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Copy inleveren:

Copy moet voor de 12e van iedere maand ingeleverd worden
op bovenstaand adres. Is de copy later dan wordt het pas in het
volgende clubblad geplaatst !
Indien de copy op een floppy-disk ingeleverd wordt dan kan
dit voor de 15e van iedere maand. De floppy dient dan lees-
baar te zijn op een IBM PC of compatibel computer en de
copy dient bij voorkeur in WordPerfect files (max. versie 6.0)
opgeleverd te worden.
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Een voorzet van ...
de voorzitter

'Herfst'! Hollands weer met buien en veel wind afgewisseld met
heerlijke zonnige dagen die uitnodigen tot het maken van boswande
lingen met oogverblindende kleurschakeringen. Kortom de herfst
haalt het nostalgische gevoel in de mens naar boven.
Het lijkt een tijd van bezinning waarin de alledaagse realiteit wordt
getoetst aan de gewenste werkelijkheid. Zo trof mij het bericht in de
laatste clubkrant, waarin Pieter van der Straaten als gevolg van een
slepende ziekte het moeilijke besluit heeft genomen om zijn
lidmaatschap bij DWT op te zeggen. Het wedstrijdzwemmen als
passie, als een ultieme vorm van zinvolle vrijetijdsbesteding, is
zeker op Pieter van toepassing geweest. Zijn prachtige, melangoliek
aandoende, stukjes, die in dit blad regelmatig geplaatst zijn,
getuigden van een oprechte heimwee naar het alles ontspannende
zwemwater. Het mocht niet zo wezen. Ik wens Pieter veel sterkte
voor de toekomst toe waarin herstel van zijn gezondheid hopelijk in
het verschiet ligt.
Oprechte betrokkenheid is de motivatie om verenigingsactiviteiten
kwalitatief vorm te kunnen geven. Deskundigheid en ervaring kan
mogelijk ter compensatie dienen, maar zal uiteindelijk bij het gemis
aan oprechte betrokkenheid stuklopen. Ook betrokkenheid die met
de mond wordt beleden, doch niet in daden wordt omgezet, zal haar
"doel voorbijschieten.
Ik zeg dit, omdat ik regelmatig signalen ontvang van meelevende
mensen met goedbedoelde adviezen. Ik ben daar blij mee, zij nemen
 immers de moeite om van hun meelevendheid met DWT te
getuigen. Ik hoop eigenlijk dat deze welgemeende meelevendheid in
daden wordt omgezet, want een sportvereniging heeft altijd mensen
nodig die op enigerlei wijze actief zijn in de ondersteuning van de
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sportbeoefening. Dit kan gaan om het vervoer met auto's van
kinderen naar de diverse sportwedstrijden in de regio,

of om het zitting nemen in één van de werkgroepen in de sportsec
tor die zich bezighouden met voorwaardenscheppende taken rond
dit specifieke onderdeel van de zwemsport, of om doodgewoon op
vrijdagavond in het Boerhaavebad. of op zaterdagmorgen i ' in 'De
Planeet' te helpen bij het aanleren van de beginselen van het
zwemmen bij de jongste kinderen! Dus ouders, voel u zich wat mij
betreft aangesproken en meldt u aan als actief vrijwilliger. Uw
zwemmend kroost en hun lotgenoten zullen u er dankbaar voor zijn
(en wij ook)!
Ik zie aan de horizon een glorieuze toekomst weggelegd voor DWT,
met een goed draaiende sportsector, een gesmeerd lopende afdeling
elementair zwemmen en een voltallig (voor haar taakstellingen
staand) bestuur!
De werkelijkheid, voor wat betreft de bestuurssamenstelling, dwingt
mij echter om met wat genuanceerder uit te drukken. Zo moet het
toch genoegzaam bekend zijn dat het bestuur al voor de laatste
jaarvergadering kampt met een personele onderbezetting dat
nimmer is aangevuld. Ook is bekend dat twee bestuursleden zich
niet voor een volgende termijn kandidaat hebben gesteld, maar dat
zij voor dit jaar (mits er geen kandidaatstellingen zijn) op hun post
blijven. Daar komt bij dat een derde bestuurslid zich volgend jaar
ook niet herkiesbaar stelt. Wij zijn dus echt dringend op zoek naar
een nieuwe penningmeester, een nieuwe secretaris en twee algeme-
ne
bestuursleden!!! Een bestuur met slechts twee leden is toch DWT
onwaardig en is méér dan vleugellam. Stelt u zich kandidaat voor
één van deze bestuursfuncties opdat de gewenste werkelijkheid de
alledaagse werkelijkheid wordt.

Met sportieve groeten,
Guus Niehot
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Kunstzwemcrisis

Verslag van de onderzoeks- en

adviescommisie kunstzwemcrisis.

Op 13 juli 1994 werd n.a.v. de kunstzwemcrisis door het bestuur
van DWT een Onderzoeks- en adviescommisie ingesteld, bestaande
uit Ebelien Brander, Theo van Giezen en Ko Zwaneveld. Aan de
hand van het dossier met brieven en notulen en d.m.v. gesprekken
met diverse betrokkenen heeft de commisie getracht na te gaan :
1. hoe dit conflict zo lang heeft kunnen voortwoekeren en

escaleren,
2. hoe dit in de toekomst, ook elders bij DWT, kan worden

voorkomen,
3. wat op dit moment de beste oplossing is voor het kunstzwem

men in het nieuwe seizoen.

Unaniem zijn wij van mening dat het onvoorstelbaar is dat mensen,
die dit verenigingswerk voor hun plezier doen, zo met elkaar kun-
nen omgaan. Het conflict is uiteindelijk zo complex., dat het aanwij-
zen van één of meer schuldigen niet (meer) haalbaar is.Waar er
zoveel kijven, hebben er ook zoveel schuld. We zullen U de details
besparen, want wij zijn er echt niet vrolijk van geworden. Het
conflict heeft in zijn algemeenheid te maken met een lage irritatie-
drempel, onverdraagzaamheid en slechte communicatie. Klein
begonnen, niet goed uitgepraat en bijna onmerkbaar groter en
onbeheersbaar geworden. Het kunstzwemmen is populair, leuk voor
de kinderen en dus groeide deze tak aan de DWT-boom de laatste
jaren snel. Beter gezegd, zij is DWT boven het hoofd gegroeid en
veroorzaakte groeistuipen bij trainers en werkgroep.
Zowel in het persoonlijke vlak, als op organisatorisch gebied zijn er
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op alle niveau's fouten gemaakt. Fouten waarvan iedereen moet
leren, want door schade en schande wordt men wijs.
De commisie heeft naar eer en geweten in hun eindverslag gewezen
op foutenbij de trainers, de werkgroep, het technisch overleg (T.O.)
en bij het bestuur. Daarnaast hebben wij aangegeven hoe dit in de
toekomst kan worden voorkomen, zoals het duidelijk vastleggen
van de bevoegdheden van de trainers, van de werkgroep en het T.O..
Het rapporteren d.m.v. notulen van trainers aan de werkgroep en die
werkgroep op zijn beurt weer aan de voorzitter T.O., die *tevens lid
is van het bestuur, want zo is de structuur bij DWT. De organisatie-
lijn is n.l. trainers > werkgroep > T.O. > bestuur.
Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen, worden gecontro-
leerd en zonodig in een volgende vergadering worden gememo-
reerd.Ook regelmatig evalueren is belangrijk. Echter, men kan nu
van alles vastleggen in regels, maar dat alles valt of staat met de
goede wil van alle betrokkenen.
Bijna was het kunstzwemmen voor DWT verloren en hadden
ongeveer 40 kinderen hun kunstzwemplezier elders moeten zoeken.
In het septembernummer van ons clubblad “De Waterdroppels"
begint op blz. 13 het artikel van de kunstzwemgroep: "Kunstzwem-
men, hoe nu verder!". Deze positieve, en op de toekomst gerichte
bijdrage geeft ons hoop voor de toekomst van het kunstzwemmen
bij DWT.
Tot slot is de commisie van mening dat daar, waar mensen in hun
eer en goede naam zijn aangetast, dit zo spoedig mogelijk moet
worden hersteld.

Namens de onderzoeks- en adviescommisie:
Ebelien Brander
Ko Zwaneveld
Theo van Giezen.
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Van de polocommissie

Verslagen uit het Haarlems Dagblad
Datum: 8 oktober
Sassenheim - DWT: 11 - 1
De WaterTrappers konden geen vuist maken tegen het sterke Sas-
senheim. DWT was in de aanval te zwak en bovendien werden de
kansen niet verzilverd. Sassenheim benutte zijn kansen wel goed en
liep met 11 - 1 gemakkelijk over de Haarlemmers heen.

Rooster november
Let er even op of je misschien achter het tafeltje mag (moet) zitten!!
Kun je op die datum niet, neem dan even kontakt op met de leiding
van die avond, dan kan hij/zij tijdig een vervanger voor je zoeken!!

DATUM: 12 november
ALGEHELE LEIDING: Ton van Gemert

Tijd: Wnr Afdeling Achter het tafeltje:

18.00 990 DJB1 DWT Hhwaard Ton, Martijn

18.45 348 K.Dl DWT1 Hoorn 1 Martijn, Eddy

19.30 1418 B.113B DWT1 Alkemadel Anita, dhr en mvr
Muvlaert

20.15 221 K.D3 DWT3 Hhwaard 1 Mieke, Mariëlle

21.00 400 K.H3C DWT4 ZWV 5 Mieke, Mariëlle
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DATUM: 26 november
ALGEHELE LEIDING: Eddy Roosen

Tijd: Wnr Afdeling Achter bet tafeltje:

18.00 997 DJB1 DWT Aquafit Martine, Carola

18.45 407 K.H3C DWT 4 WF'Iand 3 Teun, Niels

19.30 355 K.Dl DWT 1 WF'Iand 1 Teun, Niels

20.15 231 K.D3 DWT 3 Orkano 1 Eddy, Antoinette

21.00 615 K.H1 DWT 3 Orkano 1 Eddy, Antoinette

DATUM: 3 december
ALGEHELE LEIDING: Martijn Heemskerk

Tijd: Wnr Afdeling Achter het tafeltje:

18.00 853 D.HR1 DWT 2 Br.burg 3 Hayo, Frank, Ton

18.45 523 K.H3A DWT 5 WF'land 2 Martijn, Paul 11.

19.30 1436 B.H3B DWT 1 Hoorn 1 Anita, dhr en invr
Muylaert

20.15 23 7 K.D3 DWT 2 ProDAW3 Martijn, Anita



8 De Waterdroppels

DE Wedstrijd

Er is een categorie bijgekomen en wel: speler (M/V) met de meeste
gemiste strafworpen. Degene die deze categorie wint, moet voor
elke gemiste strafworp een rondje in het clubhuis geven. Nog even
voor alle duidelijkheid de categorieën:
1) meest scorende speler (M/V)
2) speler (M/V) met de meeste UMV's
3) speler (M/V) met de meeste UZV's 
4) keeper met de minste doelpunten tegen
5) ploeg met de meeste doelpunten voor
6) speler (M/V) met de meeste gemiste strafworpen

Helaas worden er heel weinig (zeg maar gerust geen) uitslagen aan
mij doorgebeld. Van de thuiswedstrijden heb ik vrijwel alle uitsla-
gen, maar van de uitwedstrijden niet. Bel deze dus even door!!
De tussenstand:
1) André Zandvliet (Heren 2): 8
2) Brigit Lanfermeier (Dames l): 1
    Daniël Dijkman (HJ): 1
3) - 
4) Heren 4 (8) 
5) Heren 3 (30)
6) De Basismisser (H5): 1

Verjaardagen
De jarigen in november zijn:
Mieke Kroft Dl 4 november
Maaike Stam Dl 8 november
Luuk Kalf H5 12 november
Jeroen van Emmerik H5 13 november
Chris Visser JA 16 november
Mike Hermus JA 17 november
Robert Wassenberg H5 18 november
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Remon van der Velde H5 22 november
Alex Claus Hl 25 november
Werner Lanfermeier H5 27 november

Moet je in november jarig zijn om in Heren 5 toegelaten te worden
ofzo??

Uitslagen:
DAtum:.17 september
JAsp - De Ham: 1 - 13

Doelpunt: Martin Belles
HJ - VZV: 15 - 4

Doelpunt: Eddy 6; Thijs en Patrick 3; Rob, Arnoud en Danië 1
1
UMV: Daniël

Heren 3 - De Reuring 1: 13 - 3
Doelpunten: Pim 3; Jurgen, Martin en Johan 2; Jeroen en
Herman 1

Rapido 4 - Heren 2: 8 - 9
Doelpunten: André 3; Eddy 2; Ad, Paul, Ronald en Marco
ieder 1

Datum: 24 september
Heren 4 - De Ham 7:10 - 2

Doelpunten: Leon 6; Thijs 2; Jeroen en Lex 1
Dames 3 - Zwepho 1: 1 - 13

Doelpunt: Dana
Dames 1 -De Harn3:2-6

Doelpunten: Carola 2
UMV: Bri

Heren 5 - Aquafit 4: 11 - 4
Doelpunten: Remon, Stefan en Peter 3; Niels 2

Datum: 1 oktober
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Heren 1 - ZPC: 3 - 24
Heren 5 - ZWV 4:1 - 7

Doelpunt: Jeroen

Datum: 8 oktober
Heren 1 - Sassenheim 1: 1 - 11

Doelpunt:
Heren 3 -Noordkop 1: 4 - 4

Doelpunten. Herman 2; Dick en Jeroen 1
Dames 2 -Dames 3: 12 - 1

Doelpunten DWT 2: Anje 6; Manja en Sandra 2; Mirella en
Annemieke 1 Doelpunt(en)
DWT 3: Bianca

Heren 2 - Nereus 4: 11 - 7
Doelpunten: Andre 5; Michael 2; Ad, Koen, Arthur en Martijn 1

Heren 5 -Animo 1: 13 - 12
Doelpunten: Jeroen, Stefan, Robert, Remon, Steven en Peter
allen 2; Niels 1

Standen t/m 9 oktober Kring en Distrikt
Heren 2 1 ste 2-4 20-15
Heren 3 1 ste 4-7 30-14
Heren 4 5 de 2-4 22-8
Heren 5 6 de 3-4 22-23
Heren Jeugd 4 de 3-4 26-27
JAdspiranten 8 ste 3-0 8-47
Dames 1 8 ste 2-1 5-9
Dames 2 9 de 2-2 22-9
Dames3 11 de 3-0 7-37

Namens de polocommissie,
Martijn Heemskerk
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DWT DAMES 3 - Zwepho 1

Om 19.00 uur stonden onze meiden klaar voor hun eerste officiële
wedstrijd als DWT dames 3. Tien meiden en allemaal al op van de
zenuwen.
Het was leuk om te zien dat er weer eens wat jong bloed in het
water lag. Voor coach, toeschouwers en alle fans speelden de
meiden fantastisch. De bal werd rond gegooid, al was niet iedereen
even blij met het balbezit. Sprongen met een halve draai werden
gemaakt en de keeper van de tegenstander werd op de proef gesteld.
Pas in het derde partje werd de nul bij DWT van het scorebord
gehaald. Dana had er schoon genoeg van. Ze pakte de bal, schudde
haar tegenstander af en gooide de bal richting het hoofd van de
keeper. Deze koos eieren voor haar geld en dook onder het gele
object door. GOAL!!! Het eerste doelpunt van deze jonge meiden.
GOAL!!!!!
De tribunes stonden op hun kop. De tranen schoten in mijn ogen.
Wat was ik trots op deze meiden. Nog geen jaar trainen ze en nu al
een doelpunt.
Helaas wisten de dames van Zwepho ook hoe een bal gegooid moest
worden en ze verzuimden dat niet. Onze keeper Fokkelien deed haar
uiterste best, maar kon niet voorkomen dat de bal 12 keer via een
tegenstander in het doel verdween.
Die ene andere keer gooide Bianca de bal in het eigen doel, op
advies van de hele tribune die schreeuwde dat ze de bal moest terug
spelen.
De uitslag was dus 1 - 13. Niettemin een leuke wedstrijd. Meiden
blijf zo trainen en doorgaan dan komen de doelpunten vanzelf.
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Nereus 4 - DWT 3

Met drie auto's gingen we naar een avondje DWT in Zaandam en
nog wel op een zondagavond! Dames 3,darnes 1, Heren jeugd en tot
slot heren 4.

Fokkelien was afwezig en dus begonnen we met Anita op goal.
Helaas wisten de speelsters van Nereus de weg naar het goal te
vinden en scoorden zij het eerste partje drie maal. In het tweede
partje kwamen we sterk terug. Anita speelde nu en dat was een
verschil. Er was nu iemand die balbezit kon houden en de bal naar
de juiste persoon kon plaatsen. Het partje eindigde in een 5 - 3
stand. en heel even hadden de fans gehoopt op een verrassing. De
tegenstander zette alles op alles en won uiteindelijk met 12 - 5. De
doelpunten kwamen van Bianca, Sandra die even niet giegelde,
Sabine, Anita en een strafworp gescoord door Dana. ~eer een leuke
wedstrijd.

Bericht voor alle aanvoerders.

Van alle uitwedstrijden moet een formulier worden meegenomen.
De polocommissie moet deze opsturen naar Bond, Distrikt of Kring.
Voor bondswedstrijden moeten de roze formulieren worden meege-
nomen en voor kring de gele. Indien wij deze formulieren niet
opsturen moeten we een boete betalen aan de desbetreffende organi-
satie. Deze formulieren moeten gebracht worden naar Martijn
Heemskerk. Zuiderbuiten Spaarne 118 rood. Vanaf het zwembad is
dat over de Rustenburgerbrug rechts de trap af en dan zo'n twee
honderd meter verderop. Vlak bij het zwembad dus.

erik thoolen
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Heren 4

De kompetitiestart begint goed.
24 september tegen De Ham 7 wonnen we met 10-2.
2 oktober in Zaandam tegen Nereus 6 wonnen we weer, 
nu met 12-6.
De score werd geopend door Marius, die in het prille begin van de
wedstrijd, gedwongen werd om in z'n ééntje met de bal richting doel
te sprinten om het " leder " vervolgens achter de doelman te plaat-
sen. "Hé, Hé, is me dat sprinten". 
De hele wedstrijd had hij last van.........
Verder was George aardig op dreef en goed voor een aantal doel-
punten. Volgens zijn eigen zeggen had ie ook nog netjes gespeeld,
want hij was er geen één keer uitgestuurd. Na de wedstrijd in de
kantine ging hij zelfs zover om te wedden dat hij het hele jaar er niet
uitgestuurd zou worden,. De hele meute viel gelijk stil en George
kennende is dat niet zo verwonderlijk. Hoogst waarschijnlijk zit er
een addertje onder het gras, maar dat merken we nog wel. Door deze
korte zegenreeks zijn er spelers, die denken dat nu het gevaar van
promotie dreigt, echter we krijgen nog een aantal lastige tegenstan-
ders, die het echt niet leuk vinden als wij van hen winnen, zoals
KZC en VZV. Dus maak je borst maar nat H4
De eerstvolgende thuiswedstrijden
zijn:
22 oktober om 21.00 uur
12 november om 21.00 uur

Gé Luttikhuizen.
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Meerkamp zwemwedstrijd.

De eerste wedstrijd van het zwemseizoen 1994-1995 was zondag 9
oktober j.l. begonnen. Samen met KZC(Beverwijk), ZPCH(Hoofd-
dorp) en HPC(Heemstede) zwom DWT in het thuisbad van HPC te
Groenendaal. De uitslag is als volgt:

200 m vrij dames en heren
Willemijn v. Leeuwen 2.34.2 PR
Sabine Roozen 2.42.4
Marianne de Jong 2.29.0 PR
Jennifer Bas 3.10.2
Paul de Jong 3.13.3
Dennis v. Weel 2.35.4 PR
Jayme v. Schoor 2.47.5
Martin Niehot 2.42.2 PR
Eric Veen 2.33.3
Martijn de Jong 2.23.8 PR
Michiel Veen 2.15.2 PR
Colin Liem 2.05.211

100 m school dames en heren
Frank de Jong 1.52.0
Diana Niehot 2.20.6 PR
Marjolein Tuijn 2.03.3 PR
Gwenda v. Veen 1.39.7 PR
Fleur v. Dusseldorp 1.56.5
Petra Snoeks 1.42.3 PR
Jennifer Bas 1.37.1 PR
Corine Kalbfleisch 1.40.8
Danielle Kaptein 1.32.0 PR
Yvette Roozen 1.32.6
Marianne de Jong 1.28.9
Chris Visser 1.37.6 PR
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Vervolg 100 m school dames en heren
Johan v. Putten 1.28.0
Casper Teeuwen 1.27.1
Colin Liern 1.11.31

100 m wisselslag jongens en meisjes
Eveline v. Leeuwen 1.35.1 PR
Frank de Jong 1.48.5

100 m rugslag dames en heren
Corine Kalbfleisch 1.33.8
Fleur v. Dusseldorp 1.52.3
Yvette Roozen 1.27.8
Willemijn v. Leeuwen 1.22.2
Martijn v.d. Weijden 1.34.0 PR
Chris Visser 1.39.9
Johan v.d. Putten 1.29.1 PR
Dennis v. Wee] 1.21.4
Casper Teeuwen 1.16.7
Martijn de Jong 1.13.4
Diana Niehot 2.24.9 PR
Marjolein Tuijn 1.56.7 PR
Eveline Leeuwen 1.42.41

100 m vlinderslag dames en heren
Gwenda v.d. Veen 1..59.3
Petra Snoeks 1.57.0
Danielle Kaptijn 1.24.6
Sabine Roozen 1.30.5
Martijn v.d. Weijden 1.46.6 dis
Paul de Jong - dis
Jayme v. Schoor 1.42.0
Martin Niehot 1.54.7
Eric Veen 1.31.2
Michiel Veen 1.09.9
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Onder leiding van onze nieuwe zwemtrainer dhr. 0. Lak heeft onze
zwemploeg met volle inzet aan de wedstrijd deelgenomen. Alle
zwemmers en zwemsters zijn duidelijk geïnspireerd door de ver-
nieuwde aanpak van de heer Lak. Uiteindelijk zijn 18 persoonlijke
records(PR) gesneuveld. Dennis v. Weel heeft op de 200m vrij bijna
13 sec. zijn PR verbeterd. Mooi gezwommen Dennis! Bij de 100 m
wissleslag leek Eveline van Leeuwen vleugels te gebruiken en
verpletterde haar PR met liefst 18 seconden. Vertel ons jouw ge-
heim Eveline? Paul en Frank de Jong hebben onder het zwemmen
zich verslikt, anders hadden hun ook een PR gezwommen. Smaakt
het water van het zwembad in Groenendaal beter dan het Boerhave-
bad? Colin werd op de 200 m vrij 2de. Jammer dat hij de laatste 10
m begon te spurten. Wat zei de trainer ook alweer?
Langeslag! Langeslag!
Op de 100 m school verbeterde Colin net niet zijn PR. Volgende
keer beter. Eveline heeft op de 100 m rug ook een voortreffelijke
lste plaats behaald. Zij zworn en vocht ook als een leeuwin! Wij
rekenen bij de volgende wedstrijden wederom op de volle inzet van
de zwemmers en support van de ouders. Ook de heer Lak veel
succes toegewenst met de trainingen en de komende wedstrijden.

Brian Liem
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Dringend verzoek! ! !

Mocht u (je) van plan zijn uw (jouw) lidmaatschap te beeindigen
met ingang van 1 januarie 1995, doe dit dan s.v.p. zo spoedig
mogelijk. In ieder geval voor 1 december 1994 schriftelijk bij de
ledenadministratie J. Rohling

Dillestraat 3
2034 MN Haarlem

Voor de medewerking bij voorbaat dank.

Jarigen van de maand.

Voortaan komen elke maand de jarigen van de wedstrijdzwemploeg
in het clubblad te staan.
Deze maand feliciteren wij

7 nov.
Willemijn van Leeuwen

10 nov.
Corine Kalbfleisch
Maurice Knape

16 nov.
Chris Visser

Een zwemster
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Kunstzwemmen

Het nieuwe seizoen is weer volop begonnen. Inmiddels is al een
uitstapje naar België gemaakt, zijn al een aantal wedstrijden ge-
zwommen en zijn de kringtrainingen, waar een aantal zwemsters
van D.W.T. aan mogen deelnemen, weer begonnen.

Dit seizoen zijn er een aantal veranderingen binnen het kunstzwem-
men. In de eerste plaats worden vanaf 1 december nieuwe figuren
gezwommen. Dit is lastig, want nu moeten zowel de nieuwe als de
oude figuren geoefend worden. Bovendien verschijnen noch steeds
nieuwe versies van de lijsten met figuren. Verder wordt het punten-
totaal bij techniekwedstrijden dit jaar op een andere manier bere-
kend. Zoals bekend heeft ieder figuur een moeilijkheidsfactor
waarmee het gemiddelde puntenaantal van een figuur mee wordt
vermenigvuldigd. Tot vorig seizoen werden deze punten van de vier
figuren opgeteld en dit was het eindtotaal. Dit seizoen wordt dit
eindtotaal omgerekend naar een totale moeilijkheidsfactor van 10
door het eindtotaal met 10 te vermenigvuldigen en dan te delen door
de opgetelde moelijkheidsfactoren van de 4 figuren.

Door deze nieuwe manier van berekenen is het niet meer nodig voor
elke groep figuren een aparte limiet vast te stellen. Dit seizoen
gelden de volgende limieten en diploma-eisen:

Diploma's Limieten geb. jaar
Cl 44.00 N.J.K. C2 45.50 82/83/84
C2 44.00 B 51.00 80/81
B 49.00 A 55.00 78179
A 53.00 N.K. A 55.00 80 en eerder

(Bij geb. jaar staat het jaar waarin je geboren moet zijn om in een
bepaalde categorie aan de N.J.K of N.K. deel te mogen nemen)
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België

Slechts drie weken na het begin van het seizoen zijn we met 8
zwemsters naar het Belgische Kortrijk geweest. De negende was
ziek en kon dus helaas niet mee. Alle zwemsters sliepen in gastge-
zinnen (sommige heel erg asociaal, andere wat meer bescheiden) en
de begeleiding (trainers, chauffeurs en juryleden, 'geleend' van HPC
en OEZA, waarvoor onze dank) in een hotel.
Helaas werd tegenover het hotel een café geopend met muziek tot 6
uur 's morgens. Na die tijd had je in principe van een ongestoorde
nachtrust kunnen genieten, als de straatvegers niet om die tijd aan
het werk zouden zijn gegaan. Trouwens ook niet alle zwemsters
hadden even goed geslapen zoals aan sommigen wel heel goed te
zien was.
Op zaterdagochtend was door Olumpia, de club waardoor de wed-
strijd werd georganiseerd, een stadsspel georganiseerd. 's Middags
werden twee figuren gezwommen en 's avonds de andere twee
figuren en de muziek.

De volgende resultaten werden behaald:
Techniek Annette 50.021

Thera 47.756 diploma
Femke 47.145 diploma
Sandra 45.905 diploma
Esther 43.771
Joyce B. 43.695
Joyce V. 43.300
Yvonne 39.778

Muziek solo Annette 99.941 4e
duet Sandra en Thera 97.150 4e
groep allemaal 95.556 3e
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Thera, Femke en Sandra hebben met deze punten hun Cl-diploma
gehaald. Annette was vijfde met techniek. Iedereen had goed ge-
zwommen, zeker aangezien de tegenstanders over een privé-zwem-
bad en een full-time trainsters beschikken.

Noord-Holland-District 1

2 oktober was de jaarlijkse kringontmoeting tussen Noord-Holland
en District 1. Gezwommen werd in de categorieën Cl, C2, B en A.
Deelneemsters werden door de kring uitgenodigd. De volgende
resultaten werden behaald:

Cl Joyce V. 46.448 diploma
Joyce B. 45.819 diploma
Esther N. 44.094 diploma

C2 Thera 44.019
Femke 43.049

B Dana 51.668 limiet N.J.K
Yvette 48.291
Mariska 46.379
Sandra 43.329

A Karina 61.742 limiet N.K
Bianca P. 56.024 limiet N.K

Zowel Dana als Karina waren vierde. Voor Yvette en Sandra was
het de eerste keer dat zij op B-niveau zwommen.

Interkringen

8 oktober zijn vier zwemsters naar de techniekwedstrijd C2 van het
interkringentoernooi geweest. Hieraan doen verenigingen uit het
hele land mee waardoor er 123 deelneemsters waren.



24 De Waterdroppels

Niet alleen voor de deelneemsters zijn deze wedstrijden te langdurig
en vermoeiend ook voor de juryleden is het niet makkelijk om 123
keer hetzelfde figuur te beoordelen (heb ik van een klagend jurylid
vernomen, die als coach naar Dieren reisde). De volgende punten
werden behaald.

Annette 48.193 limiet
Femke 45.956 limiet + diploma
Joyce B. 42.838
Joyce V. 39.422

Tot nu toe hebben Dana en Annette (meer dan) twee keer een limiet
gehaald en mogen dus naar de (voorronde van de) Nederlandse
Jeugdkampioenschappen in februari in Amersfoort. Thera, Femke,
Karina en Bianca hebben één limiet gehaald tot nu toe en moeten er
dus in ieder geval nog een halen.

Nicole
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Copy- en ideeënbus

Ja u leest het goed, er hangt sinds kort weer een bus in het clubhuis
en wel één voor al uw geniale en minder geniale ideeën en natuur-
lijk ook voor al uw, voor dit clubblad bestemde, brieven en versla-
gen.
Deze bus zal op gezette tijden geleegd worden, dus u kunt er van op
aan dat er met uw in de bus geworpen idee en/of copy best wel wat
gedaan zal worden
 Ik hoop dat velen deze bus zullen gebruiken waarvoor hij is want ik
zit niet te wachten op sinaasappelschillen en andersoortig afval.
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Klaverjassen

Op 4 oktober werd er voor de
tweede keer, van dit seizoen,
geklaverjasd. De, op die avond,
behaalde scores zijn alsvolgd:

1 Ineke Rohling 6348
2 Jan van Houwelingen 5553
3 Peter Samson 5402
4 Hennie Hooischuur 5203
5 Piet Derkz 5105
6 Bas Blom 4909
7 Nel Nijemanting 4879
8 Miriam Samson 4838
9 Joop van Osch 4828
10 Marius Bakker 4828
11 Leida Scholten 4808
12 Hans Korzelius 4574
13 Jan Nijemanting 4571
14 Marco van Houwelingen 4544
15 Karin Nijemanting 4495
16 Ton Rohling 4249
17 Jonette Blom 4212
18 Wim Roozen 4138
19 Irene van Osch 4002
20 Nico Hooischuur 3975
21 Annie Willemse 3365
22 Corry Bergman 3245
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Totaalstand na 2 avonden.

1 Ineke Rohling 11775
2 Marius Bakker 10513
3 Peter Samson 10397
4 Jan van Houwelingen 10259
5 Miriam Samson 10032
6 Marco van Houwelingen 9630
7 Bas Blom 9495
8 Hennie Hooischuur 9336
9 Leida Scholten 9315
10 Wim Roozen 9033
11 Nel Nijemanting 8955
12 Joop van Osch 8945
13 Jan Nijemanting 8851
14 Ton Rohling 8609
15 Jonette BIom 8480
16 Hans korzelius 8280
17 Irene van Osch 7772
18 Nico Hooischuur 7744
19 Corry Bergman 7521
20 Piet Derkz 5105 na 1 keer
21 Ko Zwaneveld 5063
22 Karin Nijemanting 4495
23 Annie Willemse 3365

Jan Nijemanting
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Belangrijke Adressen

DAGELIJKS BESTUUR

Voorz. G. Niehot

Poelgeest 113

2036 HS  Haarlem

tel: 023 - 363866

secr. mw. M.Frensen

Dobbiuslaan 42

2071 DG  SANTPOORT

tel. 023 – 370985

Penningm. H.Scholten

Fuhropstraat 35

2024 VA  HAARLEM

tel. 023 – 254726

gironr. 593457

LEDENADMINISTRATIE

Mw. I.Rohling

Dillestraat 3

2034 MN  HAARLEM

tel. 023 – 338993

UURLEIDERS LESZWEMMEN

Boerhaavebad vrijdag

17  - 18  uur:30 30

W.Bakker

tel. 02503 – 39039

18  - 19  uur:30 30

L.Visser

tel. 023 - 310968

De Planeet zaterdag

Th van Giezen

tel. 023 – 370099

TECHNISCH OVERLEG

Voorz. M. Stam

Pr. Steynstraat 26

2021 VE  HAARLEM

tel. 023 – 271648

Jeugd- en REZ-zaken

secr. Mw. A.v.'t Oever

Eikenlaan 39

2101 WH  HEEMSTEDE

tel. 023 – 293061

Polo-werkgroep

secr. M.Bakker

Postlaan 10

2101 WH  HEEMSTEDE

tel. 023 – 289308

Zwemwerkgroep

secr. mw. A.Veen

Zonnebloemstr 45

2014 VV  HAARLEM

tel. 023 – 313965

Kunstzwemmen

secr. mw. P. Lommerse

Zwanebloembocht 88

1991 GL Haarlem

tel. 023 - 381133

Snorkelen

R. Botman

Ramplaan 12

2015 GW Haarlem

tel. 023 - 247905

Clubhuiswerkgroep

W.Stricker

Poelgeest 95

2036 HS  HAARLEM

tel. 023 – 362865

Clubhuis  tel. 023 - 400777
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