en dat wordt hier wel 
degelijk gedaan ! 

Men was op zoek naar het stukje van de voorzitter, hetgeen in ieder zichzelf 
respecterend clubblad zou moeten staan. Waar staat een verplichting v an  de 
voorzitter, om iedere maand een stukje voor het clubblad te schrijven teneinde 
het zelfrespekt geven ? Kolder van de eerste orde ! Ofwel een typische 
uitdrukking van  die overbekende stuurm an  die aan wal staat. wan t is schrijver 
wel bereid om zelf de handen uit de mouwen te steken wanneer op hem/haar een 
beroep wordt gedaan ? Nee, denk ik d an , die houdt het liever bij „kretologie" en 
dan nog ongemotiveerd ook. 



Zelf heeft ondergetekende 7 jaar voorzitter van deze vereniging mogen zijn en 
weet als geen ander (praktijk is immers de beste leermeester) hoe verdomd 
moeilijk het kan zijn iemand over de streep te trekken om ook eens 
daadwerkelijk iets te doen. 

Door het stomme feit dat ik over meer tijd beschikte dan de huidige voorzitter, 
heb ik gedurende een aantal jaren bijna maandelijks stukjes geschreven voor dit 
blad, met de inten tie dat je daardoor wellicht anderen over die streep tot 
schrijven trekt En wat was de respons ? Dames 1 zond vorig seizoen regelmatig 
wedstrijdverslagen in, ook de snorkelafdeling had min of meer regelmatig 
inbreng. Wat te denken van de zwemwerkgroep met de zij het kleine 
interviewtjes door Linda luien ? En natuurlijk niet te vergeten Linda met haar 
contratorpedo Ga er maar eens aanstaan om iedere maand  een derge lijk iets te 
schrijvens en tekenen, naast je ,.gewone" werkzaamheden als seeretaresse van 
Technisch Overleg, naast je „gewone" werk als trainster van kunstzwemmen, 
naast je „gewone" lesgeven op vrijdagavond en zaterdagochtend, naast het nooit 
te beroerd zijn om iets extra's aan te pakken wanneer daarom gevraagd  wordt. 

 Zulke mensen EN 00k die voorzitter zijn goud waard voor een vereniging en 
verdienen zeker niet op een dergelijke „lullige" mania te worden aangepakt. Di t 
is puur op de man spelen, en dan ook nog op een slinkse manier. 

Want geachte „van mij" hoe tegenstrijdig is niet uw zin en ik citeer weer : 
„Gelukkig was het kunstzwemseizoen voorbij, wat mij een hoop 
contra-torpedo-dicties bespaarde, hoewel het elubblad er wel  dikker  uitgezien 
zott hebben met Linda's spannende verh alen" einde citaat Het zal wel 
humoristich bedoel d zijn, doch helaas kan ik (en ik denk met mij ve len) 
dergelijke humor niet waarderen. Het is n.l. achterbaks en goedkoop. 

Mag ik en passap' even opmerken dat u zelf kennelijk niet eens zo'n betrokken 
lid blijkt te zijn als u doet voorkomen ? Immers u vraagt of Jan in de vacature 
van vice-voorzitter wil voorzien. Lees dan eens goed de laatste pagina van dip 
blad, onderbestuur. Daaruit blijkt dat er wat dit betreft helemaal geen vacature .s 
! Sorry, maar begnljp ik u alweer verkeerd ? Was het niet bedoeld als klap onder. 

 de gordel ? 

Ook schrijft u dat er naar u als „buitenstaander" niet geluisterd wordt. Bent u dan 
geen lid van de vereniging ? Wel degelijk, denk ik dan, want wat heeft een 
„buitenstaander" er voor belang bij iedere maand reikhalzend uit te zien naar 
„De  Waterdroppels", al of niet met omslag en al of niet met een stukje van de 
voorzitter. Veeleer denk ik, dat u iemand bent die altijd vooraan stoort met 



leveren van kritiek op bestuur en van alles wat er OOK VOOR U georganiseerd 
wordt Het dan ACHTERAF altijd beter weet in de sfeer van : „Ze hadden het 
ook zus of zo moeten doen, vind ik". 

Besef dan eens, dat ACHTERAF een levensgroot verschil is met VOORAF en 
probeer met dat laatste eens daadwerkelijk om te gaan. Hiermee kunt u al een 
begin maken door zoals u zelf aangeeft, meer advertenties eens zelf te werven. 
Het bestuur zal u er dankbaar voor zijn en graag ve rtellen wat die advertenties 
moeten kosten. Op voorhand kan ik al zeggen, dat u dat natuurlijk niet doet, 
want u bent o zo bang dat ze zeggen... 

Zeer cynisch is ook uw aanbeveling tot een clubkrabbel te komen en dan m.n. 
uw opmerking de pen door te geven aan vriend(in of VIJAND, voelt u zich wel 
thuis in deze vereniging ? Weleens de  term  „Sport  Verbroedert" toegepast ? Of 
moet het soms „Spo rt  Verloederd" zijn. 

Zowaar vindt ik toch nag iets positiefs, want ook ik ben van mening dat er vanuit 
het bestuur meer naar buiten zou moeten en kunnen worden doorgegeven en 
daar is een clubblad bij uitstek de gesehikste plaats voor. Doch dit hoeft niet a 
priory  door de voorzitter te gebeurgen. Alsmede uw suggestie dat elke afdeling 
binnen de club maandelijks een stukje voor hun rekening nemen, juieh ik van 
harte toe. Ik denk, dat hier de coordinatie (het niet hebben van een redaktie] 
debet aan is. Derhalve zou ik willen zeggen tot „van mij" pak op die uitges t oken 
hand en meldt u aar, als redakteur, want ondanks alle negativiteit is bet schrijven 
u niet vreemd. En het moet toch een heerlijk gev oel zijn te kunnen zeggen : 
„tjonge, dat is nog eens een dik clubblad en dat dankzij mijn medewerking". 
Over promotie gesproken ! 

Kom ik tot slot aan het laatste gedeelte van uw schrijven, w "erin u een clubblad 
van 1958 aanhaalt_ Doordat ik meen een groot deel van de vereniging te kennen, 
heb ik in gedaehte diverse namen de revue laten passeren, teneinde erachter te 
komen, wie die „van  mij" toch wel zou kunnen zijn. U moet dan ofwel een al 
wat ouder lid zijn v an  zo rond de 40. Immers u schrij ft  van 31 jaar geleden, stel u 
was toen 8, dan zit je al gauw aan deze leeftijd. Een andere mogelijkheid kan 
zijn dat uw ouders in die tijd lid waren en u bij een zolderopruiming, verhuizing 
of iets  dergelijks, tegen clubbladen uit die tijd aanliep. Hierdoor is het dus 
moeilijk te achterhalen , wie u in werkelijkheid bent. 

Natuurlijk zal binnenskamers de discussie wel weer oplaaien of je dergelijke 
laffe stukken wel m oet plaatsen. Want bijzonder laf is het vanuit uw kant bezien 



om te ondertekenen met „van mij" (het pleit dat u „mij" niet met een hoofdletter 
schrijft) zonder de redaktie zelf maar het verzoek te doen uw naam geheim te 
houden, wat op ziehzelf ook al laf zou zijn. Aan de andere kant vind ik het 
ijzersterk van de redaktie (?) dit laffe schrijven te plaatsen. Nogmaals laf ja ! Je 
poneert een stelling en blijft anoniem, nogmaals dit IS LAF, en getuigd van 
weinig „volwassenheid". 

Het excuus zal nu wel zijn ; „Er is toch iemand ingestonken en het clubblad vaart 
er wel bijen dat was nu net mijn bedoeling". Nu dan vergist u zieh schromelijk, 
want het fatsoen EIST dat er ondertekend wordt, zeker bij een dergelijk 
schrijven ! 

lk heb met dit epict..: mijn nok uitgestoken, de  lachers ten spijten durf zonder 
enige schroom te ondertekenen met 

Henk Wigman. 

(En waarom dan wel ? Omdat ik een AFKEER heb van achterbaks gedoe. Durf 
met open vizier te strijden, je zult er niet slechter van worden. Heeft . iemand iets 
tegen mij, zeg het dan recht in je gezicht en ga niet lopen juinen, want 
fluisteraars zijn ei helaas veel teveel.) 

Ergernis 2 

Verbaasd maar verheugden toch ook weer bedroefd. Laat mij het U uitleggen. 
Toen ik vanoehtend het klubblad ontving was ik neer verbaasd over het wederom 
ontbreken van de kaft c.q omslag. Niet alleen dat maar ook het gemis van het 
stukje van de voorzitter stemde mij bedroefd. De  hoop op plaatsing van  mijn 
anonieme stuk van circa een maand geleden verdwenen als sneeuw voor de roon. 
Maar nee op de laatste bladzijde stand het erdan. Ik was weer verheugd. De 

perestroika was tot het klubblad doorgedrongen en het stukje „van de redaktie" 
 duidde op de invloed vande glasnost. 

Toch moet U het snappen als ik zeg mat mijn vreugde vrijwei direct omsloeg in 
bedroefdheid. Want wat heeft het voor zin gehad ? Twee  bladzijde col 
strategische tipsen het heeft niets mogen baten. Nog meer mensen die het 
klubblad samen met de brochures van Leen Bakkeren V&D hij het oude papier 
deponeerden. Nog meer potentiele stukjesschrijvers, verslaggevers inde dop die 



hun aspiraties diep in hun ledematen laten wegzinken, 
Maar toch is er nog boop. Leest u maar het „Weet U dat" stukje v an  Theo v 
Giezen. Ik sta dus niet alleen ! Theo bedankt ! I k hielp me weer op de been. 

Als U toeh het stukje van Theo v Giezen leest, leest u dan ook het stukje ,,Van de 
redaktie" op het laatste blad v an  het klubblad van vorige maand. En bij deze wil 
ik dan ook de redaktie uitnodigen de anonieme sehrijver van dat stukje ervoor 
(Ergenis) uitnodigen mij (ondergetekende dus) als zij het nog willen eens te 
onderhouden over de moge lijkheden die er zijn om het klubblad op een hoger 
peil te krijgen. Wie weet lukt dat '. 

Milo Gerritsen. 

Mocht u reae ties hebben dan kunt u deze, (desnoods anoniem) aan Sophie 
sturen. Zij zorgt dat deze wel bij mij komen. Kadoos en geld direct aan mij. 
Sophie bedankt voor de plaatsing van  vorige maand en als er nog reakties komen 
(ook van de redaktie). Mijn adres is : 

Milo Gerritsen 
Neptunusstr 12 
2024 GP Haarlem 
023-25 71 15 

wedstrijdzwemmen 
Na de eerste wedst rijd in de eompeti tie staat DWT op de 4e plaats. De eerste vijf 
promoveren, dus kunnen we alle hulp van ander ploegen gebruiken. 

De zwemwerkgroep. 

Vanwege het dikke clubblad deze maand worden de belangrijke adressen een 
maand overgeslagen 






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57

