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Van het bestuur
Terwijl ik dit schrijf is de zomer
alweer voorbij en het seizoen
volop aan de gang voor wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en waterpolo.
Ook voor het bestuur was er een
korte zomerstop. En ook wij zijn
nu weer aan de slag.
Er is overleg geweest met de
wedstrijdzwem werkgroep, samen hebben we het beleid doorgenomen en waar mogelijk wat
aanpassingen bewerkstelligd in
trainingsuren.
Het junior pro uur wordt nu voor
de helft gebruikt om zwemtraining te geven aan leden uit alle
disciplines die dat graag willen.
We blijven als bestuur nadenken
hoe we dit uur zo goed mogelijk

kunnen invullen voor de jeugd.
Helaas is er ook minder leuk
nieuws, recentelijk is er ingebroken in het clubhuis. Hoewel de
buit meeviel, was de schade vervelend en blijft het een naar gevoel dat mensen onterecht aan
onze spullen zitten.
Met SRO zijn we in onderhandeling over de huur van het
clubhuis. Bij het graven in de
boeken bleek dat er veel onduidelijkheid is over het betalen van
huur, en of dat überhaupt terecht is of niet. Inmiddels ligt de
casus voor bij SRO. Zodra we
meer informatie hebben informeer ik jullie.
Ook zijn we weer in gesprek en
hebben we aansluiting met ge-

meente en politiek als het gaat
over betaald parkeren. Als daar
meer bekend over wordt horen
jullie dat!
Bij de laatste bestuursvergadering is ook aandacht geweest
voor het logo-probleem. We gebruiken nu twee logo's en tijdens
de ledenvergadering kwam naar
voren dat één logo wenselijk is.
Er zijn diverse ideeën geopperd,
we zijn er nog volop over aan
het brainstormen, ook hieraan
wordt gewerkt.

gens meteen aan de grote boodschappen te beginnen. Het klinkt
cliché, maar 'onderzoek' heeft
aangetoond dat deze zijn ontstaan, omdat ze kloppen. Dat is
ook wel een fijne houvast, toch,
daar hoeven we dan niks tegenin
te brengen.

deeld worden, kunt u de kledingeisen lezen. Ook op onze website zijn deze voorschriften te vinden.

Namens het bestuur wens ik iedereen een sportief ,succesvol en
gezellig seizoen!
Mirjam Otten

Leszwemmen
Onvoorstelbaar maar waar: we
zijn alweer een maand bezig.
Waarin de kinderen inmiddels
hun vaste routine van het weekend zwemlesweekend hebben
opgepakt.
Op de vrijdagmiddag de schoolweek afsluitend in het zwembad.
Een vast ritueel waarna, weten
we van velen, op de zaterdagochtend voetbalochtend kan
worden ingeluid. In de Planeet
beginnen onze zwemmers het
weekend op de vroege ochtend
in het zwembad. Een moment
van wakker worden met een kop
koffie voor de ouders langs de
kant. Oké, het is even doorpakken om om 8 uur in het water te
liggen, maar daarna heeft u een
heel uur voor u zelf. Om vervol-

Om bij de kern van de zaak te
komen. Voor het begin van het
seizoen komt de leszwemcommissie al bijeen, zoals in vorige
editie is geschreven. Dan wordt
ook de agenda voor het komende
zwemjaar besproken. En blijkt
dat de eerste briefjes, op het moment van dit schrijven, alweer
uitgedeeld gaan worden. Het is
alweer zo ver. We gaan oefenen
met het zwemmen met kleren
aan. Op de briefjes, die uitge-

Voorgaande jaren oefenden we
slechts 5x met kleren aan voor
het afzwemmen. Maar er blijkt
altijd wel een vakantietijd in deze periode te vallen. En ook al
gaan de zwemlessen gewoon
door zien we altijd een terugval
in opkomst. Wat inhoudt dat
kinderen minder lang kunnen
oefenen. Dit hebben we door het
verlengen van deze periode ingedekt. Het blijft natuurlijk wel
uw verantwoordelijkheid dat de
zwemmers ook regelmatig blijven komen, zodat ze van deze
wenperiode ook maximaal gebruik kunnen maken.
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We krijgen regelmatig de vraag
of een kind met kleren aan moet
oefenen ook al gaat het nog niet
afzwemmen. Ons antwoord is
daarop steevast: ja. Het idee achter het zwem-abc is dat een kind
zich leert redden in het water.
Een kind zal nooit onverwachts
in het water vallen met een
zwembroekje aan en zijn moeder
wachtend op de kant met een
warme handdoek. Hoe meer ervaring een kind krijgt om met
kleren aan te zwemmen hoe be-

ter het zich zal weten te redden
wanneer het er echt op aan komt.
Daarbij komt ook dat een kind
zijn slagen krachtiger moet maken met kleren aan. Er is op deze manier meer gewicht wat het
kind moet meedragen. Kracht,
uithoudingsvermogen en concentratie worden zo ook aangesproken en geoefend. Het
zwemprogramma wordt ten volle benut wanneer een kind zijn a,
ben en c diploma haalt. Het is
dus echt aan te raden ook voor

het c-diploma te gaan.
Belangrijke data:
30 en 31 oktober wordt tijdens
de zwemlessen uitgezocht voor
het afzwemmen. Zorg dat uw
kind aanwezig is. Er is geen inhaalmoment.
28 november vindt het afzwemmen plaats.
Belangrijke data zijn ook terug
te vinden op onze website.

Miquel en Ouassima bij de NJJK in Eindhoven
Door: Michel
In het weekend van 12 t/m 14
juni hebben Miquel en Ouassima
deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen voor junioren en jeugd. Miquel mocht na
zijn goede prestaties op de
kringkampioenschappen deelnemen op de 100m en 200m rugslag. Ouassima mocht naast haar
vertrouwde 50 en 100m vrij, dit
jaar ook deelnemen aan de 200m
vrijeslag en 100m schoolslag.
Voor Miquel was het zijn eerste
keer en heeft het heel erg netjes

gedaan. Hij startte twee keer wat
moeizaam en dat kostte hem net
een persoonlijk record op beide
afstanden.
Ouassima zwem op 3 afstanden
een persoonlijk record. De
grootste verbetering was op de
50m vrijeslag waar ze haar PR
met zeven tiende verbeterde naar
29.07. Hiermee werd ze 18e van
Nederland. Haar beste klassering
was op de 100m schoolslag waar
ze 14e van Nederland werd in
1.24.50.

Toernooi Werdohl
Twee dagen kamperen en zwemmen in het Sauerland. Wie wil
dat nu niet dachten Yvette, Peter
en ik, toen we de uitnodiging
verstuurden naar onze 85 zwemmers. Helaas wilden er maar 9
zwemmers (waarvan twee lei-

ding) en één ouder mee. Niet
echt een goede score om zo maar
te zeggen, vooral omdat de
zwemmers bij de brainstormsessies het hardste schreeuwden dat
ze meer toernooien wilden! En
die gingen dus allemaal niet

mee! Goed dat was mijn frustatie. Nu het toernooi.
Voor mij was het weer eens
heerlijk om twee dagen echt op
kamp te gaan en daarbij “slecht”
te zwemmen. Goed zwemmen is
zo aan het begin van het seizoen
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(5-6 september) echt niet mogelijk, maar daar gaat het toernooi
niet om.
Het gaat om gezelligheid. En dat
was er meer dan voldoende. Met
Peter, Gem en ikzelf als leiding
hebben we de jongens in toom
gehouden. Twee dagen kamperen en lekker Duits eten, dat is
natuurlijk vragen om mooie verhalen. De strijd tussen Peter en

Bido. Youri's eerste medaille.
Tijmens en Douwe's eerste wedstrijd. Koen zijn dikke Prs, de
dubbele kramp van Michel. Alea
Eddine die altijd van alles kwijt
was, en het toch weer terug
vond, Emre die overal last van
had, de T-shirts, de rondleiding
van organisatie die eindigde met
een paar biertjes, zijn maar een

greep uit de verhalen.
Thijmen, Gem, Koen, Emre,
Bido, Peter, Alea Eddine, Douwe en Youri het was me een
woest genoegen om met jullie op
dit kamp te gaan. Ik weet zeker
dat jullie volgend jaar zo weer
mee gaan, ondanks de vele regen
die viel!
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KNZB Slottoernooi
Het KNZB Slottoernooi was
voor mij de afsluiting van het
seizoen en ook meteen het piek
moment waar we keihard voor
getraind hebben. Ik heb het geweten want de PR's sneuvelden
met bosjes. De meeste zwemmers verpulverden hun 25m bad
tijd in een 50m bad. Patrick,
Adia, Emre, Priscilla verbeteren
allen hun Prs met 2-3 seconden.
Youri zwom er gewoon “even” 7
seconden van zijn beste tijd af.
Hiras zwom een PR op de 50m
vlinder. Teije verbeterde zijn
100m rugcrawl met 8 seconden
en zijn schoolslag met 10 seconden. Op de 50m vrij zwommen
Kitha en Emre heel dicht bij de
NJJK limiet.
Al met al een hele goede afsuiting van het seizoen met winst in
het klassement van de Heren en

het algemeen klassement.
We mogen ons één seizoen de

beste vereniging van Nederland
noemen van alle districten.

6

Spelregelvraag nummer 8
Een speler van de blauwe ploeg
krijgt een UMV voor onbesuisd
spel. De speler klimt rond de
middenlijn uit het water en ver-

laat de zwemzaal, inclusief de
tribune.
Wanneer mag de ploeg een vervanger laten meespelen?

Direct, na 20 seconden, na vier
minuten of op een ander moment?

Clubkleding
Er kan clubkleding besteld worden! Misschien een leuk idee
voor de feestdagen?
Het assortiment bestaat uit shirts, broeken en tassen. Bovendien
kunnen er badmutsen besteld
worden met het clublogo. Deze
zijn nog leverbaar in wit en
blauw.
Tip: een witte én een blauwe is
ook een handig setje voor waterpolo!

vember door via:
bestuur@dwt-haarlem.nl en vermeld bij je bestelling duidelijk je
naam en sporttak.
We komen dan met de bestellingen langs in het zwembad.
Betaling graag contant (liefst
gepast !) bij aflevering.
P.S. Het is het hele jaar mogelijk
clubkleding te bestellen bij de
firma Oosterbaan in Assendelft
maar dan betaalt u wel extra bezorgkosten.

Geef je bestelling vóór 15 no-

Omschrijving
Sport shirt Rood
incl. Logo
Unisex maten: XS
t/m 3XL
Kids maten: 6/8,
8/10, 10/12, 12/14

Sport Short Wit
incl. Logo (zonder
zakken)
Unisex maten: XS
t/m 3XL
Kids maten: 6/8,
8/10, 10/12, 12/14

Prijs

€15,50

Omschrijving

Prijs

Sport Short Wit
incl. Logo(met
zakken)
Unisex maten: XS
t/m 3XL

€17,50

Sporttas geel incl.
Logo ( 50 x 30 x 38
cm (LxBxH))

€32,00

€12,50

€10,00
€8,50
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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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85 jaar DWT
Aanstaande 30 december is het
zover; dan zijn 'we' jarig. DWT
bestaat dan precies 85 jaar! En
dat gaan we vieren. Een heel jaar
lang.
Een jaar vol feestelijkheden en
evenementen om samen dit
mooie jubileum te vieren.
De aftrap van het feest/jubileum
jaar is, hoe kan het ook anders,
op de echte verjaardag van onze
club: op 30 december.
Het 1e evenement is een speciale
'DWT-jubileum-Pub Quiz'. Een
quiz met alleen vragen over
DWT, zwemmen, zwembaden
etcetera. Goeie kans om te kijken welke DWT-er de meeste
DWT-kennis in huis heeft!

De quiz wordt gehouden in het
clubhuis. Je kunt meedoen in
teams van maximaal 5 personen.
En omdat bij een echte verjaardag ook een traktatie hoort; krijg
je 2 consumpties van het bestuur. Cadeaus hoeven niet,
maar de overige drankjes zijn op
eigen rekening.

feestelijkheden volgt binnenkort
in het clubhuis en in de komende
clubbladen. Houd deze dus in de
gaten!

Je moet je, uiterlijk 15 November, wel opgeven. Dit kan via:
jubileum@dwt-haarlem.nl

In elk geval tot 30 December!

Op een rijtje de details:
Wanneer: 30 december
Clubhuis open, 20:30
Start quiz: 21:00

Groet,
De jubileum commissie:
Carry, Mariska, Aurora, Roselijn, Dana

Heb je vragen of suggesties?
Deze kun je sturen naar bovenstaand e-mail adres. Of vragen
aan een van ons.

Meer informatie over de overige

Van de polocommissie.
En daar zijn we weer, wat gaat
een maand toch snel. Iedereen
heeft zijn eerste wedstrijden gespeeld en er wordt lekker ge
traind. Wat zoal te lezen deze
maand? Begin deze maand zetten we de scheidsrechters in het

zonnetje. Waarom? Lees dan
vooral verder! De pen, één van
onze commissieleden heeft weer
een leuk stukje geschreven. Wil
je weten wie? Lees dan rustig
verder. De activiteiten en evene-

menten komen weer aan bod.
Wil je weten wat en wanneer?
Blijf vooral verder lezen :. O ja,
en dan hebben we de jarigen van
de maand. Wil je weten wie er
gaat trakteren…?!

Aankomende wedstrijden.
Zaterdag 3 oktober
W.nr Niveau
2670 MW.EG2C
2348 MW.HE2B
1882 MW.DA1A
2121 MW.HE2A
3778 MW.HE2A
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
4259 MW.DG1A
1852 MW.HE4C

Baddienst: Annette
Thuis
Pup. <11
Heren 1
Dames 1
Heren 2
Heren 3

Uit
DAW EG1
De Aalscholver 2
ZPCH 1
De Ham 4
ZV De Zaan 4

Thuis
Uit
ZV De Zaan DG1 Pupillen <13
De Dolfijn 4
Heren 4

Aanv.
18:45
19:25
20:10
21:10
21:55

Tafelbezetting
Dames 1
Heren 2
Heren 1
Dames 1
Heren 2

Plaats en bad
Zaandam, De Slag
Amsterdam, Sloterparkbad

VSR
David
Aanv.
16:10
17:00
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3007

MW.BM1A

3557

MW.HE4C

3541

MW.DA4A

Zaterdag 10 oktober
W.nr Niveau
2528

MW.DG1A

454
MW.DA4A
2838 MW.HE4C
1373 MW.HE4C
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
2592

MW.EG2C

2033
1861

MW.HE2B
MW.HE2A

2393

MW.HE2A

Zaterdag 31 oktober
W.nr Niveau
958

MW.EG2C

1239 MW.HE2B
3820 MW.DA1A
1617 MW.HE2A
581
MW.HE2A
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
1763 MW.HE4C
875
MW.DG1A
1684 MW.DA4A

Aquarijn BM1

Meisjes <17

De Meeuwen DieHeren 5
men 2
Zwemvereniging
Dames 2
Hoorn 1

Nieuwegein, Sportcomplex
Merwestein

17:30

Diemen, Weth. F.B. Duran

20.15

Hoorn, De Waterhoorn

20:35

Baddienst: Dolf
Thuis
Pupillen
<13
Dames 2
Heren 4
Heren 5

Uit

Aanv. Tafelbezetting

VSR

ZV Haerlem DG1

18:45

Dolf, Irene

-

ZV Noordkop 2
ZPC Woerden 2
Het Y 6

19:30
20:15
21:00

Heren 4
Dames 2
Heren 4

-

Thuis
ZV Noordkop
EG2
De Waterwolf 1
Aquafit 1
WZ&PC Purmerend 1

Uit

Plaats en bad

Aanv.

Pupillen <11

Den Helder, Het Heersdiep

17:30

Heren 1
Heren 3

Amsterdam, Sloterparkbad
Castricum, De Witte Brug
Purmerend, Spurd-Leeghwaterbad

19:00
19:30

Heren 2

19:45

Baddienst: Sabine
Thuis
Pupillen
<11
Heren 1
Dames 1
Heren 2
Heren 3

Uit

Aanv. Tafelbezetting

VSR

AquaWaarD EG2

18:45

Dames 1

David

Z.P.C. A’foort 7
VZC-E&P 1
Aquarius 1
De Ham 5

19:25
20:10
21:10
21:55

Heren 2
Heren 1
Dames 1
Heren 2

-

Thuis
De Dolfijn 4
VZC-E&P DG1
AZVD 1

Uit
Heren 5
Pupillen <13
Dames 2

Plaats en bad
Amsterdam, Sloterparkbad
Veenendaal, De Vallei
Wormerveer, De Watering

Aanv.
16:15
17:00
20:20

Evenementen en activiteiten.
3 oktober t/m 11 oktober
vrijdag 9 oktober
zondag 25 oktober
zondag 1 november

week van de scheidsrechters
borrel scheidsrechters
DWT minipolotoernooi in de Planeet van 15.00uur tot 18.00uur
Halloween filmavond voor pupillen onder de 11 en 13 & aspiranten <15 (na
de training).
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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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De week van de scheidsrechters.
Landelijk wordt dit jaar "De
week van de scheidsrechters"
van 3 oktober t/m 11 oktober
gevierd.
Dit houdt in dat de verenigingen
de scheidsrechters in het zonnetje zetten en zij dus in de spotlight mogen staan. Het fluiten is
nou niet altijd de meest dankbare
taak, want je beslissingen worden niet altijd in dank afgenomen. Je staat in je vrije tijd langs
de badrand en moet er soms best
een eind voor rijden en dat allemaal op vrijwillige basis. Ook
moet je weten dat wij zonder
onze DWT- scheidsrechters geen
competitie kunnen spelen. Per
scheidsrechter die voor onze
club fluit, mag je twee teams
inschrijven.
Onze DWT-scheidsrechters zijn:

Marius Bakker, Simon Lagendijk, Ronald Stricker, Marcel
Ox, Raymond Veldhuis en Tim
Klein. We willen jullie laten weten dat wij erg blij met jullie zijn
dat jullie voor onze vereniging
fluiten en daarnaast ook nog mee
helpen met andere activiteiten
van de club zoals helpen bij de
cursus voor de opleiding tot
jeugd scheidsrechter, het ondersteunen bij jeugdwedstrijden en
fluiten op onze toernooien.
Op vrijdag 9 oktober is er speciaal voor de scheidsrechters een
avond waarbij je een babbeltje
kan maken vanaf 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom! We
hebben een aantal scheidsrechters geïnterviewd om wat meer
van ze te weten komen, dat lees
je hier!

Interviewvragen voor alle
DWT-scheidsrechters
Naam: Marius Bakker
Woonplaats: Heemstede
Geboortedatum: 6 april 1948
Beroep/studie: met pensioen

Hoogtepunt/mooiste herinnering?
2 jaar geleden ManMeer heren-finale gefloten in Heerenveen.

Wanneer ben je begonnen met
fluiten?
vanaf ca.1975 ?

Hoe ga je om met spelers /
toeschouwers die het niet met
je eens zijn.
In eerste instantie proberen te
negeren (je moet niet alles willen horen), maar indien nodig de
juiste maatregel nemen. Speler
UMV wegens gebrek aan eerbied, toeschouwer verwijderen.

Welk niveau fluit je?
Bond XB.
Ben je verder nog actief in het
waterpolo?
nee, niet meer.

Wat is er zo leuk aan om
scheidsrechter te zijn?
Betrokken blijven bij de sport,
wedstrijden goed laten verlopen
en waardering krijgen als een
wedstrijd goed verlopen is.
Wil je verder nog iets kwijt?
Ik fluit nu al zeer lang, maar doe
het nog steeds met heel veel plezier. Had een aantal jaren geleden kunnen promoveren naar
ere-divisie niveau, maar heb dat
niet gedaan omdat dat minder
interessant is om te fluiten.
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Naam: Simon Lagendijk
Woonplaats: Barendrecht
Beroep/studie: Pensioen
Wanneer ben je begonnen met
fluiten?
Ik denk een jaar of 30.

waterpolo?
Nee
Hoogtepunt/mooiste herinnering?
Het winnen van de beker van
Zuid-Holland met mijn meiden
team van Z.P.C. als coach.

Hoe ga je om met spelers /
toeschouwers die het niet met
je eens zijn.
Blijf altijd vriendelijk lachen.
Wat is er zo leuk aan om
scheidsrechter te zijn?
De sport op zich.

Ben je verder nog actief in het

Naam: Ronald Stricker
Woonplaats: Lisse
Geboortedatum: 26 sept 1960
Beroep/studie: Senior Vermogensmanager/ Bankier
Wanneer ben je begonnen met
fluiten?
Heel lang geleden. Ik schat in
1993!!
Welk niveau fluit je?
Ya
Ben je verder nog actief in het
waterpolo?
Speler van Heren 5.

ring?
Als speler heel lang geleden
kampioen met het 1e met promotie naar de 2e klasse bond.
Als scheidsrechter kwartfinale
van de MMC1 in 2010.
Hoe ga je om met spelers /
toeschouwers die het niet met
je eens zijn.
Met het publiek kun je wel eens
tussen de periodes, maar zeker
na de wedstrijd uitleggen wat er
gebeurd is en/of de discussie
aangaan. Als een toeschouwer
onredelijk is kun je deze waarschuwen en als het me echt niet
naar de zin is stuur ik de

toeschouwer(s) het bad uit. Uitgangspunt is "respect voor elkaar". Een speler die het niet met
me eens is mag na de wedstrijd
altijd in discussie gaan. In het
water sta ik alleen toe dat de
speler direct kort reageert na een
actie in andere gevallen is het al
snel een uitsluiting.
Wat is er zo leuk aan om
scheidsrechter te zijn?
Het spelletje begeleiden en het
goed inschatten van situaties in
het spel en zien hoe de spelers
genieten van hun sport en er
voor kunnen zorgen dat het spel
gespeeld kan worden.

Hoogtepunt/mooiste herinne-

Naam: Marcel Ox
Woonplaats: Haarlem
Geboortedatum: 25-05-1986
Beroep/studie: Monteur/mechanic
Wanneer ben je begonnen met
fluiten?
3 jaar geleden.
Welk niveau fluit je?
Yd.
Ben je verder nog actief in het
waterpolo?
Aanvoerder/Speler bij DWT 4.

Hoogtepunt/mooiste herinnering?
Jeugd wedstrijden op top niveau
zijn altijd mooi om te fluiten.
Hier zie je hoe de jeugd de toekomst heeft.
Hoe ga je om met spelers /
toeschouwers die het niet met
je eens zijn?
Het is de kunst om iemand niet
te beledigen terwijl je probeert
uit te leggen wat jou visie was
voor die beslissing. Voor iedereen geldt dat de emotie hoog
oploopt tijdens de wedstrijd.

5 minuten na de wedstrijd verloopt zo`n gesprek een stuk beter
en prettiger.
Wat is er zo leuk aan om
scheidsrechter te zijn?
Zo spannend als een wedstrijd
voor speler is. Zo spannend kan
die zelfde wedstrijd voor een
scheidsrechter zijn. Dat maakt
het zo leuk.
Wil je verder nog iets kwijt?
Emotie in het spel is goed. Maar
let wel op dat je omgeving er
geen hinder van ondervindt.
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Verjaardagen polo.
Marc van Gaale
Patrick Velthuis
Ton van Gemert
Ivo Pabst
Raoul Engelenburg
Dana Ungureanu
Femke Pabst
Noah van Lienden

2 oktober
3 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
21 oktober
25 oktober
29 oktober

Even speciaal aandacht schenken aan de jarige Jet van vorige
maand.: Truus Muylaert
Onze bekendste en misschien
wel actiefste vrijwilliger van
DWT is dinsdag 29 september

1967
1978
1965
19?
1989
1980
1994
2002

80 jaar geworden! Ze zet zich al
jaren in als vrijwilliger voor verschillende takken van onze vereniging en ze is niet van plan het
rustiger aan te doen.
Hier zijn wij natuurlijk erg blij
mee. Gisteren is ze door de wa-

terpolocommissie in het zonnetje gezet. Hierbij een leuke foto
van dit moment.
Als verantwoordelijke voor de
waterpolo-startkaarten, verdient
Truus een mooie waterpolo-felicitatiekaart!!

Het is weer bijna zo ver:

Het DWT minipolotoernooi!
Waar: zwembad De Planeet in Haarlem
Wanneer: zondag 25 oktober 2015
Van 15.00 tot ongeveer 18.00
(vanaf 14.45u aanmelden)
Voor wie:
Poule 1: 6/7 jaar
Poule 2: 8/9 jaar

14

Halloween night.

Beste jongens en meisjes van de pupillen < 11 en <13 & aspiranten <15
Hierbij willen wij jullie op zondag 1 november uitnodigen om samen een spannende film te komen
kijken onder het genot van een broodje (bloed) knakworst en wat drinken.
Na de training mag je verkleed als een griezel uit de kleedkamer komen.
De avond zal om 19.30uur ten einde lopen.
Tot dan als je durft………!!!!

De pen.
Dit seizoen komen de polocommissieleden aan de beurt voor
'De Pen'. Wie zijn die mensen
toch die alles regelen voor het
hele waterpolo gebeuren? Wat is
hun taak en wat regelen ze allemaal? En wat doen ze naast hun
polo gebeuren, doen zij ook nog
andere dingen? Vorige maand
was de pen voor onze voorzitter
Dolf Pethke. Hij heeft de pen
doorgegeven aan Sabine Govers,
secretaris van de polocie.
Dank je, Dolf, voor deze gelegenheid om wat te schrijven
over mezelf!
Mijn naam is Sabine Govers, 28
jaar, afgelopen zomer afgestudeerd en nu meester in de rechten/Master of Laws met de afstudeerrichting Nederlands privaatrecht en Europees recht. Ik wil
graag advocaat worden en ben
bezig met solliciteren bij kantoren in de regio om vervolgens de
driejarige advocatenopleiding te

kunnen doen.
Inmiddels ben ik geen onbekende meer van DWT. Dat was 14
jaar geleden wel anders toen ik
net in Haarlem kwam wonen.
Tot ik 14 was, woonde ik met
mijn ouders, broertje en zusje in
Gouda waar ik bij Donk ben begonnen met waterpolo toen ik
acht jaar was. Als 14-jarig meisje was het best lastig om in een
nieuwe stad te gaan wonen waar
je helemaal niemand kent dus ik
besloot meteen met waterpolo
door te gaan en werd op deze
warme vereniging goed opgevangen.
Ik begon in Dames 4 met leeftijdsgenootjes en ging via Dames 2 op m'n 17e bij Dames 1
spelen onder leiding van Ben
Willemse in de Bondsklasse.
Elke wedstrijd was het weer een
en al zenuwen, want bij een
foutje werd je al gewisseld. Inmiddels al wat coaches versleten
en nog steeds heb ik het gezellig
bij Dames 1. Door de jaren heen

zijn er meiden gestopt en bijgekomen, maar ik ben heeeul trots
op de meiden van het team
waarvan ik ook al weer zo'n acht
jaar aanvoerder van ben, want
we doen het nog steeds goed in
de 1e klasse van de Regio.
Naast het spelen van waterpolo
ben ik ook actief in de commissie. Tegenwoordig als secretaris,
maar ben begonnen als algemeen
lid en daarna als aanspreekpunt
van de dames. Als secretaris ben
je o.a. verantwoordelijk voor
distributie post/mails, pololedenadministratie, contactpersoon
van de KNZB en de Regio, coordinatie poloboekje, w-jury officials en uiteraard de maandelijkse notulen van de vergadering. Het is denk ik een mooi
moment om aan te geven dat dit
m'n laatste seizoen is als polocie-lid. Het is tijd om het stokje
door te geven na, om en nabij,
tien jaar polocommissie. Kom
dit leuke team versterken en
draag je steentje bij aan de club!
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Antwoord spelregelvraag 8
Artikel 21.3 beschrijft wanneer
een uitgesloten speler weer terug
mag komen.
21.3 Het is de uitgesloten speler
of vervanger toegestaan om weer
in het speelveld te komen, zodra
zich het eerste van de volgende
voorvallen voordoet:
(a) als er 20 seconden
werkelijk spel verstreken is, op
welk moment de secretaris de
betreffende vlag opsteekt mits
de uitgesloten speler overeenkomstig de spelregels zijn terug-

komvak heeft bereikt;
(b) als er een doelpunt is
gemaakt;
(c) als de ploeg van de
uitgesloten speler gedurende
werkelijk spel balbezit herkrijgt
(hetgeen betekent controle hebben over de bal), op welk moment de scheidsrechter die de
verdedigende situatie beoordeelt
het weer in het speelveld mogen
komen zal aangeven door met de
hand het terugkomteken te geven;

(d) als het team van de
uitgesloten speler een vrije worp
of doelworp wordt toegekend, is
het teken bij de toekenning van
de worp te beschouwen als het
terugkomsignaal, mits de uitgesloten speler het terugkomvak
overeenkomstig de regels heeft
bereikt, behalve tussen de speelperioden, na een doelpunt of
gedurende de time-out.

Ton.

Wij zoeken jou!

Wij van de polocommissie merken dat we best wat helpende handen kunnen gebruiken.
Zowel in de commissie zelf of in het zwembad.
Waar zijn wij op zoek naar.
Trainers voor de aspiranten <15
Trainers voor de minipoloërs
Scheidsrechters
Secretaris
Wedstrijd/baddienst coördinator

Lijkt het jou leuk om de waterpolocommissie te
versterken? Laat het ons weten.
Wij zijn een gemotiveerd en een gezellig team
wat goed kan samenwerken en allemaal met hetzelfde doel:
"Het mogelijk maken van waterpolo spelen bij
DWT voor de korte en lange termijn van jong tot
oud."
(we vergaderen 1 keer in de maand)
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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

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: Kitty Ungureanu
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

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

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333
DW T websites:

Wedstrijdzwemmen:
Zwemtraining (wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.30 - 07.30 Boerhaavebad
17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.30 - 07.30 Boerhaavebad
vrijdag
18.30 - 19.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
zondag
17.30 - 19.00 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag
18.30 - 19.30
donderdag 18.00 - 19.00
vrijdag
19.30 - 20.00

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
zaterdag:
13.00-14.00 uur
zwemmen:

14.00-16.00 uur

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

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
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
Junior 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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