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Voorzet Voorzitter

Het zal niemand ontgaan zijn, vier grote
posters met de gezichten van DWT in het
halletje! Vorige jaar hebben alle
werkgroepen zich ingezet om van
iedereen een foto te maken en Ton van
Gemert heeft hier 4 fantastische poster
van gemaakt! Ik wil iedereen hierbij
hartelijk bedanken voor z'n bijdrage en
speciaal Ton van Gemert voor het maken
en regelen van deze fantastische posters!

Het Europees Kampioenschap waterpolo werd dit jaar gehouden in
Nederland en wel in het Pieter van den Hoogenband zwembad in
Eindhoven. De KNZB heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt
om verschillende workshops te organiseren, namens DWT zijn hier
ook mensen naar toegegaan. Tevens zijn er verschillende DWT'ers als
toeschouwer naar de wedstrijden wezen kijken, het leuke hieraan is
dat ze ook meteen op de gevoelige plaat zijn vastgelegd en de hele
wereld over zijn gestuurd!

Tijdens het stencilen van het
clubblad van januari ging het
mis met de stencilmachine.
Na 17 jaar trouwe dienst leek
het einde van de machine
een feit. Natuurlijk er waren
al langer mankementjes en
de machine maakt een geluid
wat niet hoort, maar het

papier kwam er altijd uit. Toen ik 2 jaar geleden belde voor een
onderhoudsbeurt kreeg ik het antwoord dat er geen monteurs meer
zijn die weten hoe ze zo'n machine moeten onderhouden en dat er ook
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geen onderdelen meer voor zijn. De machine werd verkocht met een
levensduur van 10 jaar en dat heeft ie makkelijk gehaald.

Doordat de machine het begaf hebben we het clubblad van januari per
email proberen te versturen met de email adressen die we in ons
ledenbestand hebben. Het idee is om langzaam over te gaan op een
digitaal clubblad, met een geringe oplage als inkijkexemplaren voor
in het clubhuis. Vorige week heeft nog een technisch DWT team naar
de machine gekeken en hier weer nieuw leven in weten te blazen,
maar met z'n huidige leeftijd is het de vraag hoelang het duurt voordat
een ander onderdeel het begeeft.

Heeft u het clubblad niet digitaal ontvangen, dan kunt u uw email
adres sturen naar nieuwsbrief@dwt-haarlem.nl

Van de polocommissie
Door Sabine

Minipolotoernooi
Op 19 februari is er voor de minipolo weer een toernooi dat wordt
georganiseerd door ZV Haerlem. 
Het toernooi begint om 14.30u. en de kleedkamers zijn open vanaf
14.15u.
Heel veel plezier en zet 'em op!

Sportkeuring 
Tijdens de afgelopen oudervoorlichting werden de vragen gesteld hoe
en waar je een sportkeuring kan aanvragen en ook het belang hiervan
uit te dragen onder de leden van DWT.
Bij het Sport Medisch Adviescentrum Haarlem kan je terecht voor

mailto:nieuwsbrief@dwt-haarlem.nl
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preventieve sportmedische onderzoeken. Hiervoor is geen verwijzing
van de huisarts vereist, omdat de sportgeneeskunde vrij toegankelijk
is. Het SMA Haarlem adviseert deze onderzoeken aan beginnende
sporters, intensieve sporters, maar ook aan pati?nten met chronische
ziekten.

Bij een sportkeuring wordt jij of jouw kind gecheckt op o.a.
vetpercentage, oogtest, sporttak gerelateerde klachten, ijzerbepaling,
cholesterol, longfunctie en de hartfunctie. Door deze keuring kunnen
eventuele aandoeningen en klachten worden geconstateerd en
voorkomen. 

Een standaard onderzoek is het Basis sportmedisch onderzoek.
Hiervoor komen in aanmerking: 
! mensen die minder dan 7 uur per week sporten en hierbij

geen/weinig problemen hebben.
! jeugdsporters bij een sportbond, opleiding ALO, CIOS of

InHolland Sport & Bewegen.
! jeugdige sporters jonger dan 12 jaar.

Voor meer informatie kan je bellen naar het nummer 023 - 525 80 80
of mailen naar info@smahaarlem.nl. Op de website
www.smahaarlem.nl onder het kopje 'Diensten' - ' Sportmedische
onderzoeken' staat voor welke onderzoeken je bij het centrum terecht
kan.

Algemene mededeling
Meld tijdig aan de polocommissie dat je team niet bij een wedstrijd
kan komen opdagen om welke reden dan ook, zodat wij zo snel
mogelijk de familie Rienstra hierover kunnen informeren voordat zij
een boete naar ons hebben opgestuurd!
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Uit het Haarlems dagblad



Licht-kracht installaties
Tel./Data installaties
Inbraak beveiliging
Scheeps installaties

Loggerstraat 33/B 1976CX IJmuiden
Tel. (0255) 51 19 65 Fax (0255) 51 41 63
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Trainers Congres Waterpolo

Van 16 t/m 29 januari hebben de Europese kampioenschappen
waterpolo plaatsgevonden in Eindhoven. Tijdens dit toernooi heeft de
KNZB een groot aantal 'side-events' georganiseerd met als doel het
niveau van het waterpolo in Nederland te verhogen. Eén van deze
activiteiten was een congres voor waterpolotrainers, gecombineerd
met het bezoeken van een wedstrijd van het Nederlands herenteam.
Wij mochten hier naar toe van het bestuur en we hebben er veel
opgestoken, hoewel het soms moeilijk was het vertelde verhaal te
vertalen naar de
situatie bij DWT. 
H e t  c o n g r e s
bestond uit 3
w o r k s h o p s .
Arjan Vos is
bondscoach van
Jong Oranje en
hij hield een
verhaal over het
herkennen van
t a l e n t .  D e
b e l a n g r i j k s t e
factor om door te
breken is uiteindelijk vooral de wil en bereidheid om daar veel voor
te doen. De beste speelster die nu in het Nederlands team speelt,
Yefke van Belkum, was bij de jeugd nog helemaal niet zo goed, maar
was wel een echt trainingsbeest. Ook bewust bezig zijn met de sport
is zeer belangrijk. Zo vraagt Arjan vaak voor een (selectie-)training
aan spelers wat zij komen doen, wat zij willen leren. Elke training
moeten trainer en spelers met een doel het water in gaan. Ten slotte
ging hij er vanuit dat een speler die de absolute top wil halen in de 10
jaar van zijn jeugdopleiding 10.000 trainingsuren op zijn conto moet
hebben. Volgens ons moet dit berusten op een rekenfout (het komt
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neer op 10 jaar lang 50 weken van 20 uur training), maar we weten
zeker dat we dit bij DWT niet halen. Wat we er wel bevestigd kregen
was dat het ontwikkelen van het individu belangrijker is dan het
winnen van een wedstrijd, dan wel de competitie. Iets waarin wij ons
goed konden vinden.
De tweede workshop werd gegeven door de Kroaat Vlekoslav
Kobescak. Als speler heeft hij aan drie Olympische Spelen
meegedaan (1 zilveren medaille gewonnen). Nu is hij hoofdcoach van
Mladost Zagreb en assistent bondscoach van Kroatië. Hij vertelde hoe
de jeugdopleiding in Kroatië, maar vooral bij zijn club Mladost
georganiseerd is. Met 3 trainingen per week voor o.11 en 5 of 6 voor
o.13 zijn dat aantallen die voor ons niet haalbaar zijn. Aan het einde
van het hele verhaal bleek ook dat Mladost slechts 1 seniorenteam
heeft, hoewel ze overwegen om een tweede team te beginnen. Alle
spelers die in de senioren spelen zijn full prof. Het model is dus beter
te vergelijken met de structuur bij Ajax dan bij DWT.
Ten slotte was er Robin van Galen, de bondscoach van de gouden
Olympische dames. Aan de hand van beelden van de Olympische
finale tegen de USA hield hij een praatje over tactiek in het
waterpolo. Hij legde uit waarom hij een bepaalde tactiek gebruikte en
waarom hij die daarna weer veranderde. Het verhaal was voor hem
natuurlijk vrij eenvoudig, omdat de winnaar altijd gelijk heeft en
keuzes die hij niet gemaakt heeft zijn niet aan de orde. Toch werd het
wezen van een bepaald tactisch plan, zone-3, 1,2-zone en de M-zone
zeer goed duidelijk en ook waarom hij een andere tactiek,
bijvoorbeeld pressing, niet gebruikte.
Dit laatste verhaal van Robin van Galen is het best bruikbaar bij
DWT en de jongens o.17 zullen dat de komende weken dan ook zeker
gaan merken in de trainingen en (hopelijk) in de wedstrijden.
Na dit alles mochten we het volle Pieter van den Hoogenband
Zwemstadion in om te kijken naar de wedstrijd Turkije - Nederland.
Beide landen stonden voor aanvang onderaan, met 0 punten uit 3
wedstrijden, dus het was erop of eronder. Gelukkig was Nederland de
hele wedstrijd beter en hebben ze het uiteindelijk met 12-7 gewonnen.
Ook de wedstrijd die daarna kwam hebben we nog meegepikt: Spanje
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- Montenegro 10-10. In deze 2 wedstrijden bleek dat een wedstrijd
van 4 x 8 minuten op een veld van 30 meter toch ook voor getrainde
internationals een uitputtingsslag is. Bij beide wedstrijden viel het
niveau tijdens de 4e periode aan twee kanten enorm terug. Maar dat
een goede conditionele basis belangrijk is hebben onze eigen mannen
van heren 2 onlangs nog aan den lijve ondervonden toen de oude
meesters van heren 3 hen in de laatste twee periodes alle hoeken van
het veld lieten zien.

Johan en Frank

Synchroonzwemmen
Door Nicole

Na ruim een half jaar oefenen was het 7 januari eindelijk zover:  de
Nieuwjaarsshow 2012 in Alkmaar. 
's Ochtends om 10:30 moest iedereen in ons eigen clubhuis aanwezig
zijn. Hier werden eerst alle haren in een knot gedaan en werd elke
haar die nog uitstak met gelatine vastgeplakt.  Vervolgens ging het
met de hele groep naar Alkmaar. We kregen een eigen kleedruimte
die was gemaakt van bouwhekken en plastic. Naast ons was ook nog
een groot stuk vrije ruimte waardoor er zelfs plaats was voor een
spelletje 'tikkertje' tussendoor.  's Middags was er eerst een generale
repetitie met alle verenigingen. Daarna moest nog snel de make-up
worden aangebracht terwijl de eerste toeschouwers al binnen kwamen
druppelen. Om 16:00 volgde de eerste opvoering voor publiek. Een
aantal zwemsters  zwom voor het eerst een muzieknummer en dan
ook nog meteen voor zoveel publiek, dus dat was best spannend. Wij
zwommen direct na de heren (!)  van Upstream en vonden (uiteraard)
dat wij het beste nummer hadden. Voordat de tweede show om 19:30
begon kreeg iedereen patat.  Merel wist tijdens deze laatste show
helaas met haar hoofd een richeltje onder water te vinden waardoor
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de eerste hulp aan het werk moest.  Voor wie de show nog een keer
wil kijken:  deze is te vinden op Youtube (zoeken op
"synchroonzwemmen Alkmaar dwt").
Ondanks de lange dag waren vrijwel alle zwemsters de volgende dag
weer aanwezig om de nieuwjaarsshow nog een keer te zwemmen
tijdens de nieuwjaarsreceptie in ons eigen zwembad. Het was goed te
merken dat iedereen geroutineerd begon te raken: niet alleen het
nummer zelf zat er goed in, ook het 'doen' van de haren en de
make-up was als een soort lopende-band werk binnen een uur klaar .
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21 januari was meteen al weer een wedstrijd. Dit was de Minikring
voor de zogenaamde aanloopdiploma's. De categorieën zijn ingedeeld
aan hand van de eerste vijf diploma's.  Elke categorie is weer
opgedeeld in een A (geboren 2002 en later) en een B (geboren 2001
en eerder) categorie. Thaïsa was er helaas niet bij omdat ze het nodig
vond een paar dagen eerder net iets te onvoorzichtig op een
trampoline te springen. Talitha leverde een bijzondere prestatie door
voor elk figuur van elk jurylid hetzelfde cijfer te krijgen. Met twee
zilveren en een bronzen medaille en twee vierde plaatsen waren we
meer dan tevreden met de resultaten. 
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Zonder basishoudingdiploma
A Tamara 23.030 2e 

Melida 18.688 6e 
Ailani 16.464 11e   
Fleur 16.061 12e 

B Chantal 22.727 2e
Talitha 20.000 5e 

Zonder zeilbootdiploma
A Kate 19.737 4e 

Zonder balletbeendiploma
A Maud 13.019 11e 
B Isabel 22.579 4e 

Zonder spagaatdiploma
A Charissa 21.667 3e 

Noa 16.970 6e 

Zonder barracudadiploma
B Clémentine 18.477 6e

Tijdens de wedstrijd hoorde ik ook dat een vader van één van onze
zwemsters een beroemdheid begint te worden: er doet een verhaal de
ronde over een oplezer die tijdens een wedstrijd met stoel en al in het
water is gevallen.
Dit kwam door een afgebroken stoelpoot, maar dit gegeven is
ondertussen uit het verhaal verdwenen en het verhaal begint duidelijk
een eigen leven te leven.
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Zuyderzee Masterscircuit
Deel 3  te Zwolle
Door Corine Kalbfleisch

Op zaterdag 7 januari 2012 begonnen wij het nieuwe jaar om met acht
D.W.T.-ers naar Zwolle te gaan voor bovengenoemde wedstrijd. Bart
haalde eerst mij af en daarna Michiel. Bij het Boerhaavebad stond
Corry te wachten.

Zij was mee als jury-lid. Heel gezellig in de auto.
In de andere auto zaten Peter, Michel, Yvette en Nikkel. Mooi op tijd
kwamen wij aan bij het AA-bad (5 banen).

Vanwege het aantal deelnemers (± 300) was het erg druk met het
inzwemmen. Ook was het behoorlijk warm in het zwembad. Na het
inzwemmen begon om half twee de wedstrijd die georganiseerd werd
door "Swol 1894". Ikzelf mocht het spits afbijten in de 10e serie van
de 50 m. schoolslag. Er waren maar liefst 35 series op dit
zwemnummer! De meesten van ons zwommen de 50 m. schoolslag. 

Wij hebben allemaal ons best gedaan om p.r.'s en/of punten voor het
klassement te halen. Door onze ploeg zijn drie p.r.'s gezwommen, met
als beste resultaat van Bart op de 200 m. rugslag. Tijdens de
wedstrijden werden ook nog enige N.R.'s gezwommen. Deze lange
wedstrijd dag was om kwart voor zeven afgelopen.

Om kwart voor negen zette Bart mij thuis af.

De volgende wedstrijd vindt plaats op 18 februari a.s. in Heerenveen.
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Uitslag speedo deel 1 seizoen 2011-2012
Peter van de Bor 200m rugslag 2:50.97 DIS

50m schoolslag 38.45
Bart de Graaf 100m vrije slag 1:14.64

50m schoolslag 46.38
200m rugslag 3:46.17 PR.

Corine Kalbfleisch 100m vrije slag 1:29.32
200m schoolslag 4:00.91
50m schoolslag 46.70

Nikkel van Lit 100m vrije slag 1:15.36
50m schoolslag 45.82 PR.

Yvette Roozen 50m vrije slag 31.75
200m schoolslag 3:04.07 PR.
50m schoolslag 39.47

Michiel Tonsbeek 100m vrije slag 1:28.76
200m schoolslag 3:40.57
200m rugslag 3:41.62

Michel Wigbers 50m vrije slag 28.19
25m vlinderslag 14.45
50m schoolslag 38.17



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.



Bingo 17 maart
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De Jeugdpen

Hallo, ik ben Daan Selles. 

Ik ben 11 jaar en woon in
Velserbroek. Ik zit daar ook op een
leuke school. Ik hou er heel veel van
om met mijn broer te playstationen
en buiten te spelen met mijn
vrienden. Uiteraard is waterpolo ook
een grote hobby van mij.
Toen ik een keer ging kijken bij een
wedstrijd van mijn vader (Johan,
Heren 3) zag ik dat het een leuke
sport is. Daarom ben ik ook op
waterpolo gegaan.

Toen heb ik 4 proeflessen genomen en ik vond het erg leuk.
Daarna heb ik besloten om in de plaats van voetbal waterpolo te doen.
Ik zit nu in het team onder dertien. We staan op dit moment 5de.
Vorig jaar werden we vierde. Ik hoop dat we ons record kunnen
verbreken.

Gelukkig heb ik een heel leuk team. 
Als je ons wil volgen ga dan naar: 
http://www.kring-utrecht.nl/wcbs/internet/waterpolo.php?mode=stan
d&competitieID=486

Ik geef ik de pen door aan : Milou
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Van de redactie
Door Michael

Zoals iedereen wel gemerkt zal hebben begint de stencil machine het
zo langzamerhand op te geven. En dat, na pas 16 jaar trouwe dienst
en slechts iets meer dan 1 miljoen afdrukjes.
Tijd dus om te beginnen met de vergaande digitalisering van de
Waterdroppels.
Er zijn over dit onderwerp al diverse vergaderingen, wandelgang
praatjes en mailbommen de revue gepasseerd. Steeds met als
uitkomst dat het in deze al haast moderne tijd, tijd wordt om het
papier aan de boom te hangen en gebruik te gaan maken alle moderne
fratsen en tierelantijnen van ons aller internet.

De komende tijd gaan we langzaam
afbouwen en we hopen dat we zo tegen
het begin van volgend seizoen bijna
volledig digitaal door het wereld wijde
web zwerven. Het september nummer
zal de eerste zijn.
Mocht iemand hel en verdoemenis over
die duivels computer machine, met al
zijn digitale verleidingen, van de daken
willen schreeuwen (of schrijven
natuurlijk) dan zie ik zijn of haar brief
graag te gemoed.

Binnenkort zal er dus op www.dewatertrappers.nl een plekje
verschijnen waar je je kan aan of afmelden voor het verkrijgen van
het clubblad. Tot die tijd kan je daarvoor een mailtje naar
nieuwsbrief@dwt-haarlem.nl  sturen.

http://www.dewatertrappers.nl
mailto:nieuwsbrief@dwt-haarlem.nl


Informatie
Contact adressen

Dagelijks bestuur
# Robbert Henrichs (voorzitter)
Charta 77 Vaart 155, 2033 BD Haarlem
tel.: 0621635215
r.henrichs@xs4all.nl
# Mieke Goedkoop (secretaris)
Zeggelenplein 176, 2032 KG Haarlem
tel.: 0681480333
bestuur@dwt-haarlem.nl
# André Visser (penningmeester)
Planetenlaan 1, 2024 EN Haarlem
tel.: 0235310968

Ledenadministratie (Adreswijzigingen,
lidmaatschap en opzeggingen)
# Yolanda Bouman
Koftjalk 1, 1991 NA Velserbroek
tel.: 06-39108782
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Mitchell Hupkens (voorzitter)
Muntstraat 4, 2034 LZ Haarlem
tel.: 06-42002548
# Toos Goedkoop (Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
# Harrie van Geldorp (voorzitter)
tel.: 06-39107531

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
# Eddy Roosen (voorzitter)
Stephensonstraat 72, 2014KE Haarlem
tel.: 023-5258904

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
# Emile Schrijver (voorzitter)

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
# Aart Romeijn
Alexander Polaplein 12, 2033 ZV  H`lem
tel.: 023 - 5359140

Zwem uren

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
18.30-19.30 Jeugduur
Uurleider: Harrie van Geldorp tel: 06-39107531
Planeet zaterdag
8.00-9.00 ABC
uurleider: Linda Visser
9.00-10.00 A en B, zwemvaardigheid 123
uurleider: Linda Visser

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: droogtraining:13.00-14.00 uur Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
maandag 07.00 - 08.00 uur Boerhaavebad
maandag 17.00 - 18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag 17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.15 - 08.45 uur Boerhaavebad

Waterpolo:
Minipolo en  Pupillen
vrijdag 18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag 16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 17
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
donderdag 20.15 - 21.15 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 21.30 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5
maandag 21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag 19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag 20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad
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