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Algemene Ledenvergadering donderdag 16
april om 20:00 uur
Beste DWT-er,
Zoals jullie in het vorige clubblad hebben kunnen lezen is op
Donderdag 16 april de volgende
algemene ledenvergadering. De
documenten voor deze vergadering kunnen jullie vinden op
*link-1 hieronder.
We hebben nog een agendapunt
toegevoegd en dat is een kleine

aanvulling in het Huishoudelijk
Reglement.
Het clubhuis is geopend vanaf
19:45 uur, de vergadering begint
om 20:00 uur.
Hebben jullie vragen voor de
rondvraag dan kunnen die bij de
secretaris ingediend worden. Per
email:
bestuur@dwt-haarlem.nl.
Of ouderwets via de post:

Hendrik Roozenlaan 17,
2015 JM Haarlem.
We hopen jullie op de ALV te
kunnen begroeten.

Namens het bestuur
Johan Selles
interim voorzitter

*link-1: http://dwt-haarlem.nl/documenten-ledenvergadering

Badmutsen met logo
Wil jij ook een mooie badmuts
met het logo van DWT er op?
Dat kan!!!

rood verkocht worden voor
slechts € 5,00 per stuk en daarmee steun je ook nog je club!

Na de algemene ledenvergadering zullen deze mooie badmutsen in de kleuren wit, blauw en

Betaling à contant en de badmutsen zijn slechts beperkt verkrijgbaar.

Officials
Door Corrie Schildwacht
Tijdwaarnemers, wie zijn dat......
en wat is tijdwaarnemen??
Laat ik mij eerst even voorstellen:
Ik ben Corrie Schildwacht, tijdwaarnemer bij de wedstrijden
van en via DWT. Jullie hebben
mij vast wel eens aan de rand
van het bad zien staan tijdens de
wedstrijden, altijd heel interessant doen met een stopwatch in

mijn hand!!
Hoe is dit zo gekomen?
Net als jullie (ouders) zat ik altijd op de tribune tijdens de wedstrijden van mijn kinderen. En
net als iedere ouder nieuwsgierig
naar hun tijden. En ja hoor, het
lijkt wel een sprookje: op een
dag kwam er een prins, o nee
sorry dat is een ander sprookje.
Maar inderdaad er kwam wel

iemand van de vereniging naar
me toe, die vond dat als ik op de
tribune met een stopwatch om
kon gaan, ik toch ook via een
korte cursus dat aan de zwembadrand kon doen.
En zo is het gekomen!! En ik
zou het niet meer willen missen.
Je bent terwijl de kinderen vaak
maar 2 of 3 nummers moeten
zwemmen zelf lekker bezig.
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En geloof me, de middag vliegt
om.

gezellig, je leert veel mensen
van andere verenigingen kennen.

Ook de kinderen zelf vinden het
best gaaf als vader of moeder zo
bij de wedstrijden betrokken
zijn. Mijn eigen kinderen (35 en
39 jaar) zwemmen al lang geen
wedstrijden meer, maar het is
voor mij een soort verslaving om
dit te blijven doen. Onderling is
het als tijdwaarnemers ook altijd

Tja waar gaat dit verhaal naar
toe??
3X raden..... ik en met mij de
andere officials zouden zo graag
wat meer ouders over de streep
trekken,
om tijdwaarnemer te worden.

3x per jaar een wedstrijd voldoe
je al aan de eisen!
Dus kom op geef je op bij Wouter, Yvette of Michel en je maakt
ons allemaal heeeeeeeel blij.
Ik hoop op heel veel aanmeldingen en zie jullie graag in het
zwembad.
Je mag altijd aan mijn mouw
trekken als je een vraag hebt.

Het is zo leuk om te doen, met

DWT zwemploeg promoveert weer
Onze zwemmers hebben het
weer gepresteerd. We hebben
weer een promotie afgedwongen. Na één seizoen in de District
1 klasse, promoveren we door
naar de landelijke C-competitie.
Zondag 29 maart kan in de boeken als een mooie zwemdag van
DWT. Ondanks een blessure,
een aantal diskwalificaties en
een vakantieganger hebben we
als ons als 4e van 10 zwemploegen gekwalificeerd voor promo-

tie. De eerste 6 ploegen van de
10 zwemploegen (nummers 21
t/m 25 uit de C-competitie en
vijf tijdsnelsten uit de D1 competitie (alle regio's) promoveerden.
We bleken kwalitief van zeven
ploegen de beste ploeg te zijn in
Hoofddorp. We sloten de laatste
van 5 rondes af met alle competitie partners. Dat we kwalitatief
sterk waren bleek uit dat we alle
4 de estafettes wonnen. Daarnaast hadden we nog 11 over-

winningen in een programma.
Michael Tonsbeek zwom vandaag 4 clubrecords. Twee bij de
jongens t/m 18 en twee bij de
heren. Op de 50m rugslag zwom
hij 29.87 en op de 100m rugslag
1.02.46. Daarnaast verbeterde
Ouassima twee keer haar eigen
clubrecord op de 50m schoolslag bij de meisjes t/m 14 en 16.
Met 35.87 heeft ze nu het clubrecord van dames in zicht. Anneloes zwom twee jaar terug op
het Paastoernooi 35.54.
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Alle andere zwemmers hebben
ook uitermate goed gezwommen. Op de 200m wisselslag
verbeterden Jeffrey en Anouk
zich met 7 en 5 seconden. Noaufal zwom 1.23 op de 100m vrijelslag. Emre en Zyco maakten het
spannend op de 100m wissel.
Beiden zwommen 1.09, Zyco
tikte net als eerste aan. Daarnaast was er een enorme verbetering voor Teije op de 200 rugslag. Hij zwom 32 seconden van
harder naar 3.01. Ook Koen
zwom een goede 200m vrijeslag.

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Club
OEZA
DWT
De Haaien
AZ&PC De Futen
De Duinkikkers
Triton
ZV De Zaan 2
KZC
De Zwoer
Zwemclub Zeist
De Aalscholver
De Amstel
AquaWaarD
AZVD

Depot
08-021
08-007
06-010
07-010
06-006
07-023
08-080
08-016
06-031
06-029
07-034
07-004
08-072
08-004

Hij zat 6 weken in het gips, maar
verbeterde wel zijn tijd met 10
seconden. Daarnaast hadden we
vandaag Danny als goede invaller voor Roland (vakantie). Hij
zwom 2.29 op de 200m wissel
en 26.4 op de 50m vrij.
Verdeeld over 5 wedstrijden
hebben meer dan 60 zwemmers
meegedaan aan de competitie
voor DWT. Per wedstrijd hebben gemiddeld genomen meer
dan 30 verschillende zwemmers
voor de punten gezwommen. In

Ronde 1
3959,51
3965,86
4069,41
4041,84
4053,26
4094,61
4164,85
4094,35
4249,14
4156,85
4181,07
4277,90
4219,17
4431,88

Ronde 2
4131,01
4194,11
4279,63
4278,80
4274,62
4311,14
4292,25
4414,53
4357,42
4432,30
4360,70
4412,08
4544,52
4665,65

Ronde 3
3919,81
3920,25
4044,12
4056,90
4058,54
4071,97
4080,38
4092,87
4102,70
4238,12
4173,31
4156,10
4187,94
4475,17

elke leeftijdscategorie hebben
twee meisjes en twee jongens
voor de punten gezwommen. We
hebben het uitermate gedaan.
We zijn als we alle 5 districten
bij elkaar zetten als 6e van 71
ploegen geëindigd.
Ik wil iedereen: zwemmers, ouders, ploegleiders, officials, trainers en werkgroep leden bedanken voor jullie inzet. Zonder jullie
allemaal kunnen we deze prestaties niet mogelijk maken.

Ronde 4
4084,59
4149,93
4341,85
4351,98
4378,22
4372,71
4444,36
4367,35
4558,84
4531,34
4448,15
4541,61
4544,46
4685,21

Ronde 5
3772,39
3865,74
3975,30
4017,46
4009,02
4011,36
3950,54
4121,08
4068,39
4086,85
4288,68
4237,87
4255,58
4544,47

Totaal
19867,31
20095,89
20710,31
20746,98
20773,66
20861,79
20932,38
21090,18
21336,49
21445,46
21451,91
21625,56
21751,67
22802,38

Spelregelvraag nummer (5)
Wit heeft de bal en valt aan. De
bal is in de tweede lijn ongeveer
8 meter van het blauwe doel bij
wit 5. Op de midvoorplaats
wordt blauw met een U20 uitge-

sloten van het spel. Wit 5 plaats
de bal direct naar de midvoor, en
deze schiet direct op doel en
scoort.
De scheidsrechter keurt het doel-

punt af en geeft aan dat de vrije
worp overgenomen moet worden.
Is dit correct?
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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 90
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 dienstsverlening

Op zoek naar een beheerkantoor dat alle zorgen voor een Vereniging van Eigenaren uit handen neemt, neem dan contact op met:
JVL Administraties B.V.
Hulswitweg 27A
2031 BG HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl
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Gefeliciteerd met je zwemdiploma!
14 maart hebben maar liefst 58
zwemmers afgezwommen in
zwembad de Planeet. Zij zwommen voor hun A, B of C diploma. Ondanks de spanning kan ik
zeggen, dat ze het geweldig hebben gedaan. En allen hebben hun
zwemdiploma gekregen.
Gefeliciteerd!!!
Voor het A diploma zijn dit de
geslaagden:
Monya Gouem, Ibrahim Taabouni, Yousra El Mannichi, Emma
Vellekoop, Romeijn Wouda,
Sioned Lansbergen, Denzell van
Damme, Fien Korstjens, Lily
Jacques, Kick van Engelen, Ivo
Roozen, Bram Zebregs, Dagmar
de Haan, Bas Zijlmans, Rune
Luttikhuizen.
De geslaagden voor het B diploma zijn:
Yusuf Kartal, Max Böing, Mu-

ammer Ozkan, Flox Keeler, Melany Aguilera Zayas, Boet Voorham, Job Kerkhoff, Lea Cobbenhagen, Prahsan Wardenier, Bram
Schuurmans, Jana Cobbenhagen,
Thomas van Riessen, Angel
Besteman, Jens Kessens, Sem
Philippo, Demi Meijlink, Wisse
Ingenhoest, Florian Straatman,
Sophie Akkerman, Sanne Rosaria, Stan de Vries, Floris Westerhoven, Nicolai Stolwijk, Ilyas
Mousaoui.
En ook iedereen van het C diploma natuurlijk gefeliciteerd:
Aymane Bouhlala, Achraf El
Bouaichi, Imad Malloul, Dennis
Hilligehekken, Hamza El Attar,
Marouan Malloul, Valentijn
Fruitema, Flint Jansen, Emma
Lourents, Bart Kampkes, Aniek
Boef, Sanne Weustink, Eijze
Bakker, Emma Huijsmans,
Shannon Loozekoot, Chemene

Lamaitre, Mila van het Nederend, Suus Scheeres, Mohamed
Mousaoui.
Na je A diploma kun je natuurlijk bij DWT door voor je B en
verder naar het C diploma. Maar
wist u dat je na je C ook bij ons
voor je zwemvaardigheid verder
kunt? De zwemmers van badje
C uit het Boerhaavebad hebben
de week voor het afzwemmen al
kunnen proefdraaien. Zwemmen
met een bal, een pylon van de
bodem opdekken met een hoekduik, een keerpunt oefenen. Vele
vaardigheden zijn de revue gepasseerd ter kennismaking. Een
enthousiast gespetter als resultaat.
Voor meer informatie over
zwemvaardigheid en het junior
pro uur: mail naar:
juniorpro@dwt-haarlem.nl

Agenda
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

3-apr
10-apr
17-apr
24-apr
1-mei
8-mei
15-mei

Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

4-apr
11-apr
18-apr
25-apr
2-mei
9-mei
16-mei

Er wordt gekeken wie er een badje verder mag Goede vrijdag

Er wordt gekeken wie er een badje verder mag mei vakantie
les gaat gewoon door
mei vakantie
In het diepe zwemmen we met kleren aan
Hemelvaart weekend
les gaat gewoon door

Paasweekend

les gaat gewoon door
les gaat gewoon door
In het diepe zwemmen we met kleren aan

mei vakantie
mei vakantie
Hemelvaart weekend

Let op: op 3 april, goede vrijdag, gaan de zwemlessen gewoon door.
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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.

10

In het zonnetje
Graag willen we een van onze
lesgeefster even extra aandacht
geven. Waarom? Niet alleen omdat zij al meer dan 17 jaar langs
de waterkant staat. Ook is zij
afgelopen 14 maart 75 jaar geworden. Dat klinkt als heel wat

en dat is ook heel wat. En op
haar 75ste staat zij met nog net
zoveel enthousiasme en toewijding de zwemmers instructie te
geven, wil zij van alle ontwikkelingen op zwemlesgebied op de
hoogte blijven en begeleidt zij

haar zwemmers met zwemplezier naar hun B-diploma in het
Boerhaavebad.
Joke: gefeliciteerd!!! We hopen
je nog vele jaren langs de waterkant te vinden.

nieuwe zwemslagen en krijg je
nieuwe technieken aangeleerd,
die je kunnen helpen met bijvoorbeeld reddend zwemmen.
Dit alles onder het deskundig
oog van trainers en lesgevers.

Inmiddels is het proefzwemmen
geweest.
Op 24 april wordt er tijdens het
lesuur van junior pro afgezwommen in het Boerhaavebad.
Zwemmers: succes!!!

Junior Pro
Bij Junior Pro kun je je zwemvaardigheid halen en kennis maken met de verschillende sporttakken. Om je zwemvaardigheid
te halen, verdiep je de techniek
van de zwemslagen die je al eerder geleerd hebt. Ook leer je

Van de polocommissie,
Het einde van het seizoen is alweer in zicht. De meeste teams
moeten nog maar 2 of 3 wedstrijden spelen en dan zit de
competitie er alweer op. Dat betekent alleen nog maar leuke
teamuitjes, toernooien en ontspanning ahhhh!! De polocommissie is nog wel heel erg druk
bezig met afronden van het seizoen en met inschrijvingen en
teamindelingen voor volgend
jaar.

Zomerrooster
De trainingen gaan nog door tot
en met 1 mei. Vanaf 3 mei tot
28 juni gaat het zomerrooster
van start.

Dinsdag.

• 18.30 uur tot 19.30 uur voor
minipolo, pupillen <11 en <13
• 19.30 uur tot 20.30 uur voor
aspiranten <15, senioren dames/heren

Vrijdag.
• 20.30uur tot 21.00 uur banen
zwemmen voor aspiranten
<15, senioren dames en heren
• 21.00 uur tot 22.00 uur balletje gooien
Tijdens een training, wanneer
het zomerrooster is ingegaan, zal
Frank een training geven aan
oud-DWT'ers om hen voor te
bereiden op een wedstrijdje tijdens het Pinkstertoernooi. Datum zal z.sm. bekend worden
gemaakt.

Kampioenswedstrijd.
Pupillen onder de 11 kan kampioen worden dit seizoen, heel
spannend!
Zaterdag 18 april kunnen we dat
zelfs al weten. Kom allen aanmoedigen in het Boerhaavebad.
Om 18.45uur begint de wedstrijd.
We mogen de aspiranten onder
de 15 nu al feliciteren met het
behalen van de eerste plek! Zaterdag 29 maart zijn zij kampioen geworden en het was een
zeer spannende wedstrijd. Meer
hierover lees je verderop in een
verslag van Milo ( genomineerd
als topscoorder bij het sportgala
) die in het aspirantenteam
speelt.
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Pupillen onder 13 zijn ook lekker bezig.
Het team <13 heeft het zwaar,
maar doet het goed dit seizoen!
We staan derde of tweede en
soms vierde, moeilijk bij te houden. En we hebben nog een wedstrijd te gaan. Veel nieuwe kids
dit seizoen, soms wisselen we
per partje een heel team! Ieder

heeft er veel plezier in en doet
waar die goed in is: hard zwemmen, hard gooien, goed samenspelen en super keepen! Een
heel mooi team met mooie nieuwe spelers voor volgend seizoen.
Wat jammer dat we er een paar
moeten afstaan aan <15. Vanaf

januari worden we gesponsord
door Eyecatcher. We hebben
allemaal mooie shirts gekregen
en alle tegenstanders weten inmiddels wat hen te wachten staat
als die gele shirts binnenkomen.
Eyecatcher, bedankt voor de
voorsprong!

Op zondag 19 april wordt er een
waterpolodag georganiseerd
voor de jeugd <13 jaar. Dit initiatief van ZV Haarlem, VZV Ijmuiden, ZPCH Hoofddorp en
DWT zal plaatsvinden in de Planeet. Doel van de dag is om de

onderlinge contacten te verbeteren en een dag vol water- en balplezier. Middels een doordraai
systeem zullen de tieners technisch getraind worden, droogtrainen en creatief aan de slag
moeten. Fijn dat er ouders zijn

die helpen bij limonade, opruimen of zich met de inhoudelijke
vormgeving bezighouden. Het
wordt een mooie dag!
Groetjes Nicole.

10 mei DWT's Peter Rienstra-jeugdtoernooi
En we blijven nog even bij de
jeugd. 10 mei organiseren wij
het Peter Rienstra toernooi speciaal voor de jeugd. We hebben
het toernooi naar Peter Rienstra
vernoemd omdat Peter heel veel
voor de club heeft betekend. Be-

halve dat hij competitieleider
was deed hij veel voor de sportende jeugd. Speciaal voor dit
eerste echte jeugdtoernooi komt
zijn vrouw Lia het toernooi openen wat wij heel bijzonder vinden. Net als het grote mensen

pinkstertoernooi vallen er taarten
te winnen bij elk vijfentwintigste
doelpunt, hoera! Speciaal voor
de mama's is er een gratis kopje
koffie met een roze koek. En de
dag wordt afgesloten met pannenkoeken, lekkerrrrrrr!!!
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Sportgala.
Ook dit jaar is er weer het wel
beroemde sportgala waar de beste van de beste worden geprezen
om hun inzet, prestatie, en andere talenten.
And the nominees are………
Team van het jaar:
Aspiranten <15
Heren 5

Heren 3
Trainer/coach van het jaar:
Mariska ter Horst,
assistent-coach dames 2
Nicole van Balen en Peter Broekens, coaches pupillen <11
Ivo Pabst, trainer pupillen <13
Topscoorder van het jaar

Raymond Velthuis, Heren 4
Kai, pup <11
Marcel Velthuis, Heren 4
Jasper Molenaar Heren 5
Milo Sharifian, Asp. <15
Keeper van het jaar
Hugo, Heren 2
Randy, Heren
Denise, Dames 2

De Pen komt van Hans Hogerheijde, trainer van de Heren selectie en coach
van Heren 1.
Hoi allemaal ,
Ik ben Hans Hogerheijde trainer
van de heren. Ik ben getrouwd
en heb 3 kinderen en woon in
Velserbroek. Ik ben al ongeveer
40 jaar actief in de zwemsport.
Dus je kan wel zeggen, mijn hele leven lig ik al in het water.
Ben begonnen bij NVA-HHC
als wedstrijdzwemmer en waterpolospeler.
Na mijn 20e stopte ik als wedstrijdzwemmer en ging alleen
door als waterpolospeler. Heb
bij NVA-HHC vanaf mijn 15e
tot mijn 35e in het eerste gespeeld . Ook in deze tijd nog
veel tegen DWT gespeeld . (
altijd veel strijd om maar niet te
verliezen van een stadsgenoot).
Ben ook nog een paar jaar trainer geweest van Kring Noord
Holland meisjes onder de 14.
Met successen twee keer tweede

van Nederland en een keer derde.
Zo maar nu even over de tijd bij
DWT want daar is dit boekje
van.
Ben bij DWT gekomen ongeveer in 2007 toen gaf ik voor
het eerst training aan de heren.
Deze club sprak mij toen zeer
aan vanwege de sportieve instelling maar ook de gezelligheid
erom heen. In die tijd speelden
veel heren die nu in het tweede
spelen. Na twee jaar kwam ZV
Haerlem met de vraag of ik de
heren in de 1e klasse wilde trainen. Moeilijke beslissing maar
toch gedaan met de insteek zeker
terug te komen bij DWT. Dat is
toen ook gebeurd in 2012 na een
jaartje even niet over waterpolo
na te denken. Geef op dit moment training aan nog jonge spelers van het eerste en ervaren
jongens in het tweede.

Activiteitenagenda maand april.
•
•

donderdag 16 april algemene ledenvergadering
zaterdag 18 april sportgala

Een jonge ploeg is zeer leuk om
te trainen omdat daar veel aan te
leren valt.
Op dit moment gaat het wat
moeilijker in de competitie en
gaan we degraderen. Dit is een
vervelende tijd voor mij, maar
ook voor de jongens.
Maar ik ben er van overtuigd dat
deze groep nog lang niet is uitgegroeid.
Wat ik volgend jaar ga doen dat
weet ik nog niet en ligt ook aan
de groep.
Maar dat DWT zeker een club is
waar ik me thuis voel is wel duidelijk.
Hoop dan ook dat DWT nog
heel lang mag blijven poloën en
zwemmen.
Zo dat was een beetje een kijk in
mijn leven in de zwemwereld.
Groeten Hans Hogerheijde
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Wedstrijden.
Zaterdag 11 april
W.nr
30514
30673
31664

Niveau
MW.DA4A
MW.DA1A
MW.HE3A

Baddienst: Mascha
Thuis
Dames 2
Dames 1
Heren 3

Uit
DAW 2
DAW 1
ZPCH 3

Thuis
ZPCH EG2
KZC CG2
De Fuut 3
AquaWaard
DG1
WZ&PC Purmerend 1
Triton 1

Uit
Pup. <11
Asp. <15
Heren 4

Aanv.
18:45
19:30
20:25

Tafelbezetting
Heren 3
Dames 2
Dames 1

VSR
-

Uitwedstrijden
W.nr
34653
32884
30867

Niveau
MW.EG3A
MW.CG1A
MW.HE4C

33767

MW.DG3A

31145

MW.HE2A

31852

MW.HE1A

Pup. <13

Plaats en bad
Aanv.
H’dorp, Kon. Willem-Alex 15:30
B’wijk, Sportf. Beverwijk
16:40
Maarssen, MFA Safari
17:45
Heerhugow., De Waarder18:40
golf

Heren 2

Purmerend, Leeghwaterbad

19:20

Heren 1

Weesp, Victoriabad

20:30

Plaats en bad
Mijdrecht, Het Veenweidebad

Zondag 12 april
Uitwedstrijden
W.nr

Niveau

Thuis

Uit

31670

MW.HE5D

De Amstel 2

Heren 5

Zaterdag 18 april

Aanv.
17:15

Baddienst: Dolf openen/Sabine sluiten

W.nr
34610

Niveau
MW.EG3A

Thuis
Pup <11

Uit
De Ham EG3

VSR
-

IJsselmeer 1
Het Y 6
DAW 4

Aanv. Tafelbezetting
18:45 Irene, Dolf
Carolina, Danny,
19:25
Dolf
20:10 Heren 3
20:55 Heren 5
21:40 Heren 4

32993

MW.CG1A

Asp. <15

Oceanus CG2

31544
31898
32016

MW.HE2A
MW.HE4C
MW.HE5D

Heren 2
Heren 4
Heren 5

Thuis
Zwemver.
Hoorn 1

Uit

Plaats en bad

Aanv.

Dames 2

Hoorn, De Waterhoorn

-

Uitwedstrijden
W.nr

Niveau

34653

MW.DA4A

32884

MW.H3A1

VZV 3

Heren 3

30867

MW.DA1A

33767

MW.HE1A

Watervlo 1
De Otters Het
Gooi 1

Zaterdag 25 april

15:00

Dames 1

Ijmuiden, De Heerenduinen
De Meern, Fletiomare

18:55

Heren 1

Bussum, Sportf. Bussum

19:40

17:30

Baddienst: David

W.nr

Niveau

Thuis

Uit

34607

MW.EG3A

Pup <11

ZPCH EG2

31378

MW.H2A

Heren 2

31073

MW.HE1A

Heren 1

WZ&PC Purmerend 1
De Snippen 1

Aanv. Tafelbezetting VSR
Irene, 1xHeren 1 Asp<
18:45
15
19:25 t.z.t. inplannen

-

20:10 Heren 2

-

Plaats en bad
Nrd-Scharwoude, Duikerdel
A’dam, Mercator Plaza

Aanv.

Uitwedstrijden
W.nr

Niveau

Thuis

Uit

32409

MW.H3A1

De Reuring 2

Heren 3

31786

MW.HE5D

DJK-ZAR 4

Heren 5

19:40
19:45
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Minipolo uitje.
Ook dit jaar eindigen we het seizoen met een uitje voor de allerkleinste sportievelingen onder
ons. Ze hebben hard getraind dit
jaar en verdienen het dubbel en
dik! Ook dit jaar gaan we weer
naar de Veilige Haven. Vorig

jaar was het zo gezellig en iedereen had zich prima vermaakt.
Natuurlijk mogen ze weer 1 introducé meenemen tegen een
kleine bijdrage van 3,-.

Tijd: 14.00uur tot 17.00uur
Waar: Veilige Haven buiten
speeltuin Ijmuiden
Op geven bij:
evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl

Wanneer: 13 juni

Jeugdkamp.
Dit jaar gaan we weer op jeugdkamp, we hebben er zin in.
Zet de datum vast op de kalender vrijdag 19, zaterdag 20 en

zondag 21 juni.
De kosten van het kamp zijn 20
euro en inschrijven kan via
evenementenwaterpo-

lo@dwt-haarlem.nl vanaf NU!!!
Houd de website en facebook in
de gaten, want daar komt deze
dagen meer informatie!

schreven van 90,-!!!
In de toekomst kan het zelf zo
zijn dat we moeten betalen om te
parkeren.

Wij zijn daar met de vereniging
en het zwembad mee bezig om
dit tegen te houden.

Attentie!
Parkeer vanaf nu je auto niet
meer op de middenstrook van
het parkeerterrein. Afgelopen
week zijn er parkeerboetes uitge-

We sluiten af met een oproep.
Zoals jullie weten draait DWT
op vrijwilligers. Er zijn veel vrijwilligers die veel tijd in de club
steken. Lijkt het jou leuk om te
helpen als vrijwilliger? Laat het

ons weten!
We willen voor volgend jaar
graag
nog scheidsrechters,
jeugdtrainers, een damestrai-

ner/coach, w-juryleden en aanvulling voor de polocommissie.
We horen heel graag van jullie!!!

Groetjes en fijne Paasdagen,
De polocie

Van de redactie
Je zult het ondertussen al wel
gemerkt hebben. Het clubblad
heeft een kleine stijl wijziging
ondergaan.
Want zelfs een gerenommeerd
blad als de Waterdroppels ontkomt er niet aan om af en toe de
boel een beetje te moderniseren.
Alles wordt zo beter leesbaar

voor de moderne tablet- of
smartfoonmens.
Tevens was de houdbaarheidsdatum van de oude lay-out verstreken omdat die nog gebaseerd
was op stencillen (voor de jeugd:
dat is printen met masters, inkt
en slingeren maar) en met tantepos richting lezertjes.

Ik hoop dat iedereen het leuk
vind.
Mocht je op of aanmerkingen
hebben dan hoor ik die graag. Je
kan die mailen naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl
Michael
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Antwoord spelersvraag
Antwoord: Ja. Wanneer een verdedigende speler binnen de 5
meter wordt uitgesloten, daar
waar de bal niet is, volgt de volgende procedure:
- De scheidsrechter geeft een
teken naar de speler die de bal

heeft, dat hij moet wachten met
het nemen van de vrije worp.
- De scheidsrechter geeft het
nummer aan van de speler die er
uit wordt gestuurd, aan de speler
en jurytafel met het uitsluitingsgebaar
- De scheidsrechter geeft het

teken van herstart aan.
De vrije worp mag niet worden
genomen, terwijl de scheidsrechter nog bezig is met het doorgeven van het nummer aan speler
en jurytafel.

Vanuit het clubhuis
Zaterdag 7 maart hadden we in
ons clubhuis een spetterend optreden van de band Gnatic. Zij
een avond om de muzikale puntjes op de I te zetten en wij een

heerlijke avond. Ze hadden een
eigen repertoire, maar er was
ook ruimte voor verzoeknummers. De sfeer was goed, daar
was geen twijfel over mogelijk.

Wij willen bij deze Gnatic nogmaals bedanken voor hun optreden en wie weet tot een volgende keer!
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Informatie
Redactie & medewerkers
Michael W oolthuis
Robbert Henrichs

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

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333

Kopij
De W aterdroppels wordt samengesteld
door en voor DW T'ers. Dus ook uw
bijdrage is van harte welkom. Kopij

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

Contact adressen

Zwem uren

Dagelijks bestuur
# Johan Selles
(Interim-voorzitter)
tel.: 06 - 54 62 37 85
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# André Visser
(penningmeester)
Planetenlaan 1, 2024 EN Haarlem
tel.: 0235310968
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Marieke Muntinga-Scharp
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Junior Pro (incl.
Zwemvaardigheid)
Uurleider: Merel Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Planeet zaterdag
8.00-9.00
ABC
uurleider:
Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 ABC
uurleider:
Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Wedstrijdzwemmen:
maandag 06.45 - 07.45 Boerhaave,Allen
17.00 - 18.00 Boerhaave
I1,I2,M,M+,A,A+
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaave
A,A+,M+,B!
18.30 - 19.30 Boerhaave A, A+
woensdag 17.30 - 18.30 Boerhaave
A,A+,B2,M,M+
donderdag 06.45 - 07.45 Boerhaave Allen
18.00 - 19.00 Boerhaave iedervanaf
2003
vrijdag
19.30 - 20.30 Boerhaave Masters
zaterdag 07.15 - 08.45 Boerhaave Allen
zondag
17.30 - 19.00 Boerhaave Allen muv
I1,I2

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

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 / Asp <15
woensdag 22.00 - 23.00 Heren 3-4-5
vrijdag
18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
Jumior Pro-uur
20.30 - 21.45 Dames 1+2 / Asp <15
21.45 - 23.00 Herenselectie
Zondag
16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13

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
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

DW T websites:

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

© Zwemvereniging De Watertrappers

