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Leszwemmen

Er is weer een hoop gebeurd. 

Vorige week is er uitgezocht
voor het afzwemmen. Alle kin-
deren, die mogen afzwemmen,
hebben een briefje meegekregen
naar huis. Hierop staat alle infor-
matie, zoals bijvoorbeeld de af-
zwemdatum, tijden en de kosten.
Bij het uitzoeken voor het A di-
ploma zijn er 2 verschillende
formulieren uit te delen. Uw
kind krijgt een van de twee. Mag
uw kind afzwemmen krijgt u
voorgaand beschreven papiertje.
Maar wanneer uw kind bij badje
A niet mag afzwemmen, krijgt
uw kind een formuliertje mee
met aangekruist welke zwemsla-
gen nog te verbeteren zijn. Zo
heeft u inzicht in de voortgang
van uw kind. Zit uw kind al wat
langer bij badje A heeft u dit
formulier dus al eens voorbij
zien komen. Wat belangrijk is
ons te realiseren: na de zomerva-
kantie vind er altijd een opfris-
periode plaats. 

Het kind zal niet met hetzelfde
niveau instappen na de zomerva-
kantie als waar het het vorige
schooljaar mee afsloot. Ook in
het onderwijs vindt deze terug-
val plaats, bijvoorbeeld met le-
zen. Maar zo kan het dus wel
voorkomen, dat de verbeterpun-
ten van nu anders zijn dan die
van vorige keer. 

De juiste afzwemkleding is ver-
eist. Check dit dus op tijd. Tij-
dens de laatste vrijdagles vooraf-
gaand aan het afzwemmen hoe-
ven de kinderen alleen zwemkle-
ding aan. Zo kunt u bijtijds de
tas klaar hebben staan voor de
volgende dag afzwemmen. We
blijven herhalen; wanneer er niet
op tijd betaald wordt, kan er niet
worden afgezwommen. De re-
gistratie bij de KNZB kan niet
op tijd verwerkt worden na die
tijd en zo zal er geen diploma
voor uw kind klaar liggen. Dat
zou heel sneu zijn.
 
Heel veel succes zwemmers.

Afzwemmen:
 op zaterdagochtend 28 novem-
ber om 8.15 starten in zwembad
de planeet. De reguliere zwem-
lessen van DWT vervallen op
deze ochtend.
DWT heeft zwemplezier en on-
derwijskwaliteit hoog in het
vaandel. Zo vinden er twee keer
per jaar opfriscursussen plaats
om het zwemonderwijs op ni-
veau te houden. Ook wordt de
lesgever een opleiding bij de
KNZB aangeboden. Velen zijn
hierin bij DWT al voorgegaan.
Met trots melden wij dat er op
dit moment een cursus bij DWT
plaats vindt. Een groep van 14
deelnemers, waarvan de helft
van binnen DWT is, wordt vol-
gens de nieuwste inzichten op-
geleid. Een half jaar lang volgen
zij onderwijs en leren zij hun
kennis in praktijk te brengen.
Hierin worden zij begeleid door
bevoegde instructeurs. Het kan
dus voorkomen, dat het wat
drukker langs de waterkant is.
De lezers van dit clubblad weten
nu waarom. 



DWT 85 jaar  poster
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 Kerstuitje

85 jaar DWT Pubquiz 

Op 30 december 2015 bestaat
onze vereniging precies 85 jaar!
En dat gaan we, een heel jaar
lang (!), vieren met verschillen-
de activiteiten en evenementen.
Voor jong en oud, en voor alle
onderdelen van de club.

Verderop in dit clubblad vind je
een overzicht van alle activitei-
ten.  Het eerste evenement is de
speciale 'DWT-jubileum-Pub
Quiz'. Een quiz met alleen vra-
gen over DWT, zwemmen,

 zwembaden etcetera.  Een
mooie gelegenheid om te kijken
welke DWT-er de meeste
DWT-kennis in huis heeft! 

Omdat 'wie jarig is trakeert' krij-
gen alle deelnemers van de quiz
2 consumpties van het bestuur.
De overige drankjes zijn op ei-
gen rekening. Meedoen aan de
quiz is gratis. Je kunt meespelen
in teams van maximaal 5 perso-
nen. 

Op een rijtje de details:
Wat: DWT Pubquiz
Waar: clubhuis
Wanneer: woensdag 30 decem-

ber, 20:30
Opgeven: voor 15 december,
via jubileum@dwt-haarlem.nl 
Kosten: Geen (behalve con-

sumpties)

Tot ziens op 30 december!

Groet,
De jubileum commissie:
Carry, Mariska, Aurora, Rose-
lijn, Dana

“Kerstuitje"

Komen jullie ook mee schaatsen!

Voor alle jeugd van 6 tot en met 15 jaar.

Junior -Pro, Synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo

iedereen is welkom.

 De dag wordt afgesloten met patatjes en drinken.

Wanneer: zondag 20 december

Verzamelen  bij  de  ingang  van  ijsbaan : 14.00 uur

IJsbaanlaan 2, 2024 AV Haarlem

Afgelopen  en  ophalen  om : 18.00 uur

Kosten: 2euro

p.s. Wel zelf voor schaatsen zorgen, schaatsen kun je ook huren bij de

ijsbaan voor 6,- Neem dan wel een geldig legitimatie mee als borg! 

Handschoenen zijn verplicht!!!!  

Aanmelden voor  13 december via:

evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl

mailto:jubileum@dwt-haarlem.nl
mailto:evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl
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85 jaar DWT 'De DWT-Spelen'  / buffet/ feest' 

Het 2e evenement van de jubi-
leum vieringen is op zaterdag 9
januari. Op deze dag gaan we
zwemmen, eten en feesten. Voor
ieder wat wils en voor jong en
oud!

De dag begint om 16:00, met 'De
DWT-Spelen'. In verschillende
onderdelen ga je strijden om de
beste DWT-er te worden. 

Het zwembad wordt verdeeld in
een aantal onderdelen. Je moet
wedstrijdzwemmen, synchroon-
zwemmen en waterpoloen. Ben
je de sierlijkste, de snelste of
degene die het meeste doelpun-
ten kunt maken? Dan win je
misschien wel de felbegeerde
prijs…

De wedstrijd wordt verdeeld in
leeftijdscategorieën, dus ieder-
een kan meedoen!

Na het zwemmen (vanaf 19:00
uur) is er een buffet in de hal
van het zwembad. Heb je geen

zin in de zwemwedstrijd? Dan
kun je ook alleen komen eten.
En andersom kan natuurlijk ook. 

Na het eten barst er een swing-
end feest, met DJ, los in het
clubhuis. 

Voor het buffet vragen we een
kleine eigen bijdrage van €7,50
(dit moet ter plekke worden be-
taald). Van het bestuur krijg je 2
consumpties. Alle overige
drankjes zijn voor eigen reke-
ning.

Voor zowel het eten als het
zwemmen moet je wel opgeven.
Dit kan tot uiterlijk 15 decem-
ber. Opgeven kan via:
jubileum@dwt-haarlem.nl 
of door middel van  het speciale
inschrijfformulier in het club-
huis.

Samengevat:

DWT-Spelen
Wanneer: zaterdag 9 januari,

vanaf 16:00 uur
Kosten: geen
Opgeven: Uiterlijk 15 december.
Belangrijk is dat je ook je leef-
tijd vermeld.

Buffet:
Wanneer: zaterdag 9 januari,
vanaf 19:00 uur
Kosten: € 7,50 per persoon
Opgeven: Uiterlijk 15 december

Feest:
Wanneer: zaterdag 9 januari,
vanaf 21:00 uur

Voor al je vragen, opmerkingen
en aanmeldingen kun je terecht
bij de jubileum commissie via:
jubileum@dwt-haarlem.nl
Tot ziens op 9 januari!

Groet,

Groet,
De jubileum commissie:
Carry, Mariska, Aurora, Rose-
lijn, Dana

Van de polocommissie

De herfst is inmiddels in volle
gang. De schitterend gekleurde
blaadjes vallen van de bomen,
paddestoelen rijzen de grond uit
en het is vroeg donker. De kaars-
jes branden in vele huizen en
lampionnen zijn in de maak voor
11 november. De Halloween
gekte is geweest. Dames 1 had
het Halloweenweekend afgetrapt
om in de herfststemming te ko-

men met een griezelig thema.
Zondag na de training was er een
filmavond georganiseerd voor de
pupillen en aspiranten.  
Een teken dat de competitie lek-
ker op dreef is. Hoewel in de
herfstvakantie veel teams heb-
ben stil gelegen, is het tijd om
aan de bak te gaan. 
De polocommissie heeft daaren-
tegen niet stilgezeten. In de week van 3 t/m 10 oktober was

mailto:jubileum@dwt-haarlem.nl
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de 'week van de scheidsrechter'.
Hiervoor werden op zaterdag 3
okt. alle scheidsrechters bedankt
met een heerlijke lekkernij en op
vrijdag 9 okt. werden onze
DWT-waterpoloscheidsrechters
in het zonnetje gezet. Hieronder
daar meer over. Ook is het jaar-
lijkse DWT-minipolotoernooi

georganiseerd. Een uitgebreide
verslaglegging van Roselijn en
Mascha lees je verderop. 'De
Pen' wordt deze maand geschre-
ven door Mascha Bakker. Zij is
nu alweer een tijdje actief in de
polocie, maar we zijn heel erg
benieuwd wat zij nog meer in
het dagelijks leven uitspookt!!

Hieronder volgen de wedstrijden
van november.
 
LET OP: de thuiswedstrijden
worden het eerste weekend
van november gehouden op
zondag 8 november.

Wedstrijden.
Zaterdag 7 november
Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
3112 MW.EG2C De Ham EG3 Pupillen <11 Wormerveer, De Watering 14:40
4235 MW.CG1C AZVD CG1 Aspiranten <15 Wormerveer, De Watering 17:25
322 MW.DA1A ZPC 1 Dames 1 Sportfondsenbad Amersfoort 17:30
3699 MW.HE2A Aquafit 1 Heren 2 Castricum, De Witte Brug 19:30
3 MW.HE2B DJK-ZAR 2 Heren 1 A’dam, Sportplaza Mercator 19:40
1346 MW.HE2A KZC 2 Heren 3 Sportfondsenbad Beverwijk 20:05
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
1850 MW.BM1A Meisjes <17 ZV de Zaan IJmuiden, De Heerenduinen 18:00

Zondag 8 november Baddienst: Dolf
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
3637 MW.DG1A Pupillen <13 BZC Brandenburg 16:45 Dolf, Irene -
208 MW.DA4A Dames 2 De Ham 5 17:30 Heren 5 -
1765 MW.HE4C Heren 4 Oceanus 4 18:15 Dames 2 -
1918 MW.HE4C Heren 5 ZPC Woerden 2 19:00 Heren 4 -
 
Zaterdag 14 november Baddienst: David
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
2426 MW.EG2C Pupillen <11 De Ham EG2 18:45 Heren 1 (2pers) David
623 MW.HE2B Heren 1 De Fuut 2 19:30 Heren 3 -
1271 MW.HE2A Heren 2 KZC 2 20:15 Heren 1 -
2975 MW.HE2A Heren 3 DAW 3 21:00 Heren 2 -

Zondag 15 november Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
921 MW.DA4A Het Y 4 Dames 2 Amsterdam, SportfondsenbOost 13:30
2059 MW.HE4C De Amstel 1 Heren 4 Mijdrecht, Het Veenweidebad 17:10

Zaterdag 21 november Baddienst: David
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
2340 MW.EG2C Pupillen <11 De Dolfijn EG1 18:45 Heren 5 (2 pers) David
751 MW.DG1A Pupillen <13 De Meeuwen DG1 19:25 Heren 1 -
17 MW.HE4C Heren 5 Oceanus 4 20:10 Heren 2 -
2446 MW.HE2B Heren 1 De Dolfijn 3 20:55 Heren 5 -
3779 MW.HE2A Heren 2 DWT 3 21:40 Heren 1 -
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Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
615 MW.EG2C Z.P.C. Amersf. Meisjes <17 Sportfondsenbad Amersfoort 15:00
3672 MW.HE4C HZC de Robben 3 Heren 4 Hilversum, De Lieberg 15:30
3216 MW.DA4A ZPCH 2 Dames 2 H’dorp, K. Willem Alexander 16:45
3779 MW.HE2A Heren 2 Heren 3 Haarlem, Boerhaavebad 21:40

Zaterdag 28 november  Baddienst: Dolf
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
4209 MW.DG1A Pupillen <13 UZSC DG1 18:45 Dolf, Irene 
850 MW.DA4A Dames 2 De Reuring 2 19:25 Heren 3
2444 MW.BM1A Meisjes <17 UZSC CM1 20:10 Heren 4
3407 MW.HE2A Heren 3 De Ham 4 20:55 Dames 2
2010 MW.HE4C Heren 4 Heren 5 21:40 Heren 3
Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
27 MW.HE3A AZVD EG1 Pupillen <11 Wormerveer, De Watering 14:00
879 MW.DA4A Aquarijn 1 Dames 1 Nieuwegein .Merwestein 20:00
2628 MW.DA1A ZV Haerlem 5 Heren 2 Haarlem, De Planeet 20:45
2010 MW.DA1A Heren 4 Heren 5 Haarlem, Boerhaavebad 21:40

Activiteiten agenda november
1 november Halloween filmavond pup. < 11, <13 en asp. <15
21 november - Pubquiz o.l.v. Frank Muylaert en Ton van Gemert

Wij zoeken jou!
 

Wij van de polocommissie merken dat we best wat helpende handen kunnen gebruiken zowel in de
commissie zelf als in het zwembad. Waar zijn wij naar op zoek?

Trainers voor de pupillen <13
trainers voor de minipoloërs

scheidsrechters Jeugdcoördinator
wedstrijd/baddienstcoördinator

Lijkt het jou leuk om de waterpolocommissie te versterken? Laat het ons weten! Wij zijn een gemoti-
veerd en een gezellig team die goed kan samenwerken en allemaal met hetzelfde doel werken:
 "Het mogelijk maken van het spelen van  waterpolo bij DWT voor jong en oud."

We vergaderen 1 keer in de maand. 
Mocht je interesse hebben, mail dan naar waterpolo@dwt-haarlem.nl 

mailto:waterpolo@dwt-haarlem.nl


8    
 

Verjaardagen
3 november - Casper Groenendijk '05
10 november - Hugo Metten '97
11 november - Iris Pethke '99
13 november - Jeroen van Emmerik '69
19 november - Quassima Quandil '01
24 november - Matthew o'Sullivan '05
24 november - Lisette de Boer '84

Scheidsrechter borrel. 

Naar aanleiding van de 'week
van de scheidsrechter' werd op
vrijdagavond 9 oktober in het
clubhuis onze scheidsrechters in
het zonnetje gezet. Onder het
genot van een hapje en een
drankje werden o.a. de mooie en
minder mooie kanten van het
scheidsrechteren besproken. Op

deze avond waren naast de vol-
tallige waterpolocommissie de
volgende scheidsrechters aanwe-
zig:  Marius Bakker, Simon La-
gendijk en Tim Klein aanwezig.
Helaas konden niet aanwezig
zijn Raymond Veldhuis, Ronald
Stricker en Marcel Ox. Jullie
hebben hen al wat meer leren

kennen via de interviews in het
vorige clubblad. Hieronder volgt
het interview met Raymond Vel-
thuis.

Namens de polocommissie wil-
len we alle scheidsrechters nog-
maals hartelijk bedanken voor
hun tomeloze inzet!

Interviewvragen voor alle
DWT-scheidsrechters

Naam:Raymond Velthuis
Woonplaats: Zandvoort
Geboortedatum: 05-05-1982
Beroep/studie: chauffeur

Wanneer ben je begonnen met
fluiten?  Toen ik 16 was.

Welk niveau fluit je? ya

Ben je verder nog actief in het
waterpolo? ja, speel in heren 4

Hoogtepunt/mooiste herinne-
ring?
Dat ik in de bond heb mogen
fluiten.

Hoe ga je om met spelers / toe-
schouwers die het niet met je
eens zijn.
Zolang ze het niet te bond ma-
ken is er niks aan de hand en
anders stuur ik ze weg. lekker
rustig.

Wat is er zo leuk aan om
scheidsrechter te zijn?
Dat gevoel kan ik niet uitleggen.
Je hebt het of je hebt het niet.
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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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Minipolotoernooi 

Zondag 25 oktober was het dan
zover. Ons eigen DWT minipolo
toernooi in de Planeet.  Vier
kleine grote mannetjes stonden
er helemaal klaar voor: Willem,
Mohammed, Dean en Jeremy.
En aan de kant heeft Laurens
hen heel hard aangemoedigd en
het heeft geholpen hoor. On-
danks dat zij maar met zijn vie-
ren waren hebben ze het echt
fantastisch gedaan! En dan te
bedenken dat sommige echt nog
maar net zijn begonnen. We zijn
trots op ze!

Het toernooi was gezellig en we
hebben alleen maar sportiviteit
gezien. 
Blije gezichtjes als er weer ge-
scoord werd en leuke bezoeken-
de verenigingen. 
En niet te vergeten de tribune zat
vol met enthousiaste ouders en
familieleden.

Speciaal willen wij bedanken, de
scheidsrechters die heel wat
wedstrijden hebben gefloten:
Milo, Boris, Suzanne, Patrick en
Maegan heel erg bedankt jullie
hebben het top gedaan. Ook de
limonade en koek meisjes, "De
Nichtjes" Sofie en Lisa wat de-
den jullie het goed zeg!

 
Iedereen kreeg keurig zijn limo-
nade en ontbijtkoek en niet te
vergeten hun vaantjes.

We hebben er voor volgend jaar
weer zijn in, dus zet maar vast in
de agenda: zaterdag 23 oktober.

Groetjes Mascha en Roselijn.

PubQuiz 21 november 23:00 uur

 

in het D.W.T. clubhuis

Meld je aan met een team van vijf uiterlijk 14 november via 

post_voor_ton@hetnet.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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Spelregel vraag 9

Zaterdag 31 oktober zag ik bij de
Dames 1 wedstrijd de volgende
situatie. aan de badrand lag een
dame met de witte cap de bal af
te schermen van de dame met de
blauwe cap. De witte cap speler
deed niets anders dan de bal af-
schermen (zie figuur 15). 

Uiteindelijk ging de bal de kant
op door de golven die de dames
maakte waardoor de scheids-
rechter floot voor een normale
fout en de vrije worp toewees
aan het blauwe team.

Heeft de scheidsrechter hier juist
gehandeld?

DWT Zwemclinic 

HAARLEM - Op zondag 25 ok-
tober hebben de zwemmers van
DWT genoten van een Zwem-
Clinic van twee top zwemmers.
Joost Reijns en Sebastiaan Ver-
schuren hebben twee keer één
uur  een zwemclinic gegeven.
In het eerste uur lag de focus op

de schoolslag. Hier kregen de
minioren en masters uitleg over
scullen (wrikken), lichaams po-
sitie, tot waar ze hun handen
moesten intrekken, de beenslag
en de combinatie.
Het tweede uur was voor de se-
lectie en ging over de borstcrawl

en het keerpunt. Ook hier kregen
de zwemmers weer veel techni-
sche informatie.
Na afloop was er ruim tijd om
met Joost en Sebastiaan op de
foto te gaan en een handtekening
te scoren.
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Op je 20e naar het NK

Veel zwemmers stromen vanuit
de junioren leeftijd door naar de
NK voor senioren. Voor Jeffrey
is het compleet anders gegaan.
Hij heeft op vrijdag 30 oktober
zijn allereerste NK gezwommen
in een binnen zwembad. 
In overleg met Arie en Yvette
hebben we besloten om Jeffrey
in te schrijven voor de 400m
wisselslag, ondanks dat hij de
limiet niet had gehaald. Toen de
inschrijflimieten bekend werden
stond Jeffrey reserve, omdat

zwemmers die zich inschrijven
buiten de limiet alleen mogen
zwemmen als er nog lege banen
zijn. Tot aan donderdagavond
laat stond Jeffrey reserve, maar
toen de baan en serie indeling
bekend gemaakt werden, mocht
Jeffrey wel zwemmen. 
Om 11 uur ochtends mocht Jef-
frey de 400m wisselslag zwem-
men. En hij deed dat meer dan
verdienstelijk voor voor het eerst
onder de 5 minuten (4.59.78) te
zwemmen! Dit bleek voldoende

te zijn voor de Finale. In de mid-
dag werd jeffrey 15e van Neder-
land met 5.00.14. Beide keren
onder zijn PR. Dat is super net-
jes om dit zo aan het begin van
het seizoen te doen.
Arie en Jeffrey hebben veel ge-
leerd in Tilburg. Het was een
mooie ervaring en dat smaakt
naar meer. Volgende halte de
Swimcup!
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Eerste ronde zwemcompetitie

Na twee jaar achter elkaar gepro-
moveerd te zijn geweest komen
we nu voor het eerst sinds 25
jaar uit in de landelijke
C-competitie. Dat het niveau wat
hoger lag was te verwachten,
maar dat we het moeilijk zouden
krijgen had ik eigenlijk niet ver-
wacht. We staan 26e van de 28
ploegen. Dat betekent dat we
nog 1 plekje moeten stijgen om
Promotie/Degratie te mogen
zwemmen. Ik ga ervan uit dat
we dat natuurlijk gaan doen en
dat we eind maart/begin april
ons gewoon gaan handhaven.
 

Ondanks de vele afmeldingen,
zieken en blessures hebben ge-
lukkig niet al te veel achterstand
opgelopen. Door de aanwezige
zwemmers is er meer dan prima
gezwommen.
 
Kelvin verpletterde zijn 100m
wisselslag tijd van 1.40 naar
1.32. Willem zwom zijn eerste
wedstrijd. Op de 200m school-
slag zwom hij net onder de 4
minuten. Maarten zwom 1 se-
conde van zijn 100m rugslag tijd
af. Miquel verbeterde zijn 100m
schoolslag met 7 seconden naar
1.24. Koen zwom 3 seconden

van zijn 100m vlinderslag af en
Kayleigh zwom 6 seconden van
haar 200m vrijeslag af. Rosaly
zwom een dik PR op de 200m
schooslag en als laatste: Lisa
zwom 7 seconden van haar 50m
vrijeslag af! Super gedaan.
Medailles waren er voor Adia
(2x brons), Anouk (1x Brons),
Kitha (1x zilver), Sophie (1x
brons), Emre (2x zilver), Koen
(2x brons), Miquel (1x brons),
Maarten (1x goud), Roland
(1xgoud, 1x zilver), Zyco (1x
brons), Kenan (1x goud, 1x zil-
ver), Jeffrey (1x goud en 1x zilver)
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Clubkleding

Er kan clubkleding besteld wor-
den! Misschien een leuk idee
voor de feestdagen?
Het assortiment bestaat uit shirt-
s, 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 water-
polo!
Geef je bestelling vóór 15 no-
vember door via:

bestuur@dwt-haarlem.nl  en ver-
meld bij je bestelling duidelijk je
naam en sporttak.
We komen dan met de bestel-
lingen 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.

Omschrijving Prijs Omschrijving Prijs

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

€15,50

€12,50

Sport Short Wit
incl. Logo(met
zakken)
Unisex maten: XS
t/m 3XL €17,50

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

€10,00

€8,50

Sporttas geel incl.
Logo ( 50 x 30 x 38
cm (LxBxH)) €32,00

De Pen

Hoi allemaal,

Mijn naam is Mascha Bakker en
deze maand is mij gevraagd een
stukje te schrijven voor De Pen.
Ik ben 22 jaar en besteed mijn
tijd vooral aan mijn studie en
werk. Ik studeer 1 dag in de
week Accountancy aan Nyenro-

de en ga dit jaar mijn bachelor-
-diploma halen. De rest van de
week werk ik bij een accoun-
tantskantoor om zo ook iets over
de praktijk te leren. Op mijn
werk heb ik ook mijn vriend le-
ren kennen en ondertussen heb-
ben we samen een huisje ge-
kocht. We zijn er nu druk mee

bezig ons huis op te knappen, en
hopen er in November te gaan
wonen. Het wordt dus een span-
nende maand voor mij!
Naast mijn werk en studie heb ik
natuurlijk ook hobby's. Ik speel
saxofoon en doe natuurlijk aan
waterpolo.  Al heel erg lang is
zwemmen mijn hobby. Toen ik

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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jong was, ben ik begonnen bij
minipolo. Uiteindelijk heb ik er
toen toch voor gekozen om te
gaan synchroonzwemmen. Dat
heb ik aardig wat jaartjes ge-
daan, maar toen ik 16 was, ben
ik daarmee gestopt. Ik wilde
graag een bijbaantje en dat vond
ik lastig te combineren met de
trainingen van synchroonzwem-
men op zaterdagmiddag.

Ik heb toen een paar jaar niet
gezwommen, maar ik miste het
toch! Zelfstandig baantjes
zwemmen was ook niets voor
mij; dan was ik niet vooruit te
branden. Ik ben daarom 2,5 jaar
geleden (opnieuw) begonnen
met waterpolo. Ik speel nu in het
gezellige Dames 2, en heb het
daar ontzettend naar mijn zin!  
We beginnen ook steeds meer

wedstrijden te winnen, dus we
zijn gezellig en goed (

Toen ik weer begon  met water-
polo, ben ik ook lid geworden
van de Polocommissie. Daar ben
ik begonnen als evenementenco-
ordinator samen met Roselijn.
We hebben daarbij onder ande-
ren de organisatie van het mini-
polotoernooi en jeugdkamp op
ons genomen. Daarbij hebben
we aardig wat stress-momenten
mee gemaakt, maar achteraf zijn
we altijd blij met wat we hebben
neer gezet en vonden we het or-
ganiseren toch wel erg leuk. On-
dertussen ben ik ook penning-
meester van de waterpolocom-
missie, en heb ik sinds dit jaar
de taak van Jeugdcoördinator
overgenomen van David de
Loor. Als jeugdcoördinator ben

ik vanuit de polocommissie con-
tactpersoon voor de ouders,
jeugdleden en trainers. Daar-
naast houd ik me bezig met de
teamindelingen en trainers. Deze
functies samen zijn een aardig
takenpakket, maar ik sta er na-
tuurlijk niet alleen voor. De an-
dere leden van de polocommis-
sie helpen me daar ook bij! Ik
denk dat jullie zo wel iets meer
over mij te weten zijn gekomen. 

Aan Annette om een stukje te
schrijven voor het clubblad van
december!

Antwoord spelregelvraag 9

Nee. Artikel 21.8 van de spelre-
gels behandeld deze situatie ex-
pliciet. De speler met de witte
cap had eruit gestuurd moeten
worden voor 20 seconden van-
wege het hinderen. Deze regel
wordt vaak verkeerd toegepast.
Het artikel beschrijft een aantal
situaties zeer nadrukkelijk. De
opmerking die bij deze regel
staat is "Deze regel moet ook
worden toegepast wanneer er
voordeel ontstaat bij de aanval-
lende ploeg.".

Een gebruikelijke manier van
hinderen is het kruiselings over
de benen van de tegenstander
zwemmen, of op de schouders
van de tegenstander te zwem-
men, om zodoende het bewe-
gingstempo te verminderen en

een normale beenactie te be-
moeilijken. Deze overtreding
wordt meestal bestraft door de
scheidsrechters met een uitslui-
ting van 20 seconden, conform
artikel 21.8.
Een andere veelvoorkomende
manier van hinderen is, indien
men de bal heeft, het afduwen
van de tegenstander met hoofd
of arm om meer ruimte voor
zichzelf te creëren. Deze over-
treding wordt meestal bestraft
door de scheidsrechter als een
gewone fout (de tegenpartij
krijgt een vrije worp). Dit zou
conform artikel 21.8 een uitslui-
tingsfout moeten zijn.

Een andere manier van hinderen
die expliciet in deze regel staat
vermeld is: Een speler kan zelfs

de overtreding "hinderen" be-
gaan als hij de bal niet houdt of
aanraakt. Figuur 15 toont een
speler die met zijn lichaam en
zijn armen wijd gespreid bewust
zijn tegenstander blokkeert, om
zodoende het bereiken van de
bal onmogelijk te maken.
Het grappige is dat deze situatie
heel vaak voorkomt maar eigen-
lijk nooit bestraft wordt, laat
staan met een uitsluiting.
Dus in die zin heeft de scheids-
rechter gehandeld zoals alle
scheidsrechters handelen. Stel je
eens voor wat de coach van Da-
mes 1 zou doen als de scheids-
rechter zou hebben gehandeld
volgens deze regel...

Ton van Gemert.



Foute Kerst
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Reclame

Robbert Henrichs
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DWT websites:

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

Contact adressen Zwem uren

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

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

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

Leszwemmen
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
junior-pro@dwt-haarlem.nl
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 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

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

(uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu 

tel: 023-5330857

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

Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
Zwemtraining (wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.30 - 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

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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