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DWT 85 jaar

Op 30 december 2015 is het pre-
cies 85 jaar dat onze vereniging
is opgericht. Dat is natuurlijk
heel bijzonder, en moet gevierd
worden!!
Daarom staat het komende (ka-
lender-) jaar helemaal in het te-
ken van dit jubileum.

Tussen 30 december 2015 t/m
30 december 2016 worden ver-
schillende evenementen en acti-

viteiten georganiseerd. Van een
j ub i l e u m  q u iz  t o t  een
DWT-zwem-parcours, feest,
speurtocht en BBQ.

Wat er allemaal precies gaat ge-
beuren volgt later in het clubblad
en het clubhuis, maar schrijf in
elk geval 30 december vast in je
agenda. Dan is de aftrap van ons
feestjaar.

Mocht je in de tussentijd iets
willen weten over het jubileum,
heb je een idee of opmerking:
alles rondom ons 85-jarig be-
staan kun je kwijt aan:
jubileum@dwt-haarlem.nl 

Groet,
De jubileumcommissie
Carry, Aurora, Mariska, 
Roselijn en Dana

Leszwemmen 

Een nieuw seizoen.

Met de start van het nieuwe
schooljaar zijn ook de sporten
weer begonnen. Zo ook bij De
Watertrappers. Waardoor vorige
week de eerste zwemmers al-
weer in het water lagen.  Zo'n
eerste week is altijd een beetje
inkomen. Kinderen, en eerlijk is
eerlijk ook de ouders, zitten nog
in de opstartfase. Het wennen
aan school, het ritme van de dag
en de week; vakantie was toch
wel fijn. De sporten worden dan
vaak zo'n eerste week vergeten.
Niet door de lesgevers, die heb-

ben de eerste vergadering dan
alweer achter de rug. Om bij te
praten, het komende jaar door te
nemen en de neuzen weer de-
zelfde richting op te houden. 
Zo was er een bijeenkomst met
de lesgevers van de vrijdag in
het Boerhaavebad. Op uitnodi-
ging van de nieuwe uurleidster
Kitty werden de verschillende
badjes besproken, de eisen door-
genomen en ideeën uitgewisseld.
Oplettende ouders kunnen het
verschil zien in het water. Drijf-
middelen worden gebruikt om
de ligging in het badwater te be-
vorderen. Maar zodra het enigs-

zins mogelijk is, gaan de hulp-
middelen weer aan de kant.
Ook op de zaterdag is er wisse-
ling langs de waterkant geweest.
Hoe blij waren we met het inval-
len van Harrie; het is fijn om
Linda weer terug te zien. Samen
met bekende- en nieuwe lesge-
vers stort zij zich weer enthousi-
ast op het zwemonderwijs.
Wist u dat we altijd op zoek zijn
naar vrijwilligers? Mocht u de
zwemvereniging willen onder-
steunen, laat het ons weten.
Stuur via de website een mailtje
of stap eens op de uurleidster of
tafeldame af.

Junior Pro

Heeft uw kind zijn c-diploma
behaald en wil het door met
zwemmen? Dat kan. Op de
vrijdagavond om 18.30uur kan
er gezwommen worden voor de
verschillende zwemvaardighe-
den. Tevens wordt er een aan-
loop gemaakt voor de door-

stroom naar de zwemsporttak-
ken. Er wordt kennis gemaakt
met de zwemslagen voor het
wedstrijdzwemmen, de slagen
worden verbeterd wat gunstig is
voor waterpolo en uithoudings-
en drijfvermogen worden geoe-
fend wat helpt bij het synchroon
zwemmen. Voor de enthousiaste
en gemotiveerde zwemmers ze-

ker een aanrader. 
Zoals u hebt kunnen zien, is de
indeling van het zwembad tij-
dens junior pro iets veranderd.
Het wedstrijdzwemmen komt
inmiddels op zo'n niveau dat er
nog vaker getraind wil worden.
Ze hebben dus wat badwater van
het junior pro uur gekregen. 

mailto:jubileum@dwt-haarlem.nl
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En laten we eerlijk zijn; niks
stimuleert de jonge en beginnen-
de sporter toch meer dan het
zien van de top. Zo helpen we
elkaar een beetje.

Wist u dat onze website in het
vorige jaar volledig vernieuwd
is? U heeft daar vast al een kijk-
je genomen. Regelmatig wordt
deze bijgewerkt. Hierin vindt u

binnenkort ook weer de agenda
voor het komende seizoen. Heel
handig! Een heel fijn zwemjaar
gewenst.

Sint

Spelregelvraag nummer 7

Helaas was ik voor het laatste
clubblad van vorig seizoen de
deadline vergeten om de spelre-
gelvraag in te leveren. Ik hoop
dat iedereen die dit stukje leest
de zomer goed is doorgekomen,
ondanks het gemis van wat meer

kennis over de spelregels.

Hierbij een nieuwe vraag:
De jurytafel heeft een eigen set
aan regels en verantwoordelijk-
heden. Er zijn bijvoorbeeld zes

momenten dat de jurytafel de
scheidsrechter(s) moet waar-
schuwen.
Welke zes momenten zijn dat?

(Het antwoord staat verder op in het clubblad)

Archief vraag: Buschman

Voor mijn moeder, inmiddels al
weer 91 jaar, schrijf ik een korte
geschiedenis van mijn vader en
moeder in de periode in de oor-
log. Zij hebben een rol gespeeld
in het illegale blad De Onderdui-
ker, een blad dat door Piet Don-
ders, een uitgever en kantoor-
boekhandelaar van de Nieuwe
Gracht, opgezet en uitgegeven
werd. Daarnaast komen de vele
sportieve en ontspanningsactivi-
teiten van hen aan bod. Uit jullie
uitgave "Vijftig Jaar DWT" heb
ik gelezen dat mijn vader naast

voetballer en honkballer actief
waterpoloer was rond 1940.
De medewerkers van De On-
derduiker waren vooral gerekru-
teerd uit Haarlemse zwemmers,
lijkt wel. De twee initiatiefne-
mers, Erik Badart en Piet Don-
ders waren zwemmers evenals
mijn vader Frans Buschman en
Arie Hoogland. En de laatste
drie waren allen katholiek, even-
als mijn moeder Thea Kooij
(geen zwemster). Waarschijnlijk
ook geen zwemmer en zeker
katholiek was Gé Hurkmans, de

schrijver van de hoofdartikelen. .
 
Mijn vraag is: hebben jullie nog
archieven (ledenlijsten, notulen
en krantjes of knipsels) uit die
tijd? Zo ben ik benieuwd of de
vrouw van mijn vaders broer (
Lena Weijers) ook lid was rond
1940 van DWT/VOZ?

Ik hoor graag van jullie.
 
met groet,
Marten Buschman
buschges@bart.nl 

Hou 15 november 
allemaal vrij dan 
komt sinterklaas 
bij DWT langs….

mailto:buschges@bart.nl
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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 Eige-
naren 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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Foto verslag Openwater te Hoorn
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Van de waterpolocommissie

Beste allemaal,

Die vakantieweken lijken alweer
zo lang geleden. Gelukkig geven
onze weergoden nog genoeg zon
om terug te denken aan  die
heerlijke vakantie en kunnen we
nog fijn een  avondwandeling
maken  of wat drinken in de
zwoele avonden/nachten.
Helaas worden de dagen korter,
de zon staat alweer wat lager. De
met regen gevulde wolken  zijn
trouwens ook vaker aanwezig en
kunnen hele dagen vullen om
verdrietig van te worden. Maar
ja, het is goed voor de natuur,
natuur…..nat  uur????  Ja, voor
vele is het "natte uur"  weer van
start gegaan, of het nu in het
clubhuis of in het zwembad is. 
Wat fijn dat het waterpolosei-
zoen  weer begonnen is!  Ieder-
een heeft er weer zin in. Althans
dat denken wij  gezien de trai-
ningsopkomst.  Heerlijk om ie-

dereen weer zo enthousiast te
zien trainen!

Het seizoen is  voor de meeste
senioren al  van start gegaan in
De Houtvaart. Het was bikkelen,
want de temperatuur van het wa-
ter was door de regen van de
afgelopen dagen wat lager dan
anders . Maar gelukkig hebben
we het café op de hoek waar de
meeste mannen zich te goed de-
den aan een drankje om weer op
temperatuur te komen tot in de
late (vroege) uurtjes.  

Het poloboekje is alweer in de
maak, de teamindelingen en alle
wedstrijden zijn bekend.
Eerdaags liggen de wedstrijd-
boekjes weer klaar in het club-
huis of je krijgt ze van je trai-
ner/coach.
Eventuele wedstrijdwijzigingen
worden doorgegeven via je aan-
voerder of trainer. Je kunt de

wedstrijdschema's ook zelf be-
kijken op de KNZB-site. Alle
wijzigingen worden op de
KNZB-site direct verwerkt:
www.knzbmidwest.nl/waterpolo
 > Programma en uitslagen

Dit jaar hebben wij een nieuw
lid in onze polocommissie: Rob
Goedkoop.
Rob Goedkoop is al bekend met
de polocommissie en heeft enk-
ele jaren terug  ook al deelgeno-
men. Rob is een echte DWT'er
en heeft al heel wat betekend
voor de vereniging. Zo is hij ac-
tief geweest in de barcommissie
en heeft het  Pinkstertoernooi
nieuw leven ingeblazen. Mo-
menteel is hij onderdeel van de
herenselectie. Wij zijn zeer ver-
heugd dat Rob onze commissie
komt versterken. Rob zal de ta-
ken van David de Loor overne-
men en dan voornamelijk het
aanspreekpunt voor de heren.

Hieronder volgt de functieverdeling van aankomend seizoen van de polocommissie.

Functie Telefoon en e-mail
Voorzitter,
Materiaal man, 
Scheidsrechterszaken

Dolf Pethke 
Vogelwaarde 12 
2036 GK Haarlem

(06) 54 62 36 90 
voorzitterwaterpolo@dwt-haarlem.nl

Secretaris
Baddienst coördinator

Sabine Govers 
Bloemhofstraat 18C 
2012 ZX Haarlem

(06) 14 15 37 29 
waterpolo@dwt-haarlem.nl

Jeugdcoördinator,
Penningmeester 

Mascha Bakker 
Zuidpolderstraat 227 
2032 PE Haarlem

(06) 30 49 66 20 
jeugdwaterpolo@dwt-haarlem.nl

Herenaanspreekpunt 
Rob Goedkoop 
Prins Bernardlaan 148T 
2032 ZE Haarlem

(06) 20 94 93 23 
rob_goedkoop@hotmail.com

Damesaanspreekpunt 
Annette Lagendijk 
Heinrich Bollstraat 54
2037 MA Haarlem

(06) 22 00 15 39 
m.heitlager9@chello.nl

Evenementen coördina-
tor, jeugdactiviteiten co-
ordinator

Roselijn Verbruggen 
Roemer Visscherstraat 185 
2026 TR Haarlem 

(06) 19 88 34 25 
evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl 

http://www.knzbmidwest.nl/waterpolo
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Team en trainingen.

Minipolo
Minipolo heeft geen wedstrijden
maar toernooitjes en deze wor-
den per mail bekend gemaakt.
Mocht u 3 trainingen per week
wat veel vinden kies er dan 2 om
heen te gaan. 
Bij voorkeur de dinsdag en
zondag. 

Trainen op:
dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur
Boerhaavebad (trainers o.a. Iris
Pethke en Patric Aarts)
vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur
Boerhaavebad, jeugduur. ( trai-
ners Marjolein en Femke.)
zondag van 16.30 tot 17.30 uur
Boerhaavebad  (afwisselend ) 

Pupillen onder  11
De pupillen krijgen dit jaar een
vaste trainer: Stefan Woolthuis.
Met ondersteuning van Sander
Groenendijk als mede-coach zal
hij de pupillen in goede banen
leiden. Voor vele DWT'ers  een
bekende en heeft jarenlang zelf
gespeeld en heeft een heel veel
betekend voor onze vereniging
o.a. met een bestuursfunctie, als
lid in de polocie, als jeugdtrai-
ner, met onderhoud in het club-
huis en in de clubhuiscommis-
sie. Wij zijn verheugd met zijn
komst en weten dat het een goed
jaar gaat worden met zijn erva-
ringen en enthousiasme.

Trainen op:
dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur
Boerhaavebad
vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur
Boerhaavebad 
zondag van 16.30 tot 17.30 uur
Boerhaavebad

Pupillen onder de 13
Voor onze pupillen onder de 13
zijn er geen grote veranderingen.
Ivo en David zullen samen de
trainingen verzorgen. Nicole van
Balen en Peter  Broekens zullen
het coachen op zich nemen.

Trainen op:
dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur
Boerhaavebad (trainer Ivo Pabst)
zondag van 16.30 tot 17.30 uur
Boerhaavebad ( trainer David de
Loor)

Aspiranten onder de 15
Voor de aspiranten is er niet veel 
veranderd. Hans van Beek zal
samen met David de Loor de
trainingen geven en coachen.
Het zal voor kunnen komen dat
er iemand anders van de heren
zal coachen dit omdat zij zelf
dan ook een wedstrijd spelen.
Maar dat wordt te allen tijde op
tijd geregeld!

Trainen op:
dinsdag van 19.30 tot 20.30 uur
Boerhaavebad, kan soms door-
gaan tot 21.00 uur 
(trainer Hans)
vrijdag van 20.15 tot 21.30 uur
Boerhaavebad ( trainer David of
iemand anders van de heren se-
lectie)

 

Nieuw combi-team on-
der de 17
Er is een nieuw combi- team
opgezet voor meisjes onder de
17 jaar.  Dit is voortgekomen
doordat er te weinig meisjes zijn
b i j  d r i e  v e r s c h i l l e n d e
verenigingen om een volledig
team in te schrijven.  Deze drie
verenigingen DWT, ZV Haerlem

en VZV werken dit seizoen nu
samen. Maegan Muijlaart, Dana
van der Putten, Iris Pethke en
Hanna Schrijver  spelen in dit
combi-team.
Er is al een bijeenkomst geweest
met de meisjes, waarbij ze sa-
men hebben getraind en hebben
gegeten. Afgelopen weekend
hebben ze ook al een toernooi
gehad in Apeldoorn. 
De contactpersonen zijn Femke
Kerkhoff (ZV Haerlem, trainer/-
coach) en Marieke Muijs (VZV,
teammanager). De polocommis-
sie wenst jullie heel veel plezier
dit jaar en hopen dat jullie een
mooi team vormen.

Zij trainen op:
maandag van 20.00 tot 21.15 in
De Heerenduinen, IJmuiden
donderdag van 17.30 tot 18.30 in
De Planeet
vrijdag van 20.30 tot 21.45 in
het Boerhaavebad met de dames
selectie.

Dames 1
Er is voor dit jaar best veel ve-
randerd voor de dames en dan
voornamelijk de veranderingen
van speelsters en trainers. Voor
dit jaar hebben  wij helaas af-
scheid moeten nemen van onze
keepster Yvette Roozen. Super
jammer, want het was echt wel
onze sluitpost en in sommige
situatie echt het reddende engel-
tje. Tja hoe nu verder? Dames 1
is dus opzoek naar een keepster.
Maakt niet uit wat voor leeftijd,
kleur, niveau, behalve dat je dan
echt wel een vrouw moet zijn.
M i s s c h i e n  d e n k e n  n u
oud-speelsters: ,Ach, waarom
niet?'. We noemen geen namen:
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Nieuwe capjes

Mocht je nieuwe capjes willen bestellen kan dit via Pim Hendriks.

Karina Douwma,  Monique
Stricker,  Martine Rholing, Ca-
rola Wigman, Antonnette Wig-
man, Mariska ter Horst, Patricia
ter Horst, Marjolijn Verbrug-
gen…!  Wat hebben wij in de
aanbieding………….. behalve
een super leuk team, jaarlijkse
uitjes, warme douche, shampoo,
bodylotion, bier, wijn, een lach
en een traan en niet onbelangrijk
een trainer! Denk je nou de kleur
rood staat mij niet, liever blauw
en/of wit. Dan ben je ook van
harte welkom, want op elk kop-
pie past een cappie! En van
speelster kun je er ook niet ge-
noeg van hebben. Dus kom maar
op, wij willen JOU!!!!!!

Voor dit jaar heeft dames 1 een
nieuwe trainer, een bekende en
een DWT'er in hart en nieren.
Hij speelt zelf in Heren 3 en is
bestuurslid. Hij heeft ook in het
verleden training gegeven aan de
jeugd. Welkom aan de badrand
Johan Selles, wij zijn blij met je
komst!

Trainen op:
dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur,
19.15 uur aanwezig
 vrijdag van 20.30 tot 21.45 uur,
20.15 uur aanwezig

Dames 2 
Dames 2, het zijn er een hoop dit
jaar, hoe goed! Afgelopen trai-
ning lag het behoorlijk vol, su-
per meiden. Het team heeft dit
jaar versterking gekregen van
Jessica Groenendijk, die jaren in
dames 1 heeft gespeeld, maar
een stapje terug doet en Merlin-
da Eberlein, speelster bij De
Ham geweest.

Voor dit jaar hebben zij hun ei-
gen trainer, Danny van Zoen. 
Hij zal worden bijgestaan  door
Mariska ter Horst. Ook zullen zij
samen coachen. Danny van Zoen
speelt zelf in Heren 4 en is enige
ook coach geweest bij andere
clubs van damesteams. Danny
heel veel plezier met deze groep
enthousiaste dames.

Trainen op:
dinsdag van 19.30 tot 21.00 uur,
19.15 uur aanwezig
vrijdag van 20.30 tot 21.45 uur,
20.15 uur aanwezig

Heren selectie
Voor dit jaar  is er een nieuwe
trainer aangesteld, een bekende
voor vele onder ons.
Peter Schoberer heeft in het ver-
leden al onze dames mogen trai-
nen en coachen voor vijf seizoe-
nen. Peter heeft veel ervaring op
gedaan in het zwemwereldje,
jaren lang heeft hij ook wedstrijd
zwemtrainingen gegeven o.a bij
NVA-HHC ( nu ZV Haerlem)

Trainen op:
maandag van 21.45 tot 23.00 uur
woensdag van 22.00 tot 23.00
uur  (eigen training met de overi-
ge heren teams)
vrijdag van 21.45 tot 23.00 uur

Eerste polo wedstrijden.

Zaterdag 19 september
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
1380 MW.DA4A Dames 2 AZVD 1 18:45 Heren 5 -
1250 MW.HE4C Heren 4 DeOttersHetGooi 3 19:30 Dames 2 -
738 MW. HE4C Heren 5 De Dolfijn 4 20:15 Heren 4 -

W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
4348 MW.BM1A Meisjes <17 De Ham CM Haarlem, De Planeet 18:15
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Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
2723 MW.HE2B Z.P.C. Amersfoort 7 Heren 1 Amersfoort, Sportfondsenbad 17:35
804 MW.EG2C AquaWaarD EG2 Pupillen <11 Heerhugowaard, De Waardergolf 18:15
2242 MW.HE2A De Ham 5 Heren 3 Wormerveer, De Watering 18:30
1622 MW.HE2A Aquarius 1 Heren 2 Schagen, De Wiel 18:30

Zaterdag 26 september
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
881 MW.DG1A Pup <13 De Ham DG 18:45 Heren 2 ( 2pers.)
2979 MW.DA4A Dames 2 ZVDeZaan5 19:30 Heren 4
2879 MW.HE2A Heren 2 DAW 3 20:15 Dames 2
2983 MW.HE4C Heren 4 Het Y 6 21:00 Heren 2

W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
2146 MW.BM1A Meisjes <17 DAW/Aquawaard IJmuiden, De Heerenduinen 18:00

Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
3076 MW.EG2C ZV De Zaan EG2 Pupillen <11 Zaandam, De Slag 14:35
2713 MW.HE2B Z.P.C. Amersfoort 6 Heren 1 Sportfondsenbad Amersfoort 17:05
2159 MW.DA1A ZV Haerlem 2 Dames 1 Haarlem, De Planeet 19:00

Zondag 27 september
Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
3956 MW.HE2A Aquarius 1 Heren 3 Schagen, Kombibad De Wiel 17:45

Nieuwe leden werven.

Aangezien de Nederlandse wa-
terpolo dames zich 2de van de
wereld mogen noemen verwach-
ten wij een storm van nieuwe
aanmeldingen van nieuwe da-
mes, mini 's, aspiranten, pupil-
len, herenen. Maar dat kan niet

zonder jullie beste leden, laat
weten hoe leuk waterpolo is bij
DWT. De eerste 4 trainingen
zijn gratis, neem gewoon eens je
vrienden of collega's mee naar
een training.

Voor nu mogen wij Merlinda
Erberlein, A'ron Thihanyi en
Thimothy Steenhoek van harte
welkom heten.  Wij wensen jul-
lie een sportief en fijne tijd toe.

Scheidsrechters

Voor het seizoen 2014-2015
hebben we nog genoeg scheids-
rechters. Echter, de bestaande
groep wordt steeds kleiner en bij

een tekort aan scheidsrechters
bestaat de kans dat DWT minder
teams kan inschrijven. Daarom
hierbij een oproep: word

scheidsrechter en meld je aan
door een mailtje te sturen naar
waterpolo@dwt-haarlem.nl !

mailto:waterpolo@dwt-haarlem.nl
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Jarigen in september

2 sept '05 Raphael Tierney
14 sept '93 Arjen Klinkenberg
19 sept '91 David de Loor
20 sept '03 Leila Crnovrsanin
23 sept '63 Jurgen Kleinhout

24 sept '84 Tim Klein
25 sept '01 Marjolein van Nes
26 sept '60 Ronald Stricker
26 sept '03 Donnie Regeling

27 sept '07 Valentijn Fruitema
29 sept '83 Merlinda Eberlein

Iedereen van harte gefeliciteerd.

De Pen

De pen is ook weer uit de etui
gepakt en moet weer aan het
werk anders droogt de inkt op.
Vorig jaar hebben alle trainers
een stukje geschreven, wat erg
leuk werd ontvangen.
Dit seizoen komen de polocom-
missieleden aan de beurt, want
wie zijn die mensen toch die
alles regelen voor het hele wa-

terpolo gebeuren. Wat is hun
taak en wat regelen ze allemaal.
En wat doen ze naast hun polo
gebeuren, doen zij ook nog an-
dere dingen? 

Voor nu is de pen voor onze
voorzitter Dolf Pethke.

De Pen,

Ik heb vernomen van onze polo-
redactie dat "De Pen" in het
nieuwe seizoen weer ter hand
genomen wordt. Vorig seizoen
was het de beurt aan de trainers.
Dit seizoen is het de beurt aan de
polocommissieleden.
Dan is het logies dat de voorzit-
ter van de polocommissie de
aftrap doet. Bij deze dan. Mijn
naam is Dolf Pethke, vader van
Iris Pethke die in het nieuwe
damesteam <17 zit.
Zelf heb ik ook enkele voetspo-
ren bij DWT. Mijn ouders waren
in de jaren 60 lid van DWT en
zelf heb ik mijn zwemdiploma's

gehaald in de jaren 70. Geen
onbekende met de club dus.
Dit seizoen wordt mijn derde
seizoen als lid van de polocom-
missie en mijn tweede jaar als
voorzitter. Tevens houd ik de
materialen in conditie. Ik vind
het leuk om mij in te zetten voor
de club, zeker met de leden om
me heen die in de polocommis-
sie zitten. Elk seizoen is het
weer een uitdaging om het polo
gebeuren in goed banen te lei-
den. Te beginnen met het eerste
poloboekje en het gepuzzel met
de wedstrijd en bad indeling.
Verder in het dagelijkse leven

ben ik zelfstandig ondernemer
en heb een administratiekantoor
voor Vereniging van Eigenaren. 
Hierbij doe ik tevens een
oproepje om leden die wat vrije
tijd over hebben en graag willen
weten wat de polocommissie
verder nog doet en inhoud, we
zijn nog op zoek naar leden die
de polocommissie willen ver-
sterken.

Dat was voor wat mij betreft 

De Pen. Ik geef deze over aan
Sabine Govers, tevens lid van de
polocommissie.
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Jeugdkamp naaldenveld 2015

Voordat de vakantie echt ging
beginnen, gingen wij zoals elk
jaar nog op jeugdkamp.
Dit jaar hebben wij er voor ge-
kozen om naar een andere loca-
tie te gaan. Camping  Vogelen-
zang waar we al tig jaren achter-
een heen gaan is leuk maar de
meeste jeugdigen kennen het
daar toch wel met hun ogen
dicht. En soms is verandering
helemaal niet zo slecht idee en
dat blijkt nu wel uit het leuke
kamp wat we hebben gehad.

Om 17.00uur werden de eerste
kampgangers gebracht door hun

ouders. Bepakt en zwaarbeladen
werd daar spontaan de eerste
speurtocht  in gang gezet. Dit
doordat de leiding in allerijl de
weg kwijt was en met een kleine
omweg kwamen ze op de plek
waar het tentenkamp werd opge-
zet.
Nadat iedereen aanwezig was en
de tenten zo goed al wel stonden
werd er gegeten.  Iedereen had
wat lekkers meegebracht, ge-
noeg voor een week! Het beken-
de hoge hoeden spel werd ge-
speeld door de wat oudere jeugd,
wat altijd hilarisch taferelen met
zich meebrengt. De jongere heb-

ben takken  gesprokkeld voor
het kampvuur, hele bomen wer-
den naar het kamp gebracht. 
Een potje voetbal  en een  potje
tafeltennis deed de tijd snel
gaan.  Toen  het  donker genoeg
was om de dropping te gaan lo-
pen werden de  warme vesten en
overlevingrantsoen  uit de tent
gevist. Verdeeld in drie groepen
gingen we aan de wandel. De
jongste groep werd gedropt op
het terrein met uiteraard leiding.
Ondanks ze niet ver waren de-
den ze er toch een behoorlijke
tijd over om weer terug te komen.

 
De middengroep werd buiten 
het terrein afgezet, maar waren
zeer slim bezig. Aan elke voor-
bijganger werd de weg gevraagd,
de wilde gebaren "NEE NIET
VERTELLEN" van de begelei-
ders werden genegeerd door de
voorbijgangers  en er werd tot in
de kleine details uitgelegd waar
het Naaldenveld lag. Dus vroeg

thuis om daar nog lang te keten.
De ouderen daarin tegen hebben
kilometers gemaakt, lees verder-
op de ervaringen van Maegan en
Iris. 
Volgende dag na het ontbijt
werd er flink gesport.  Alle kin-
deren werden opgewacht op het
sportveld, waar een zware boot-
camp te wachten stond! Rondjes

het veld rennen, heen en weer
met opdrukken en hoogspringen.
Een spel waarbij je als groep zo
snel mogelijk naar de overkant
van het veld moest komen. Maar
met de handicap dat je alleen op
de een vuilniszak mocht staan,
moeilijk met een grote groep
met één vuilniszak! Gelukkig
hadden Lloyd en Peter ondertus-
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sen het kampvuur alweer aang-
emaakt, zodat iedereen kon bij-
komen van de bootcamp met een
broodje bij het kampvuur. In de
middag stond een vossenjacht op
het programma. Er waren papa-
gaaien, leeuwen, tijgers, koeien
en aardbeien (je kunt het zo gek
niet bedenken) verstopt op het
terrein. Aan de kids de taak ie-
dereen op te sporen en letters te
verzamelen die de vossen had-
den meegekregen. Vervolgens
puzzelen op een woord dat je
met deze letters kon maken: Pe-
pernootje.
 Na de vossenjacht is een groot
deel van de kinderen op zoek
gegaan naar een grote stok. Het

avondeten zou namelijk een
groot feestmaal worden: friet
met frikadellen en kroketten en
marshmallows als toetje! De
stokken konden dan gebruikt
worden om de marshmallows te
roosteren in het kampvuur. De
avond werd afgesloten met de
bonte avond, live gitaar en zang
door Lana en Marjolein. Lotte,
Lilly en Iris deden een dansje en
de moppentrommel mocht niet
ontbreken. O ja er was ook nog
een heuse quiz, waarbij de kin-
deren weer helemaal op de
hoogte zijn van de ditjes en de
datjes.
 De volgende dag was het kamp
alweer bijna voorbij! De ouders

kwamen 's middags langs om te
helpen inpakken en de kinderen
op te halen. Dat opruimen was
nog wel even een klusje, maar
voor we het wisten was alleen
aan het nasmeulend kampvuur te
zien dat wij een geweldig week-
end hebben gehad op het Naal-
denveld. 
 
Als leiding vonden we het een
ontzettend leuk kamp en hopen
we dat het volgend jaar weer
zo'n succes wordt!     
Kids jullie waren geweldig!

Groetjes,
 Lloyd, Peter, Elise, Femke, Aur-
ora, David, Mascha en Roselijn.

Kamp verslag van Maegan en Iris.

Het begon allemaal op vrijdag
middag, half vijf. We kwamen
aan in een bosachtig gebied. We
moesten naar onze plek, door
een soort survivalachtig pad. Wij
vonden het heel vernieuwend dat
we nu een keer naar een andere
plek gingen.

We begonnen met een leuk hoe-
denspel terwijl de kleintjes hout
gingen sprokkelen voor het
kampvuur. Later hebben wij lek-
ker gegeten, vooral de bananen
cake van Lana was verrukkelijk! 

Die avond werden we gedropt in
groepjes van bepaalde leeftijden.
Wij gingen met de laatste groep
mee toen het al heel erg donker
was. We werden ergens in Bloe-
mendaal gedropt en moeten in
de regen terug lopen. We deden

er ongeveer 4 uur over omdat
wij de heel erg de verkeerde kant
op waren gelopen. Maar in die 4
uur hebben we wel goed de tijd
gehad om een souvenir mee te
nemen.

 We hebben daarom 3x een an-
dere poster van zo'n posterbord
af getrokken, om ons zelf steeds
weer te verbeteren. Waar we
begonnen met de Common Lin-
nets(geen idee hoe je het schrijft,
maar in ieder geval, dat duo van
Waylon en Ilse de Lange waar
later Waylon werd vervangen
door een man zonder naam die
iemand weet)  gingen we over
naar vogeltjes en daarna weer
terug naar de Common Linnets. 

Nadat we eindelijk de weg naar
het naaldenveld terug hebben

kunnen vinden zijn we gaan sla-
pen.
De volgende dag lag Maegan op
de grond omdat haar luchtbed
lek was. Dus uit verdriet gingen
we het weg eten. We gingen ont-
bijten. Sommige ontbeten met
vla, wat wij vrij onsmakelijk
vonden. Na het ontbijt zijn we
uitgebuit bij de ochtendgymnas-
tiek. Waar Iris niet aan mee deed
omdat ze te zwak daarvoor was, 
door een enorme wond op haar
voet (is trouwens niet op kamp
gebeurt, wees maar niet bang).
Toen gingen we voetballen.
Team Maegan was de allerbeste.
Terwijl Iris niet eens mee kon
doen. Daarna gingen we ping-
pongen en  bij gebrek aan ping-
pongbatjes was  Maegan
genoodzaakt haar schoen gebrui-
ken. 
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Vervolgens gingen we een beetje
chillen bij het kampvuur. Later
gingen we vossenjacht doen met
Iris en andere als vossen. Team
Maegan heeft gewonnen maar de
andere teams wilde het jammer
genoeg niet toegeven. Wat ik
persoonlijk vrij onsportief vind.
Na het avond eten hadden we
een spannende quiz over van
alles en nog wat. Dat was erg
leuk!
Diezelfde avond hadden we een
bonte avond gedaan. Iris ging
een dansje doen samen met Lily
en Lotte, er werden moppen ver-
teld en er werden er gitaarliedjes
gespeeld en gezongen. De rest
van de avond hebben we gezel-
lig met z'n allen rond het kamp-
vuur gezeten.

De volgende dag hebben we al-
les weer netjes opgeruimd! Alle
tenten werden 's middags afge-

bouwd en kwamen de ouders de
kinderen weer ophalen. 
Het was een zeer geslaagd week-
end! 

Het is zeker aan te raden als jij

ook houd van gezelligheid, lol
en avontuur (en natuurlijk bij
DWT zit, tussen de 8-16 jaar
bent en toestemming hebt van je
ouders).

Hopelijk tot volgend jaar!!!

Groetjes,
 Iris Pethke en Maegan Muijlaert

Hasselt toernooi

Hasselt, waterdino's, bouwput,
schone slaper, roerbakgroente,
twee walletjes, Fabiola, functie-
omschrijving, aspiranten wed-
strijd, hengstenbal, zon, oud
Hollands uien eten, appelpunt
met kaarsje, droog-skaten 2.0,
Rolling Stones, fantasie mexxen,

opstootje, 22:00 gehaald, paar-
denstaart, bloemkolen, oplaad-
momentje, ijsblokchallange, bo-
nen met worst, 17, hop hop hop,
spugo II, nachtmerrie, hulptroe-
pen, pond, streepje zon, sirene,
super gezellig, volgend jaar

weer! Voor het hele verhaal
moet men langsgaan bij de
hasseltgangers, die willen alles
met liefde vertellen.

Dit is wat ik als stukje kreeg na
inspraak van de hasseltgangers.
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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.



16    
 

Van de clubhuiscommissie

Met het nieuwe seizoen voor de
deur zijn ook wij druk bezig ge-
weest met de eerste voorberei-
dingen. Alles is geregeld en wij
zijn er helemaal klaar voor. 
Gezellige vrijdag en zaterdag
avonden in het clubhuis maar
natuurlijk ook de vergaderingen
die erbij horen om alles tot in de
puntjes te regelen. Samen met
jullie hopen we er weer een top
jaar van te maken!
We zijn dit jaar erg enthousiast

en hebben daarom vast een aan-
tal data voor in de agenda:

Op 15 november zal de Sint een
bezoekje brengen aan het club-
huis.

Op 19 december zal er weer een
s p e t t e r e n d  k e r s t  f e e s t
(16+)worden gevierd!

Verder wil ik hierbij van de ge-
legenheid gebruik maken om Iris

Pethke welkom te heten binnen
onze commissie. Vorig jaar is ze
bij ons aangesloten en dit jaar
zal ze volledig mee gaan draai-
en. Een echte aanwinst! Dus,
Iris, Welkom!
 
 
Hopelijk tot snel in het clubhuis!
 
Groetjes namens de clubhuis-
commissie
Femke Pabst

GEZOCHT!!!

Laptop voor het wedstrijdsecre-
tariaat van de zwemploeg van
DWT.

Om voor wedstrijden in te
schrijven, de uitslagen te behe-
ren en onze eigen wedstrijden te
kunnen organiseren zoeken wij
een nieuwe (tweedehands) lap-
top. Onze oude is niet compati-
bel met de nieuwe software van

de KNZB en ligt bovendien op
sterven na dood.

Eis:
Windows 7 of hoger
Heeft u een oude laptop liggen,
die een tweede leven wil hebben
binnen DWT, bel dan met Yvet-
te (06-52315233). 
We zullen hem goed onderhouden!!!

Antwoord spelregelvraag 7

Dit zijn de zes momenten wan-
neer je als jurytafel de scheids-
rechter(s) moet waarschuwen:
• Voor verkeerd terugkomen van

een uitgesloten speler
• 3x kort bij 30 seconde regeling

(gebeurt meestal automatisch)
• 3x kort bij time-out na 45 se-

conden
• 1x lang bij time-out na 60 se-

conden
• Afwijkend signaal voor ondui-

delijkheden en als overleg met
scheidsrechter nodig is (bij-
voorbeeld als er heel veel ge-
beurt en de jurytafel niet meer
kan overzien wat de scheids-
rechter nu besloten heeft).

• Bij een 3de persoonlijke fout
als dit een strafworp is (in
combinatie met de rode vlag).

Het einde van een periode en de
laatste minuut zijn ook waar-

schuwingen van de jurytafel aan
de scheidsrechter(s). Je kan dus
ook zeggen dat er acht momen-
ten zijn. Echter, deze signalen
zijn tegenwoordig volledig auto-
matisch. De 30 seconde regel is
nog niet altijd overal automa-
tisch, vandaar dat die nog wel
wordt meegerekend in de zes
momenten.

Ton van Gemert.
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Informatie

Redactie & medewerkers

Michael Woolthuis

Robbert Henrichs

Kopij 

De Waterdroppels wordt samengesteld

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
# 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

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 ABC
Uurleider: Marieke Muntinga-Scharp
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Junior Pro (incl.

Zwemvaardigheid)
Contact: Elise Groenendijk
junior-pro@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

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:
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

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
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