
Hoog niveau

Halverwege de zestiger jaren had DES

een ijzersterke wedstrUdploeg.

DES was veÍegenwoordigd bij de

Nederlandse kampioenschappen en

andere landelijke wedstrijden. Begin

Zevenendertig r€cords DES

Het aantal verbroken en nieuw
gevestigde kringíecords gaí over
het afgelopen jaáÍ weeÍ een stij-
gende lijn te zien. Met vierenne
gentig nieuwe bjjschr;jvingen in het
Íegister der kringrecords van 1976.

zestiger jaren was Toon van der Luit
de trainer, maaÍ deze werd tUdens de

Nederlandse kampioenschappen in
Emmen op staande voet ontslagen.

Toen volgde even een moeilijke pe o-
de en een tijdelijke trainer, in 1971

gevolgd door Jan van Scheijndel.

Onder Jan van ScheijÍdel werd de

ploeg weer groter en sterker, en al
vrt snel kon DES weer op alle num-
mers (in alle leeftijdsgroepen) inschrij-
ven. In die tijd kon het voorkomen dat
vlak voor een wedstrijd in de fietsen-
stalling van de Morgenstond de start-

kaaÍen nog werden geschreven. Dat is

nu wel even anden (startkaaÍten moet
ruim een week voor de wedstrijd
worden opgestuurd en vergezeld gaan

van een gedetailleerde inschrijflUst!).

Club- en Kringrecords

Om een idee te geven van het niveau

dat de wedst jdploeg in het begin van

Uil: Haagsche Couranr 14106/76

Lijstaanvoerder van de zwemvereni
gingen uit de íeg o Den Haag is de
ploeg van DES. Zlj behêalde in het
afgelopen jaar maar liefst zevenen-
dertig krinorecords ..........
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de zeventiger jaren had: in 1972 wer-

den er 184 clubrecords gezwommen

(sommige vart die clubrecords zijn

daama niet meer oveÍroffen) Dege-

nen die in dat jaar 10 of meer clubre-

in de prijzen. Regelmatig kon men op

maandag in de luant lezen dat Cees

Jan Winkel dan wel Ingrid Politiek

een kingrecord had verbeterd'

cords haatden waren: P€ter de Graaf

(11 x), Rob NaÍmes (14 x), Modque

Rosbelgen (15 x), Jacqueline Verhae-

sen (15x) en Ingrid Politiek {104x)

íet mag duidelijk zijn dat Ingrid

Politiek in dat jaar daar voor gehul-

digd werd Diezelfde Ingrid Politiek

behaalde in het jaar dat DES haar 40-

iaris iubileum vierde {1973) het ene

nu 
-t., 

"nA".a 
kdngrecord ln 1974

kwam Cees Jan Winkel bij de wed-

sÍijdploeg en dat bleek een flinke

versterking te zijn Winkel behaalde in

1976 maar liefst 6 gouden Platr'ken

tiidens de Jeugdkampioenschappen in

Utrecht. Tijdens diezelfde wedstrijd

vielen verder voor DES Harry de

Graaf. PeLer de Graaf en Erik VogeL
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Topseizoen wedstriidzwemmen:

t976-1977

In het seizoen 76-7? behoorde DES tot

de beste zwemploegen van Nedelland'

Om dit te illustreren citeren we een

stukje uit de SP ngplank (zoals het

verenigingsblad van DES dan al heeo

vàn maart 19?7, geschreven door de

heer J.P. Winkel:

'Proficiat . , . en nu verder'

wai de insíders de LQatste tíid reeds

zagen.ankomen is nu Sebeurd Zov'rc|

dp dames- als de herenPloeg van DES

ís gePromoveerd naar de hoogste

afdeling van onze landelijke zwem-

sport, Het volgend seizoen zullen onze

dames en heren mogen meestriiden om

de Cullíganlrofee. Het belangríjkste

van dil schilrcrende resulwal is onSe-

twijfetd dat dít werd behaald door de

Rehele \remPloeE. ongeacfu de Per

Toonliike klasse. Ook degenen die niet

altijd worden veftneld bii de "ee$te

drie" hebben hvn niet qerínge steen'

ties, of moercn we hier ze|len auem-

slagen b4gedragen rol dit succes Met

recht k,n worden Sesteld dat dit een

collectieÍ succes is Seweest van de

eerste otde.' In dit zelfde artikel

worden vervolgens de heren Jan van

Scheijndel en Rob Brons in het zon-

netje gezet.

Uil. de ltaagsohe Counnt 17101/7?

DES: VIER KRINGRECORDS

Den Haaq _ Liefsl vler nieuwe kringrecords wareÍ he{

;J;"";;' vriendschappelrjke ?wtmtseekamp

,iiiàïel * o. zvlilcÀ die uilernderijl' werd

lewonnen door DEs
i"..." 

". 
wtrcr veÍbelerde gisl€ravood in de Houl

)"Ëti ,ii" G" ..*rd 'p 
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ïnui; 
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Zlvemmers onder de 10

In de zestiger jaren golden vooral

voor de zwemmertjes onder de 10

andere regels dan nu het geval is. In
die periode mochten degenen die

onder de l0 zwomnen maximaal drie

kefl een 5o-meter nummer zwemmen.

Van 400-meter numÍnels was al hele

maal geen sprake.

De toenmalige wedstrijdsecretaris, de

jarige kinderen al kunnen leveren.

Met als gevolg dat ze er dan niet eens

meer aan beginnen, en dat is toch
jaÍnÍner', aldus de heer Nannes.

Watelpolo 3" klasse bond
Na halverwege de vijftigerjaren weer

in de Kring te hebbe[ gezwoÍrÍnen be-

heer F.M. Nannes, sprcekt dan ook de

vrees uit dat hij het gevoel heeft dat

ze nu te jong te veel moeten preste-

ren. 'Nadeel is dan niet alleen dat het

risico bestaat dat de aadigheid er

eeÍder af gaat, maar ook dat degenen

die nu op 13- of 14-jarige leeftijd

zouden willen gaan zwemmen, schrik-

ken van de prestaties die 8- en 9-

gonnen de waterpoloploegen begin

zestiger jaren weer aan de weg te

timmeren. Om een idee te geven: in
het seizoen 196111962 speelden zowel

de heren als de dames in de 3e klasse

bond. Dat betekende landelijke wed-

strijden waar men in een busje naar

toe ging.

In de periode dat Jan van Scheijndel

trainer was van de wedstrijdploeg,

Uiti de HarsscheCouÉnt 8/3/71

DIIS veertig jaar

De Haagse zwemvereniging DES beslaa!

veenig jaar. Ter gelegenleid daarvan

werd zondagmiddag in hel reslauÍant
van zwembad Overbosch een receptie
gehouden, waarop het jubilerende
bestuur vele geluk',vensen in ontvangsl
mocht nemen. Paul Krugers biedt
voorziftr J. MeijeÍ een wedstrijdklok
aan namens alle leden van de kemploeg.

DEs gaat het jubileum ook sportief
vieren. Eind maart woÍden er nationale
zwemwedstrijden gehouden in de moÍ-
genstond en 20 mei vr'oÍdt eÍ een water-
polotoemooi gehooden in het Zuideí-
park. De jubileumviering wordt besloten
met een zwemfeesl voor dejeugd op 19

augustus in het Zuid€rpaÍk.
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zo had ook de Polo-
ploeg eelr secretari-

aat. Het aanvngen

van een startveÍ-

gunning bestond

toentertijd uit het

sfuren van een

pasfoto en een k€u-

fingsbriele van de

dokter. Dat keu-

ringsbriefje hoeft

tegenwoordig niet

meer, maar vooÍ de

rest is de aanwaag-

proceduÍe een stuk

ingewikkelder ge-

worden Ook bij de

polo is gezelligheid altijd een belang-

rijk onderdeel geweest. Er waren druk

bezochte bingo-avonden aan de Delft-

selaan en men deed van tijd tot tijd
mee aan toemooien buiten de stad. zo

ging men ergens aan het begin van de

zeventiger jarcn naar het zogenaamde

Koekstad-toernooi (in Deventer). Met

twee poloploegen (dames en heren),

twee tenten en io twee busjes. Het

weekend werd van te vorcn nauwelijks

voorbercid, dat kon je allemaal ter

plekke nog doen. Het gevolg was wel

dat niemand een mes bij zich had (om

brood te smercn) en dat er ijslepeltjes

uit de vuilnisbak gehaald werden die

tot mes werden omgedoopt!

Het hestuur Yan D E S in 1973

hainde hij ook de poloploegen Helaas

kwam daff op een gegeven moment

een eind aan, omdat Jan van Scheijn-

del een langebaanzwemmer in hart en

nieren was en zich daar meer oP toe

ging leggen.

Bananendozen met Papier
Eind zestiger jarcn ging de heer

J. Mandemaker meestal met de Polo-

ploeg mee, gewoon omdat hij dat leuk

vond. Jan Meijer had dat uiteraard in

de gaten en stond oP een avond met

drie bananendozen met papieren bij de

heer Mandemaker voor de deur. Ofde

heer Mandemaker wellicht het secreta-

riaat van de polo zou willen verzor-

gen. 'Ik wist van niks, maar de papie-

Íen zouden het me wel duidelijk ma-

ken', aldus de heer Mandemaker en
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Lcrcn zwentmen

van eletnentair belang

Ondanks het feit dat zowel het wed-

strijdzwemmen als het waterpolo een

steeds belangrijker plaats innamen

binnen de vereniging was het glemen-

Íair zwelnmen de 'kurk waar de ver-

eniging op dreef'. Het was en bleef

het stokpaardje van voorzitter Meijer'

Er werd ook in die jaren al volop

aandacht geschonken aan het feit dat

de instuctiestaf niet gewoon goed

maar erg goed moest zijn

\!tmaJ)ntiêntjes

Eind vijftiger jaren startte DES met

een nieuwe activiteit: iedere zaterdaS-

z ÊMMH| rs GEZoil0

Zt.E-.n Folov.r.íiging

,,DOOR EEilONÀCHT STENI"

de heer dr. KeÍebijn, specialist vooÍ

kinderziekten in het Juliana Kinderzie-

kenhuis. Hij was van mening dat

zwemmen bevordertijk is voor de

ontwikkeling van de borstspieren van

de astma- en bronchituspatientjes, die

hij onder behandeling had.

De heer Kerrebijn vroeg aan de heer

Meijer of DES kans zou zien zijn

patiënten les te geven De zwembaden

waren echter oveNol en men zag geen

!.1a - rtt .::,. - ;. . rria q&.{t

Speci1le les',)oor astma-patiënties

en zondagmorgen was er een speciale

les vooÍ astma-patiêntjes Een van de

ouders die door zijn zwemmende

kinderen met DES te maken had was

mogelijkheden hiervoo!

een apart zwemuur in te

voeren. Maar de heer

Meijer had daar snel iets

op gevonden. Hij wist

dat op de zaterdagoch-

tend in DuindorP een

uur gereserveerd was

voor het gemeenteperso-

neel. Maar van de kant

van de gemeente was er

weinig belangstelling

voor dat uur' De heer

Meijer is toen met de

gemeente gaan Praten en

heeft voor elkaar gekegen dat men

dat uur ter beschikking stelde van die

astma patiêntjes. De kinderen werden

(in eerste instantie via de eerder ge-

^dveícntie 
in De Posthoom vandoíderdag15_10_71
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noemde arts) bij DES ingeschreven en

vanaf dat moment warcn er elke zater-

dagochtend 4 instructeurs aan de slag

om door het actief zijn in het water de

conditie van die kinderen te verbete-

ren. Binnen de kotste tijd werd DES

overstelpt met reacties van andere

ouders en zelfs van adsen die hiervan

hadden gehoord. De geschiedenis

vertelt ons niet wanneer deze activiteit

in Duindory beëindigd is. Wel kunnen

we u melden dat DES vanaf mei 1993

cara-patiënten in de gelegenheid stelt

te zwemmen in Morgenstond. OP ver-

zoek van het Astmafonds heeft DES

een deel van het zwemwater beschik-

baar gesteld op de maandagavond in

Morgenstond (zwemmen voor volwas-

seÍren). Meestal is tijdens deze avon-

den een fysiotherapeut aanwezig waar

men les van krijgt.

Einde van een tiidperk

onder de kop einde van een tijdperk

stond er in april 1981 een stukje in het

K ngkompas. 'Onze voovitter. de

heer J. Meijer, gaal na 25 jaat oDze

zwemvereniging Door Eendmcht Sterk

verlaten. Met deze woorden kondigt

het bestuur van DES het einde van een

tijdperk aan, het tijdperk Meijer, dat

niet alleen voor DES maar ook voor

de kring van betekenis is geweest'

aldus het citaat uit het Kdngkompas.

Begin mei stonden de kranten er bol

van. Om een paar krantekoppen te

noemen:'Zoetermeerder onderschei-

pagina 18

den', 'Eerlijk gezegd kan ik geen

water meer zien', 'Stadspenning voor

Ian Meijer', 'Lintje voor Meijer uit
Zoetemeer'. Het zal u duidelijk zijn:

vlak voor en tijdens zijn afscheidsre-

ceptie werd de heer Meijer Yan alle

kanten gehuldigd. Hij ontving niet

alleen de stadspenning van de gemeen-

t9 Den Haag, maar ook de ere-medail-

le in goud, in de orde van Oranje

Nassau. Zijn grote inzet is voor DFS

en voor de Haagse zwemsport van

enorm belang geweest.

Aantal letlen



1981: De voorzittershamer in handen van Paul Krugers

Uit de beschouwingen in het jaarver-

slag blijl*1 dat 1981 voor DES een

moeilijkjaar was. Dat had enezijds te

maken met de ingrijpende bestuurs-

wisseling die er in datjaar plaatsvond,

met onder andeÍe als gevolg dat som-

mige bestuursleden twee taken klegen.

De heer Dick Dijkhuize\ (iÍt 1972 toe-

getreden tot het bestuur en dus 21 jaar

bestuurslid) vervulde bijvoorbeeld de

rol van secrctaris en peÍmingmeester,

hetgeen een grote hoeveelheid werk

met zich meebracht. Het bestuur

bestond op dat moment uit slechts 6

pelsonen, terwijl men qua taakveÍde-

ling eigenlijk 9 mensen nodig had.

Paul Krugers had, na een aantal jeug-

dcommissie-jaren het vooEitterschap

op zich genomen en memoreert in de

Springplank van begin 1982 de be-

stuurswisseling, maar ook de terug-

loop van het ledenaa al. In l98l
moest het bestuur namelijk besluiten

qua zwemuren het een en ander te

rcorganiseren. Dit ten gevolge van de

sluiting van het bad Moryenstond

(renovatie) en het te kleine ledenaantal

in de Houuagerij en tijdens het vol-

wassenenuur op de dinsdagavond in de

Mauritskade .

De consequentie hieryan was dat de

zwemuren in de Houuagerij en in de

Mauritskade (voor volwassenen) wer-

den opgeheven. Zwarc beslissingen

voor een begiDnend bestuur. Vooral

het teruglopend ledenaantal baarde het

bestuur grote zorgen. Het school-

zwenmen bleek uiteindelijk toch een

groÍere concurrent dan men voof
mogelijk had gehouden. Verder was

de glorietijd van de wedstrijdploeg

voorbij en moest er min of meer weer

met de opbouw van een nieuwe ploeg

begonnen worden.

De schouders er onder

vele activiteiten weÍden ondernomen

om het elementair zwemmen ook na

het A- en B-diploma aantrekkelijk te

maken, om de wedstrijdsporten op een

speelse manier onder de aandacht van

de elementaire zwenmers te brcngen

ern. erv. Zo werd in 1982 voor de

eerste keer de zogenaamde zwembad-

competitie georganiseerd, de voorlo-

per van de huidige 'Actie Talent

Gezocht'. In de baden waarin les werd

gegeven werden zwemwedst jdjes

georganiseerd. De winnaars peÍ bad

kwamen tegen elkaar uit tijdens een

finalemiddag in de Mauritskade. On-

derdeel van die middag was een de-

monstratie van de wedstrijdploeg. Op

die manier bmcht men het wedstdjd-

zwemmen op een leuke manier onder

de aandacht van de elementairc zwem-

mers. Leuke en spannende middagen,

waar uiteraard een hoop werk aan zat

voor de organisatoÍen. De KNZB

kwam in 1982 met nieuwe plannen
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Steeh meer v,erk 'roor de instructiesÍaÍ

rond de zwemvaardigheidsdiploma's.

Dit vereiste een gigantische voorberei

ding voor de instructiestaf. Er werden

praktijkavonden georganiseerd voor de

nieuwe onderdelen kunstzwemmen en

snorkelen. Omdat er steeds meer te

doen was op het gebied van elementair

zwemmen werd in 1984 de commissie

elementair zwemmen ingesteld. Eén

van de leden van deze commissie

kreeg tevens als commissaris elemen

tair zwemmen een functie in het be-

stuur. In 1988 werd het fenomeen

sterrenplan ilgevoerd. Opnieuw moes-

ten de instructeurs zich voorbereiden

op iets nieuws bij het eleme air

zwemmen. Ook dit sterrenplan is een

succes. Kinderen kunnen via dit plan

kennismaken met alle takken van de

zwemsport. Aan het begin van de

negentiger jaren is het ledenaantal

teruggelopen tot onder de 1000. In

paginà 20

1991 moest het bestuur helaas de

beslissing nemen de lessen in het

zwembad de Wervel op te heffen. De

animo voor het leszweÍrmen was daar

te ge ng en het was op eeÍI bepaald

moment financieel niet langer verant-

woord deze lessen aan te houden.

Startgemeenschap Den Haag

Het aantal wedstrijdzwemme$ was

aan het begin van de tachtiger jaÍen

dusdanig afgenomen dat DES bij lange

na niet meer met een complete wed-

strijdploeg bij wedstrijden kon ver-

schijnen. Gevolg daarvan was dat de

zweÍlmers tijdens een wedstrijd veel

te vaak moesten zwemmen. In 1982

ontstond er een samenwerkingsver-

band tussen de wedstdjdploegen van

DES en ZCR. Deze clubs kampÍen

met het zelfde probleem: een tekort

aan wedstrijdzwemmers. Na enig

geregel en georganiseer was de Start-

gemeenschap Den Haag op 24 augus-

tus 1982 een feit. In de krant uit die

periode werd gesproken over een

grore stap in de hele Nederlandse

zwemwereld.

De trainers Ed Dijkhuizen en Joop

van Eijk gingen er keihard tegenaan.

In diezelfde pedode werd ook het

zogenaamde basiszwemplan inge-

voerd.

Het doel daarvan was om kinderen na

het behalen van het B-diploma op een

aantrektelijke manier in aa aking te

brengen met de divene wedstdjdsla-



met de opbouw van een hele jonge

wedstrijdploeg. Er wordt een commis-

sie wedstrijdzwemnen ingesteld en

haÍd gewerkt om er weer een echte

ploeg van te maken. Ook het basis-

zwemplan speelde toen en speelt

(thans order aanvoering van Jeanne

Politiek en Michiel van der Veur) nog

steeds een grote ro1. Verder werden er

voor kinderen die nog niet bij de

wedstrijdploeg terecht konden aparte

wedsÍijdjes georganiseeíd om toch

vast een idee te kunnen lTijgen van

een zwemwedstrijd. Dat een en ander

vruchten heeft afgeworpen blijkt uit
het feit dat de ploeg in 1987 er in
slaagde bij de Kringspdntcompetitie te

promoveren van de B naaÍ de A com-

petitie èn zich daarin tot nu toe heeft

kunnen handhaven. Verder kreeg de

ploeg het in 1990 voor elkaar kampi-

oen te worden van de tweede klasse

van district 4 en te promoveren naar

de eerste klasse van dat district. Na

diverse trainerswisselin-

gen werkt de ploeg mo-

menteel onder leiding van

de traineN Jantina de

Bruin en wil Thijsse

keihard voor de prcmotie

vanuit het distdct naar de

landelijke C-competitie.

Zoals de zaken er nu voor

staan zou dat wel eens

kunnen lukken, hetgeen

een fantastisch resultaat

zou zijn.

gen. Dat basiszwemplan werkte uitste-

kend, een tlink aantal zwemmeitjes

kwam na het behalen van de basis-

zwemplan-stickers in de wedstrijd-

ploeg lerecht. In 1985 behaalt de

Startgemeenschap ook nationaal weer

een succesje: een jongens estafette-

ploeg onder de 16 jaar kwaliiiceert

zich voor deelname aan de Nederland-

se kampioenschappen. Toch loopt het

niet helemaal lekker tussen ZCR en

DES en in 1986 besluit men weer uit

elkaar te gaan. DES gaat weer op

eigen benen verder en komt vanaf dat

moment weer uit onder de eiSen

naam.

DES gaat zelf rveer verder

Het uit elkaar vallen van de startge-

meenschap heeft tot gevolg dat een

aantal, vooral oudere, leden de ploeg

verlaat en Marcel van der Togt start

De wefutijdploeg gaat in 1986 weer verder
DES. Op deze foro he! rwede opslankatnp i

onder de naam
Wocrdan.
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Waterpolo ups cn downs

De waterpoloploegen zaten eind ze-

ventigerjaren ook even in een minde-

re periode. In het seizoen 1981-1982

leek daar een eind aan gekomen. De

heren I ploeg promoveerde in dat jaar

van de king naar het district. Uit de

Springplanken van die tijd blijkt dat

men daaÍ erg blij mee was. Helaas

vielen zij in het volgende seizoen door

allerlei omsÍandigheden weer terug tot

het kilgniveau. Ook op waterpolo-

gebied wordt er een basisplan inge-

voerd. Doel hiervan is uiteraard de

kinderen op een speelse manier kenÍlis

laten maken het het waterpolo.

Astrid Mandemaker en Marja Krugers

hebben rcsultaat van hun werk. het-

geen blijkt uit het feit dat DES sinds

enkele jaren meedraait in de aspiran-

ten-competitie.

Het aspirenten-poloÍeam van DES it1 actie (1993)
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Langebaanzlvemmen

Een activiteit waar DES zich ook al
jarenlang sterk voor maald is het

langebaanzwemmen. Uit diverse over-

zichten wordt duidelijk dat de deelna-

me vanuit de vereniging heel wisse-

lend is. Dit heeft waarschijnlijk te

maken met het feit dat dit een volledig

buitengebeuren is, waaryoor de weeN-

omstandigheden dus belangrijk zijn en

met het feit dat het langebaanseizoen

voor een groot deel samenvalt met de

zomeNakantie. Een periode waarin

een aantal mensen even afstand neemt

van het zwemmen. Toch is er altijd
een groep mensen die niet zonder

langebanen kan.In het volgende hoofd-

stuk vertellen we u het een en ander

overdelJsselmeer-zwenÍnarathon. Op

deze plaats willen we het toch niet

nalaten enkele langebaanzweÍnmers te

noemen die zeker op dit
gebied DES vaak in de

publiciteit hebben ge-

bracht: Marcel Stroet en

Marcel van der Togt,
warc kilometervrcters in
Sluis en op het lJsselmeer
(respectievelijk 16 en 25

kilometer).
Een andere man die vroe-
ger voor andere vereni-
gingen uitkwam, maar de

laatste jaren voor DES, is
Richard Broer. In 1992

slaagde hij erin eemte te
worden bij de mastem.

Een uitstekende prestatie

uiteraard.



De organbatie DES

Uit voorgaande hoofdstukken kunnen

we concluderen dat het besturen van

een vereniging als DES geen eeÍrvou-

dige zaak is. Een tweede conclusie

kan zijn dat er enorm veel vrijwilli-
gen nodig zijn om de zaak draaiende

te houden. In 1990 is men begonnen

met het maken van een beleidsplan

voor de jaren 1991 - 1995. In dit
beleidsplan zijn de doelen gefomu-
leerd die men voor ogen heeft ten

aanzien van elementair zwemmen.

wedstrijdzwemmen en waterpolo en de

manier waarcp deze doelen bereikt

kunnen worden. Verder uiteraard

aandacht voor de financiën van de

vereniging, erg belangdjk vooral nu

een aantal suhsidies veÍdwenen is Tn

Aantal leden

ditzelfde beleidsplan wordt tevens

uiteengezet hoe de organisatie van
DES in elkaar zit. naast het bestuur is

een aantal conrmissies actief. te weten

de commissies elementair, wedst jd-
zweÍrmen elr waterpolo en de jeugd-

commissie. In 1993 is daar vervolgens

de PR conÍnissie aan toegevoegd.

Eveneens in het begin van de negenti-

ger jaren slaat ook bij onze vereni-
ging, onder impuls van vooEitter Paul
KÍugers, de automatisering toe. Het
ledenbestand en de financiêle admini-

stratie in de computer. Zag je vroeger

dat mensen elkaar stukken papier
gaven, tegenwoordig overhandigt men

elkaar computer-schijfjes.
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Een hoofdstuk apart: De IJsselmeer-Zwemmarathon

Op 11 juli 1970 werd voor de eerste

keer de lJsselmeer-Zwemmarathon

georganiseerd. Een zwemwedstdjd

van 25 kilometeÍ over het lJsselmeer,

van Stavoren naar Medemblik. De

organisatie was toen in handen van

DES en de plaatselijke VVv in sa-

menwerking met het gemeentebestuur

van Medemblik. De organisatoren

raakten hiertoe geïnspireerd door het

feit dat Jan van Scheijndel en Jan

Visser deze oventeek in 1968 en 1969

zwemmend maakten. Van begin af aan

was duidelijk dat het hier om een

zware ovetocht gaat. Het eerste jaar

slaagden slechts drie van de elf deel-

nemers et in Medemblik zwemmend

te bereiken. Winnaar werd H. Prins in

een tijd van 7 uur, 2 minuten en 3

seconden. Het was en bleef een bij-
zonder zwem-evenement, waar alleen

de sterksten aan mee konden en L:un-

nen doen.

De organisatie

Er komt heel wat kijken bij de organi-

satie van een dergelijk evenement. Er

moet onwaarschijÍÍijk veel gebeuren

voordat er met zo'n wedstrijd begon-

nen kan wotden- En er is veel, heel

veel belangeloze hulp nodig om een

dergelijk evenement te doen slagcn.

Het belangdjkste daarbij is uiteraard

de veiligheid van de zweÍnners. Elke

zwemmer heeft daarom een eigen

volgboot. Op die volgboot is zowel

een jurylid, een ehbo'er als een coach

aanwezig (naast de bemanning van de

boot uitemard). De IJsselmeermara-

thon wordt in 1994 voor de 25ste

maal georganiseerd en elk jaar weer

zijn er schippeÍs bereid gratis hun

boot en zichzelf beschikbaar te stellen

om een zwemmer te begeleiden.

Elk jaar weer is er een dokter aanwe-

zig die de zwenmers medisch keurt

en tijdens de wedstrijd beschikbaaÍ is.

Elkjaar weer zijn er juryleden bereid

een hele dag in weer en wind oP hun
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post (aan de kade of op een boot) te

blijven.

Elk jaar weer is er een verpleegkun-

dige aanwezig die de zwemmers op-

vangt zodra deze uit het water komen.

Elk jaar weer is de havenmeester van

Medemblik iÍr actie om in- en uitva-

rende boten te wijzen op de binnenko-

mende zweÍrmels.

Elk jaar weer houdt de havenÍneester

vaÍr Stavorcn ligplaatsen voor zo'n 20

botel wij en stelt deze de visafslag

open om de zweÍnmers de gelegenheid

te geven zich om te kleden en voor te

bereiden op de start.

Elk jaar weer kan de organisatie be-

schikken over een juryboot met een

uitstekende accommodatie en een

supe$nelle boot waarmee jachten en

andere storende elementen op afstand

worden gehouden en waamee de dok-

ter er/of de scheidsrechter in noodge-

vallen snel ter plaatse kunnen zijn.

En elk jaar weer is het koersschip

van Rijkswate$taat beschikbaar, dat

in een rechte lijn van Stavoren naar

Medemblik vaart. Ook zijn er reserve-

boten beschikbaar die direct kunnen

invallen als een van de volgboten

uitvalt.

En tenslotte weet men elk jaar weer

voldoende sponso$ te viÍrden, onIIIis-

bare mensen en bedrijven die vinden

dat dit unieke evenement niet verloren

mag gaan.

Stichting tot Behoud

van de zwemmarathon

Stayeren - Medemblik

De organisatie van deze marathon is

vijf jaar in handen geweest van DES

en de WV. Nadat de WV te kemen

had gegeven hiermee te willen stoppen

bleek een aantal Medemblikkers te

vinden dat dit evenement moest blij-
ven. Op dat moment werd de Stichting

tot Behoud van de Zwemmarathon

Staveren - Medemblik opgedcht en

vanaf 1975 woldt de zwemmarathon

georganiseerd door DES en deze

Stichtillg. In de beginjaren waren het

van DES vooral de hercn Meijer en

Nannes die hierbij betokten warcn,

de toenmalige voorzitter en secretaris,

en van de Medemblikkers waren het

de heÍen De B€er en BrakeboeÍ die

hiedn buitengewoon actief warcn. Bij
de Medemblikke$ komen we tegen-

wooÍdig weer de naam Brakeboer

tegen en bij DES zijn het vooral de

hercn Krugers en De BÍuin die zich

hieryoor sterk maken.

Klinkende namen

In al die jaren heeft men deze wed-

strijd slechts één keer af moeten gelas-
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ten. De weeNomstandigheden waren

in 1988 dermate slecht. dat het onver-

antwoord was zwernmen het IJssel-

meer te laten bedwingen. De andere

jarcn waren de weeNomstandigheden

wisselend en varieerden van stralend

zomerweer tot bijna herfstachtig weer.

De tijden van de winnaars variëren

uitemard ook. De weersomstandighe-

den zijn daar nogal bepalend voor.

Naast de individuele zwemmen doen

ook elk jaar maximaal drie estafette-

ploegen aan deze marathon mee.

Estafetteploegen waarvan de zwem-

mers dan kennis kunnen maken met

dit fenomeen om wellicht zelf een

keer individueel de overtocht te ma-

ken. In de loop der jaren heeft regel-

matig een estafetteploeg van DES de

oversteek gewaagd. Bekende DESse$

die individueel aan deze marathon

hebben meegedaan zijn Marcel Shoet

en Marcel van der Togt. In 1986

slaagde Marcel van der Togt er in als

eerste Medemblik te bereiken. Marcel

was op dat moment tlailrer van de

wedst jdploeg en vele wedstríjdleden

verwelkomden hem met bloemen oP

het moment dat hij het water uit
kwam.

{:*r,tx: -.
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1993 een fantastisch jubileumjaar

Jubileumcommissie ingesteld

Eind 1991 benoemde het bestuur de jubileumcommissie, bestaande uit de dames

Ida Smildiger en Gmda ThUsse en de heren Jaap Mandemaker en Ruud Baltus.

Deze commissie had tot

taak de voorbereiding van

een aantal jubileum-activi-

teiten ter gelegenheid van

het 60-jarig bestaan in
1993. En dat 1993 een

geslaagd jubileumjaar is

geweest is u waarschijn-

lijk niet ontgaan. In eerste

instantie werd een aantal

activiteiten bedacht die èn

leuk waren èn geld op

konden brengen. Dit om

later een aantal andere

activiteiten van te kunnen

betalen.

Bingo, fietsenrally,

loterij en sponsorz\{emmen

De activiteiten moesten leuk zijn en geld

opleveren. Beide doelen zijn volop gehaald.

De foto's die u hierbij aantreft getuigen hier-

van. Vooral het sponsoEwemmen en de loterij

leverden aanzienlijke bedragen op. Dat bete-

kende dat de jubileumconmissie volop verder

kon met de organisatie van jubileum-festivi-

teiten.
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De wedstrijdploeg:
een

jubileumwedstrijd

In februari was er voor de

wedstrldploeg een jubileum-

wedstrijd in het Stenenbad in

Wassenaar. Een zeer ge-

slaagd evenement, ook al

omdat DES er in slaagde

deze wedstrijd te winnen. Na

de wedstrijd was er een

gezellige bijeenkomst in de

kantine ter plaatse.

Voor de elementaire

leden:

sport- en spelmiddag

Er is nog lang over nage-

sproken. Op 6 maart was

de fantastische spoÍ- en

spelmiddag in Overbosch,

bezocht door zo'n 300les-

zwenrmers. De kinderen

hebben genoten dankzij de

inzet van vele commissie-

leden, wedstdjdleden, be-

stuursleden etc. etc. Dit
was een O?isch voorbeeld

van een middag die alleen

maar georganiseerd kon

worden door een hele

grote groep mensen die

Door Eendracht Sterk is.
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Receptie

en feest

Op dezelfde dag,

aansluitend aan

het sport- en

spelfestijn was er

een receptie in
het restaurant van

Overbosch.

Velen bezochten

deze geslaagde

receptie, waarbij

de heer D. Dijk-
huizen van de

voorzitter van de

Haagse Kdng het

Kring-ereteken kreeg uit-gereikt voor zijn jarenlange inzet voor de zwemsport.

's Avonds werd er flink feestgevierd door al die mensen die zich vdjwel dagelijks

voor hun vereniging inzetten.
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Waterpolo-
jubileumtoernooi

Op 22 augustus was er
een jubileumtoernooi

voor de waterloloploe-
gen. De wedstdjden
warcn in het buitenbad

van Overbosch. Helaas

werkte het weer be-
paald niet mee en

moesten de pupillen-
teams voortijdig af-
haken. Het water
kwam met bakken uit
de hemel. Ondanks het

weer is het toch een

heel geslaagd toeÍnooi
geweest, waar spoÍ en

gezelligheid hand in
hand gingen.

Reiinie

Een andere activiteit die je
in een jubileumjaar eigen-

lijk wel moet organiseren

is een rciinie. op 30 okto-
ber ontmoetten oudleden
en huidige leden elkaar in
het tropische gedeelte van

de Mauritskade.
Een avond waarbij niet
alleen hednne ngen wer-
den opgehaald maar waar-

bij ook nog even een bal-
letje gegooid kon worden.
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Kerstfeestfeest

Op 18 december werd het jubileum-
jaar afgesloten met een grandioos

feest voor de jeugdleden. Biina 200
kinderen genoten tijdens dit zoge-
naamde keNfeestfeest van muziek en
van een clown en gingen om half vijf
zeer voldaan met hun cadeautje naal
huis. Een prachtige afsluiting van een

schittercnd jubileumjaar.

De onderstaande foto, met daarop
het voltallige bestuur van DES,
werd genomen op 25 november
1993.
Groot was onze schdk toen wij,
enkele dagen later, vemamen dat
Dick Dijkluizen in de nacht van
29 november was overleden.
We zullen hem missen.

Het bestuur,',a D.E.S. november 1993
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