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Van het bestuur

Beste DWT-ers,

2018 begonnen we op een mooie
manier. Op zondag 7 januari was
er de jaarlijkse nieuwjaarsrecep-
tie in het clubhuis van DWT.
Natuurlijk in combinatie met het
vlinderslaggala en de familie
estafette. Fijn dat er zoveel
DWT-ers waren,  daardoor was
het een geslaagde ontmoeting. 
Bedankt clubhuiscommissie
voor de goede verzorging en
gastvrijheid!

Het bestuur is in de 1e maand
van 2018 bij elkaar geweest. We
hebben gebrainstormd over
welke focus we aanbrengen in
2018. Communicatie, intern en

extern, en gebruiksvriendelijk-
heid van de website zullen de
speerpunten vormen. We zouden
het leuk vinden als DWT-ers
zich aanmelden die ervaring
hebben met social media en ons
willen helpen daarbij!

Vrijwilligerswerk blijft altijd een
belangrijk ingrediënt voor een
vereniging. Dankzij vrijwilligers
kunnen alle activiteiten plaats
vinden binnen DWT. Daarom
wordt met ingang van dit jaar
direct bij inschrijving gevraagd
welke activiteit het nieuwe lid
op zich wil nemen. Dat kan een
keer per jaar zijn of een vaste
rol.
Hoewel we nog steeds heel trots

mogen zijn op alle vrijwilligers
is het belangrijk te borgen dat
we er ook genoeg houden in de
toekomst.

In  april vindt de ALV plaats. In
deze vergadering zal de voorzit-
ter het werk neer leggen. We
zijn  op  zoek naar iemand die de
rol wil overnemen. Weet je ie-
mand of wil je zelf heel graag
die rol op je nemen neem dan
contact op met het bestuur!

We kijken uit naar een mooi
voorjaar met voor iedereen veel
zwemplezier!

Het bestuur van DWT

Van de clubhuiscommissie
Door Mieke

Zondag 28 januari was het weer
de hoogste tijd om wat extra
aandacht te geven aan ons club-
huis. Onder het genot van een
lekker kopje koffie en met op de
achtergrond het NK sprint, is
o.a. de prijzenkast onder handen
genomen. Dat was ook wel de

hoogte tijd eerlijk gezegd. De
prijzen zijn afgestoft en de kast
zelf is ook weer spik en span
gemaakt.

De vlonder achter de bar moest
er ook aan geloven en is te gra-

zen genomen met de hogedru-
kreiniger. De opbrengst onder de
vlonder viel tegen, maar € 2,20.  

Belangrijkste is dat de vele prij-
zen weer goed zichtbaar zijn.
Heb jij wel eens goed naar de
prijzenkast gekeken?
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Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u van harte
welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537

U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaan-kwartier aan het
Marcelisvaartpad. Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Spelregelvraag 32

Nieuwe vragen verzinnen wordt
na 32 keer lastiger. Ik hoop dat
volgend seizoen nieuwe spelre-
gels komen, dan kan ik weer iets
nieuws verzinnen. Tot die tijd,
en ook daarna, sta ik open voor
vragen van de lezers. Stuur je

vraag naar
spelregelvraag@kpnmail.nl .

En dan nu de vraag.
De coach van de thuisploeg
vraagt een time out aan. Na 45

seconden klinkt het signaal en
stellen de spelers zich op.
Voordat de time out is afgelopen
maakt een speler van blauw een
zware overtreding. Hoe moet de
scheidsrechter hiermee omgaan?

Van de Polovoorzitter

Dit keer wil ik van gelegenheid
gebruik maken om even aan-
dacht te vragen voor leden van
de polocommissie. De commis-
sie bestaat momenteel uit Hugo,
Paul, Jorrit, Puck, Roselijn,
Wesley, ik zei de gek en onze
lijstduwer Dolf. Deze mensen
zetten zich altijd belangeloos in
voor DWT. Een leuke, frisse en
vooral gemotiveerde groep men-
sen die DWT een warm hart toe-
dragen. Een aantal dingen die zij
doen zijn zichtbaar maar sommi-
ge dingen ook niet.

Hugo & Paul, onze secretaris-
sen, zijn altijd druk met veel
administratieve zaken zoals de
agenda en de notulen maken,
dingen uitzoeken en bijvoor-
beeld storingen verhelpen aan
het scorebord. Jorrit, heren aan-
spreekpunt, neemt de volle ve-
rantwoordelijkheid voor de He-
ren teams. Hij is constant in
overleg met o.a. Jeroen Barning
om dingen beter te laten verlo-
pen. Verder is hij druk bezig met
zijn lobby in relatie tot het be-
schikbare badwater. Hij heeft er
verder voor gezorgd dat Heren 1

in Januari en paar oefen wed-
strijden kon spelen. Daarnaast
natuurlijk de evaluatie gesprek-
ken met de trainers en aanvoer-
ders. Puck, dames aanspreek-
punt, doet ditzelfde maar dan
voor onze Dames. Zij staat in
nauw contact met Hans Hoger-
heide. Daarnaast heeft zij de af-
gelopen periode veel energie
gestoken in het organiseren van
"The Grand Beer Pong Tourna-
ment". Dit evenement heeft ui-
teindelijk genoeg geld opgele-
verd om een budget overschrij-
ding weg te poetsen en daar zijn
wij als commissie heel blij mee!
Roselijn, jeugdcoördinator, is
altijd heel erg druk met onze
jeugd. Periodiek overleg met de
trainers, evenementen organise-
ren, problemen oplossen, flyers
laten maken etc. etc. Wesley,
onze PR man en tevens onze
nieuwste aanwinst, is de beheer-
der van onze (besloten) DWT
Waterpolo Facebook groep. En
groot succes met als doel onze
leden (beter) te informeren en
het bevorderen van de samen-
hang. Daarnaast zit hij elke

maand alle commissieleden ach-
ter de broek dat zij op tijd de
stukjes aanleveren voor het club-
blad. Wesley maakt er een mooi
geheel van en bekijkt of een
geen dingen  dubbel vermeld
staan. Daarnaast komt hij met
frisse ideeën en oplossingen. Als
laatste Dolf. Hij is nog steeds
bezig met een aantal zaken die al
wat langer lopen maar die hij
wel netjes wil afronden. Daar-
naast zorgt Dolf er telkens voor
dat het poloboekje gedrukt
wordt en daar gaat het nodige
werk in zitten. Verder kunnen
wij altijd terugvallen op Dolf als
wij tegen problemen aanlopen of
dat er iets gedaan moet worden.
De commissie is daarnaast na-
tuurlijk druk met maandelijks
vergaderen, het aanleveren van
informatie voor het clubblad, het
maken van het poloboekje, het
organiseren van het Pinkstertoer-
nooi (Paul en Hugo), de W cur-
sus, scheidrechters etc. etc. Al
met al een groep om trots en
vooral zuinig op te zijn! 

Groet, Rob

mailto:spelregelvraag@kpnmail.nl


   Peter Rienstra Jeugdtoernooi



Pinkstertoernooi
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Agenda:
zondag 18 februari - Minipolo toernooi ZPCH Hoofddorp

mini's en  <11 (op uitnodiging)
24 februari t/m 4 maart -  Geen training, voorjaarsvakantie.
zondag 18 maart - Minipolo toernooi VZV IJmuiden
zondag  1 april - Geen training, Pasen
zondag 8 april - Mini's en < 11 geen training ivm

thuiswedstrijd <13 en <15.
vrijdag 27 april - Geen training <15,  Koningsdag
vrijdag 4 mei - Dodenherdenking
zondag 11 mei - Carnaval, doe raar met je haar, hoofd-

training.
zondag 13 mei - Moederdag, mama's mogen meetrai-

nen.
zondag 20 mei - P e t e r  R i e n s t r a  j e u g d t o e r -

nooi/Pinkstertoernooi
zondag 17 juni - Vaderdag, papa's mogen meetrainen.
dinsdag 26 juni - Laatste dinsdag training voor de zo-

mervakantie.
zondag 7 juli - Laatste zondagtraining
vrijdag 13 juli t/m zondag 15 juli DWT jeugdkamp
21 juli t/m 2 september - Zomervakantie

Polo dames

Fryske Sûkerbôle, Beer pong &
overwinningen!
 
De waterpolodames blikken te-
rug op een geslaagde sponsorac-
tie. Met de verkoop van (ruim
100!) Friese suikerbroden en een
sponsorevent op 27 januari is
voldoende geld opgehaald voor
de betaling van de damestrainer.
Voor het event werd een beer
pong toernooi georganiseerd en
daarnaast kon men liedjes aan-
vragen en aan het Rad van
Jim/Fortuin draaien. Namens de

dames wil ik alle donateurs har-
telijk bedanken voor hun gift(en)
en gezelligheid!
 
Dames 1 en Dames 2 zijn de
tweede seizoenshelft succesvol
begonnen. Dames 1 heeft twee
ruime overwinningen geboekt:
17-2 tegen UZSC en 12-5 tegen
Het Y. Er werden weinig fouten
gemaakt, makkelijk gescoord en
goed verdedigd. Dankzij dit re-
sultaat is een flinke sprong ge-
maakt van de 9e naar de 6e plek
in de poule. 

Dames 2 heeft 6-4 gewonnen
van Aquafit / KZC en in een pit-
tige wedstrijd tegen VZV gelijk
gespeeld met 4-4. De wedstrijd
tegen VZV was tevens de laatste
wedstrijd met Mariska als coach,
die voor 9 maanden naar Sint
Eustasius is vertrokken. Heel
veel plezier Mariska! De dames
zullen door diverse DWT'ers
gecoacht worden de komende
tijd.

Groetjes Puck

Polo Jeugd
Door Roselijn

Er zijn alweer wat wedstrijden
gespeeld en zeker niet onver-
dienstelijk.
Afgelopen weekend zag ik <13
spelen en dit was een hele leuke
wedstrijd om te zien. Wat was
het spannend. Ze speelde tegen
DAW, zij staan 3de en wij staan
9de. Het laatste partje was ze-
nuwslopend, zeker voor de toe-
schouwers. Invaller Jochem en
Willem hebben zeker hun steen-
tje bijgedragen. De kinderen ble-
ven er trouwens vrij rustig on
der. Laatste minuut zorgde Jilles
dat het spel gelijk eindigde door-
middel van een strafworp 7-7.
Ze hebben een groot applaus
mogen ontvangen van het plu-
bliek en dames 1 die na hen
speelde. Ook de scheidsrechter
vertelde achteraf nog dat dit wel
één van zijn leukste jeugdwed-
strijden is geweest die hij geflo-
ten heeft. <15 speelde uit, door
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omstandigheden helaas met 6
man. Gelukkig was de tegen-
stander zo sportief om ook met 6
man te spelen. 

Zonder wissels hebben ze ge-
wonnen met 1-6. <11 speelde
zondag een pittige wedstrijd. 

De eerste 2 partjes ging het aar-
dig gelijk op, helaas toch nog
verloren. Maar volgende keer
beter jongens!
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Leszwemmen

Na de lesgeversbijeenkomst op
vrijdag 19 januari is er een klein
feestje gevierd. Een klein feestje
om de volledige overstap naar
superspetters te vieren. Er ligt
vanaf begin dit jaar niemand
meer in het water zonder bad-
muts, als het goed is, zonder
duikbril, als het goed is maar
met een portie energie om de
stickers te behalen die de voort-
gang van de leerling weergeeft.
 
Voordat we de volledige over-
stap maakten, hebben we nog
een laatste keer afgezwommen
in 2017. Gefeliciteerd aan alle
geslaagden:

Voor het b-diploma: Sara, Ma-
riam en Ninthe.
Voor het c-diploma: Heleen,
Mick, Nadine en Thijs.

En voor superspetters: Sameer,
Ayman, Isabel, Luca en Thea.

Een hele prestatie. We wensen
jullie verder zwemplezier in de
toekomst.

2x per jaar wordt een lesgevers-
bijeenkomst georganiseerd. De
voortgang en ontwikkeling van
superspetters wordt dan bespro-
ken, de zwemtechniek komt aan
bod net als het zwemplezier
maar ook individuele voortgang
kan worden besproken indien
nodig. Zo denken we met zijn
allen mee om een zwemmer op-
timaal te begeleiden naar het
behalen van het diploma. Aan
bod kwam dit keer ook de sa-
menwerking van de KNZB met
Disney. Hierdoor is o.a. het logo
van superspetters veranderd. Log

je dus voortaan in op Superspet-
ters, maak je kennis met de fa-
milie Duck. Hoe leuk is dat.

Nog meer samenwerking; DWT
heeft niet alleen in Duckstad
vrienden, ook in Haarlem is men

ons gunstig gezind. Zo biedt
Huijg Sport in de Cronjéstraat
korting bij het aanschaffen van
zwembenodigdheden. Is de bad-
muts dus stuk of zit hij niet lek-
ker, koop bij Huijg sport een
nieuwe. Een stoffen badmuts is
ook toegestaan.

Vrijdag 9-feb
Vrijdag 16-feb
Vrijdag 23-feb Start voorjaarsvakantie
Vrijdag 2-mrt voorjaarsvakantie
Vrijdag 9-mrt
Vrijdag 16-mrt
Vrijdag 23-mrt uitzoeken 
Vrijdag 30-mrt Goede Vrijdag
Vrijdag 6-apr afzwemmen Boerhaavebad

zaterdag 3-feb
zaterdag 10-feb
zaterdag 17-feb
zaterdag 24-feb Start voorjaarsvakantie
zaterdag 3-mrt voorjaarsvakantie
zaterdag 10-mrt
zaterdag 17-mrt
zaterdag 24-mrt uitzoeken
zaterdag 31-mrt Pasen
vrijdag 6-apr afzwemmen Boerhaavebad

Junior Pro

Vrijdag 2 februari is het uitzoe-
ken voor het afzwemmen van
junior pro. De leerlingen hebben
afgelopen keren met kleding aan
geoefend. Vergeet deze dus ook
bij het uitzoeken niet mee te ne-

men. Een plasticzak Is nodig om
bepaalde vaardigheden te laten
zien. Deze hoort bij je outfit.
Wanneer je bent uitgekozen om
af te zwemmen, krijg je een brief
mee.

Het afzwemmen vindt plaats op
16 februari om 17.30uur. De
reguliere les van junior pro komt
hiermee te vervallen.

Heel veel succes zwemmers.
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   Pubquiz

Antwoord spelregelvraag

Artikel 21.13 meldt:
Het zich aan wangedrag schuldig
maken, daarbij inbegrepen het
gebruik van onacceptabele taal,
agressief of aanhoudend foutief
spel, het weigeren gehoor te ge-
ven aan of tonen van gebrek aan
eerbied voor de scheidsrechter of
official, onoorbaar gedrag tegen-
over de waterpolospelregels of
aanzetten tot het in diskrediet
brengen van het waterpolospel.
De overtreder wordt voor de
verdere duur van de wedstrijd
uitgesloten, met vervanging zo-
dra zich een van de voorvallen

voordoet waarnaar in WP 21.3
verwezen wordt en hij moet de
zwemzaal (met inbegrip van de
tribune) verlaten.

[Opmerking: Indien een speler
een overtreding maakt volgens
deze regel, gedurende een rust-
periode, time-out of na een doel-
punt, zal de speler worden uitge-
sloten voor het resterende deel
van de wedstrijd en een vervang-
er mag direct deelnemen aan de
herstart van de wedstrijd omdat
alle situaties worden beschouwd
als een rustperiode: het spel her-

begint op een normale manier.]

De speler heeft dus een UMV
gekregen tijdens een rustperiode.
Als het niet tijdens de rustperio-
de was gebeurt dan had blauw
20 seconden met een man min-
der gespeeld. Maar omdat het
voorval nu wel tijdens een rust-
periode heeft plaatsgevonden
begint blauw compleet. De spe-
ler die de overtreding heeft ge-
maakt heeft wel de UMV en
moet dus de zwemzaal verlaten.

Ton van Gemert.
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JVL Administraties B.V.
Van Merlenstraat 1
2012 KM  HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl

Het beheerkantoor voor
Vereniging van Eigenaren

JVL Administraties BV is het beheerkantoor voor Vereniging van Eigenaren
in Haarlem en omstreken. Momenteel beheert JVL Administraties B.V. ruim
95 VvE`s in de regio Kennemerland (o.a. Haarlem, Heemstede, Hillegom,
IJmuiden, Lisse, Zandvoort, etc.).

Enkele voordelen van JVL Administraties B.V. zijn:

! Professionaliteit (30 jaar ervaring)
! Snelle reactie (binnen 24 uur antwoord, ook bij calamiteiten)
! Optimale service en dienstverlening
! Toegankelijk te bereiken via App en website

Op zoek naar een beheerkantoor dat alle zorgen voor een Vereniging van
Eigenaren uit handen neemt, neem dan contact op met:
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Informatie

Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis
Robbert Henrichs

Kopij 
De Waterdroppels wordt samen-
gesteld door en voor  DWT'ers. Dus
ook uw bijdrage is van harte
welkom. Kopij kunt u  opsturen

naar:
Glasblazersstaat 19
2011AP Haarlem
of mailen naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden artikelen aan te
passen en/of in te korten.

Reclame
Robbert Henrichs
Tel.  06-81480333

DWT websites:

www.dwt-haarlem.nl
www.dewatertrappers.nl

Contact adressen Zwem uren

Dagelijks bestuur
# Miriam Otte (voorzitter)
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# Johan Selles (penningmeester)
tel.: 06 - 54 62 37 85
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)
# Ineke Rohling
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Mieke Goedkoop (voorzitter)
tel.: 06-42002548
# Toos Goedkoop (Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
junior-pro@dwt-haarlem.nl

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 Junior Pro
Uurleider: Kitty Ungureanu 
junior-pro@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Superspetters
Uurleider: Kitty Ungureanu 
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Planeet zaterdag
8.00-9.00 Superspetters
uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 Superspetters
uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl 

Zwemmen voor volwassenen
(Het uur U):
19.30-20.30 Zwemuur voor volwassenen

(uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu 

tel: 023-5330857

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.00 uur Boerhaavebad
zaterdag: 13.00-14.00 uur droogtraining:

Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
Zwemtraining (wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad

17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad

17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
vrijdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag 18.30 - 19.30

Waterpolo:
Locatie Boerhaavebad
maandag 21.45 - 23.00 Herenselectie
dinsdag 18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/

pup<13
19.30 - 21.00 Dames 1+2

woensdag 22.00 - 23.00 Heren 3-4-5
vrijdag 17.30 - 18.30 Minipolo / pup<11

Junior Pro-uur
20.30 - 21.45 Dames 1+2
21.45 - 23.00 Herenselectie

Zondag 16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13

© Zwemvereniging De Watertrappers
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