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Van het bestuur

Omdat onze voorzitter in war-
mer oorden vertoeft is deze
maand mijn beurt om een stukje
te schrijven. Het jaar is begon-
nen, de eerste maand zit er op en
we zijn goed uit de startblokken
gekomen moet ik zeggen.
Op de nieuwjaarsreceptie was
het weer heel gezellig en druk.
Er waren veel leden met kleine
kinderen die even lekker kwa-
men zwemmen (onze toekomsti-
ge heren en dames teams!) en
daarna natuurlijk gezellig een
borrel dronken met elkaar. We
hebben leden van verdienste be-
noemd en in het zonnetje gezet:
Edith Piers, Siep Visser, Marius
Bakker en Joke Schornagel. 
Zij hebben zich bijzonder inge-
zet voor DWT, nogmaals heel

veel dank daarvoor.

De week daarna waren  er de
DWT -spelen. Een groep van
ongeveer 30 zwemmers streden
in drie leeftijdscategorieën om
de titel Beste DWT-er .
Elders in het clubblad vindt u
een uitgebreid verslag hiervan.
Het was een zeer geslaagd eve-
nement gevolgd door een heer-
lijk buffet en een feestavond. 
De volgende jubileumactiviteit
is een fietstocht/BBQ/reünie op
zaterdag 6 september, dus als je
nog oud-leden kent: ze kunnen
zich aanmelden via
jubileum@dwt-haarlem.nl .

Het bestuur heeft ook de eerste
vergadering al weer achter de

rug en wij zijn heel erg blij dat
de eerste automatische incasso's
de deur uit zijn. Echt een mijl-
paal zou je dit kunnen noemen.
De waterpolocompetitie is weer
gestart en voor de zwemcompe-
titie was er een thuiswedstrijd in
het Boerhaavebad. Ook was
DWT met  zeven deelnemers
vertegenwoordigd bij zwemwed-
strijden van het Masterscircuit in
Zwolle. Bovendien is bij les-
zwemmen gestart met het nieu-
we Superspetters-programma.
Iedereen is dus weer lekker aan
de gang! Namens het bestuur
weer heel veel zwemplezier de
komende maand!

Carry Smits-Muylaert,
secretaris.

David Bowie is,

mailto:jubileum@dwt-haarlem.nl
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JVL Administraties B.V.
Van Merlenstraat 1
2012 KM  HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl

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
95 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
! Toegangkelijk te bereiken via App en website

Op zoek naar een beheerkantoor dat alle zorgen voor een Vereniging van
Eigenaren uit handen neemt, neem dan contact op met:
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Spelregelvraag 12

Dit is een lastige vraag waar de
scheidsrechters ook niet altijd op
één lijn staan. De keeper van het
blauwe team heeft de bal. Een
aanvaller van wit valt de keeper

aan met het doel de bal te ver-
overen. De keeper houdt de bal
tijdens dit duel vast. Uiteindelijk
laat de keeper de bal los. De aan-
valler pakt de bal en scoort. De

scheidsrechter fluit voor een
doelpunt. Heeft de scheidsrech-
ter goed gehandeld? mag de kee-
per aangevallen worden?

Clubquiz en Voorzitters

De ClubQuiz op 30 december
2015 had een ronde m.b.t. de
voorzitters van DWT. Niet alle
voorzitters zijn daar genoemd.
De redenen daarvoor was dat de
ronde voor de deelnemers te be-
happen moest zijn en niet alle
namen bekend zijn bij iedereen.

Omdat de voorzitters belangrijk

zijn voor de vereniging wil ik
hier toch nog alle voorzitters die
we hebben kunnen achterhalen
benoemen. Het achterhalen van
de voorzitters is gebaseerd op de
informatie uit de digitaal be-
schikbare clubbladen op
www.dewatertrappers.nl 

De hieronder staande lijst is niet
compleet en zal ook een aantal
jaartal fouten bevatten. Dit is het
gevolg van het gemis van club-
bladen over een bepaalde perio-
de en tegenstrijdige informatie
in een aantal clubbladen.

Ton van Gemert

1930 – mrt 1931 De eerste voorzitter van de Haarlemse Katholieke zwemvereniging St. Bavo. Ge Kapteijn

Mrt 1931 - 1932
De eerst officieel gekozen voorzitter. Geestelijk adviseur van de vereniging was
kapelaan Schamper.

Pielage

1932 - 1933 Keulenaar
1933 - 1934 Tweede geestelijk adviseur van de vereniging werd kapelaan v/d Lugt de Vries
1934 - ? Derde geestelijk adviseur van de vereniging werd Rector van Son. B. Tordon

1950 - 1960
Is zo’n 20 jaar bestuurder van de vereniging geweest als secretaris en was vervol-
gens voorzitter.

P. Senden

1961 - 1966 Was ten tijde het 7de lustrum voorzitter van DWT en is in 1982 overleden. Kronenburg
1967 - 1975 De eerste voorzitter die zelf haast niet zwemmen kon. Bert Peeperkorn

1975 - 1976
Vader van wedstrijdzwemmers Marc en Paul, tevens leraar Nederlands op de
Maria MAVO.

Hans Hommes

1976 - 1978 Vader wedstrijdzwemmer Frank. Niek Veldkamp

1979 - 1986
Vader van Sophie, Carola en Antonnette, schoonvader van Walter Bakker en
Opa van Jorrit Bakker en Josefien Woolthuis. Onlangs overleden. De eerste
voorzitter die consequent een artikel schreef in het clubblad.

Henk Wigman

1986 - 1989 Kwam uit het voetbal. Ad Bastiaenen
1991 - 1993 Zie 1979 - 1986 Henk Wigman

1993 – 2004
De voorzitter die “Een voorzet van … de voorzitter” schreef in het clubblad. Op
dinsdagavond in het clubhuis klaverjassend waar te nemen.

Guus Niehot

2004 - 2010 Afkomstig van De Ham. Oud waterpolospeler van o.a. heren 3 Walja Karten
2010 - 2011 Interim voorzitter. Speler in heren 2 Martin Belles
2011 - 2014 Heeft in de redactie van het clubblad gezeten. Doet aan waterpolo in heren 4. Robbert Henrichs

2014 - 2015
Een oud wedstrijdzwemmer, heeft het clubblad gestencild, heeft in de JREZ
commissie gezeten, doet nog aan waterpolo (als speler en trainer) en was Interim
voorzitter.

Johan Selles

2015 - heden
Haarlemse Gemeente raadslid geweest voor TON. Deed aan waterpolo. De eerste
vrouwelijke en huidige voorzitter.

Mirjam Otten

(Mocht iemand meer informatie hebben dan kunt u dat mailen aan: clubblad@dwt-haarlem.nl )

http://www.dewatertrappers.nl
mailto:clubblad@dwt-haarlem.nl
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Technische kur ploeg.

Brons voor het master duet.

NK & NK Masters Synchroonzwemmen
Door Katherine.

In het weekend van 30 en 31 
januari vonden de Nederlandse
Kampioenschappen Synchroon-
zwemmen en Nederlandse Kam-
pioenschappen Masters Syn-
chroonzwemmen tegelijkertijd
plaats in zwembad De Vrolijk-
heid in Zwolle. 
Reden tot vrolijkheid was er ze-
ker. Eva, Sien, Natasja en An-
nette hebben vanaf maart 2015
genoeg limieten gezwommen
om zich voor het NK te plaatsen.
De zwemsters moeten tweemaal
boven een puntenlimiet van
55.000 zwemmen. Hebben ze dit
gehaald, dan hebben ze een
ploeglimiet behaald, maar de
minimale deelname aan de NK
met een ploeg is vier zwemsters
en maximaal acht. Dus haal je
alleen een ploeglimiet, dan kan
je die nog niet verzilveren op
een NK. Gelukkig voor de da-
mes hebben vier van de vijf se-
nioren zich kunnen plaatsen en
konden ze zich dus als groep in-
schrijven voor de NK.

Voor de NK Mas
ters (wedstrijd voor
meiden die ouder
zijn dan 25 jaar)
hadden zich in-
schreven Annette
met een solo en
Annette en Natasja
met een duet.
 
Op vrijdag 29 janu-
ari zijn we al rich-
ting Zwolle ver-
trokken, we verble-
ven op vakantie-
park Landal 't Loo,
omdat we ons za-
terdagochtend al
vroeg moesten mel-
den in het zwem-
bad. De duetten
moesten om 9.30 uur beginnen
met inzwemmen en hoewel we
maar op 15 minuten rijden van
het zwembad af zaten, was het
toch nog vroeg opstaan. 

Uiteindelijk na wat minimale
opstartproblemen ("ik lig nog zo
lekker") heb ik alle meiden met
ontbijt en gesmeerde broodjes
op tijd in de auto gekregen.

Elke serie begon telkens met de
Masters en werd gevolgd door
de NK deelnemers. In de och-
tend begonnen zij met de duet-
ten, begin van de middag met de
solisten en eind van de middag
met de ploegen. Voor Annette
dus een drukke dag omdat zij
aan alle drie de onderdelen deel-
nam. 

De NK en NK Masters bestaat
uit twee onderdelen. De eerste
dag worden de technische kuren
gezwommen. De technische ku-
ren bevatten vaste figuren en
onderdelen die erin moeten wor-
den opgenomen. Het master duet

zette een goede technische kur
neer. Daarna zwom Annette een
nette technische master solo. De
seniorenploeg heeft op de NK
hun beste prestatie neergezet.
Super strak en gelijk. Helaas zat

de jury over de gehele
linie wat laag in de pun-
ten, dus niet een hele
hoge score behaald,
maar de insteek van deze
wedstrijd was ons ge-
zicht te laten zien en te
kijken naar onze eigen
doelen.
Na de wedstrijd weer
terug naar het huisje, alle
gelatine uit de haren

wassen en daarna een lekker
hapje eten met zijn allen. Ver-
volgens vroeg weer naar bed,
want de volgende ochtend moes-
ten we weer vroeg uit de veren
om het hele riedeltje te herhalen.
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Vrije kur ploeg.

Alleen nu moesten ook alle spul-
len worden ingepakt voor de
terugreis plus het huisje nog
even schoonmaken en alvast het
duet hun haren in de gelatine
zetten. Dus nog wat eerder op-
staan dan op zaterdag. Oef.

Zondag was de finale dag, op
deze dag worden alle vrije kuren
gezwommen. Omdat het master
duet pas in november heeft be-
sloten om mee te gaan doen met
de NK masters, is de voorberei-
dingstijd minimaal geweest en
begonnen de zenuwen toch een
beetje op te spelen bij de mei-
den. Maar ook de vrije uitvoe-

ring werd weer beter dan tijdens
de trainingen gezwommen. Het
duet werd beloond met een bron-
zen medaille in de leeftijdscate-
gorie 25-29 jaar!

Daarna was het de beurt aan An-
nette om haar master solo vrije
kur te zwemmen. De moeheid
begon een beetje parten te spe-
len, maar desondanks had zij een
mooi puntentotaal gehaald. Als
laatste op deze zondag was de
ploeg aan de beurt om haar vrije
kur neer te zetten. Ook bij de
andere meiden was het inmid-
dels wel een klein beetje te mer-
ken dat ze al twee hele dagen in

het zwembad waren, de vrije kur
werd netjes gezwommen, maar
met hier en daar een klein
schoonheidsfoutje. Ondanks dat
kunnen ze als groep en ik als
trotse trainster zeer tevreden te-
rugkijken op alle prestaties van
het weekend. 
Na 6 jaar geen deelname aan het
NK, hebben deze meiden het
toch weer voor elkaar gekregen
om DWT als ploeg te kwalifice-
ren. Daarnaast hebben we ook
veel inspiratie opgedaan en nieu-
we energie gekregen om nieuwe
muzieknummers te maken en
deze lijn door te zetten!

Hieronder nog een totaal overzicht van de
punten.

Punten behaald tijdens de NK:
Technische uitvoering Ploeg : 50,9233
Vrije uitvoering Ploeg : 51,3667

totaal : 102,2900

Punten NK Masters
Technische uitvoering Solo : 55,1134
Vrije uitvoering Solo : 54,5667

totaal : 109,6801

Technische uitvoering duet : 56,7533
Vrije uitvoering duet : 55,4333

totaal : 112,1866

3 geslaagde zwemtrainers

Arie, Hiras en Hannezijn ge-
slaagd voor hun Trainer 2 diplo-
ma. Nu mogen ze dus 'officieel'
training geven. Naast dat ze nu

reddend zwemmen, hebben ze
theoretische kennis opgedaan
van de zwemslagen en zijn ze
geoefender geworden in het ge-

ven van training en coachen bij
wedstrijden. Mocht je ze tegen
komen, bedank ze dan even voor
het geven van de training.
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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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DWT zwemploeg niet meer in directe degra-
datie

Op 17 januari hebben de zwem-
mers van DWT zeer goed ge-
presteerd in ons eigen bad. We
hebben meer dan 100 punten
terug gepakt op onze directe
concurrent ZPC Stadskanaal.
Dat betekent dat we nu als we de
23e plek vasthouden de komen-
de rond (20 maart), dat we dan
tegen de beste nummers 2 mo-
gen strijden van het district. De-
ze 5e (extra) ronde  zwemmen
we dan mee in Zaandam met een
aantal district ploegen en zal zijn

op 17 april.
 
Voor Dimitry, Dennis, Anna en
Nynke was het hun eerste wed-
strijd en voor Roselijn was het
haar eerste wedstrijd in een heel
lange tijd.. Lucas D zwem een
zeer goede 100m schoolslag en
verbeterde zijn PR met 2 secon-
den en komt hierdoor in aanmer-
king om ingeschreven te worden
voor de landelijke minioren fina-
les in Leiden. Hij staat nu lande-

lijk 30e op de ranglijst. 

De overige goede prestaties
kwamen vooral op de wisselslag.
Adia, Ouassima, Emre, Miquel,
Patrick, Zyco en Bido verbeter-
den hun PR met soms meer dan
10 seconden. En dat tikt lekker
aan in de punten. Op de 200m
rugslag zwom Anouk naar 2.37
en was daarmee sneller dan de
heren (alleen Jeffrey was sneller,
foei heren!).

Ouassima en Kenan op de NJJK!!! 

Afgelopen weekend waren er de
Nederlandse Junioren en Jeugd
Kampioenschappen zwemmen
in Amsterdam.
Ouassima zwom de 50m school-
slag in 0:36,18 en werd 35ste.
Kenan zwom 5x. Zijn hoogste
klassering haalde hij op de 50m

schoolslag (0:36,18 6de). Verder
zwom hij 100m schoolslag
1:22,20 (13de); 200m schoolslag
3:02,94 (15de); 100m rugslag
1:18,12 (15de) en op de 200m
wisselslag werd hij helaas gedis-
kwalificeerd. Hij heeft een
mooie ervaring opgedaan op het

hoogste niveau. Hij behoort tot
de jongste leeftijdscategorie op
deze Kampioenschappen en we
zullen ongetwijfeld nog veel van
hem gaan horen de komende
jaren. DWT kan trots zijn op
deze twee kanjers!

DWT presteert goed op ONMK kb 2016 

Zes leden van DWT hebben van
21 t/m 24 januari 2016 deelge-
nomen aan de Open Nederlandse
Masters Kampioenschappen in
Papendrecht!

Jeffrey Camphens schitterde in
de categorie 20+ met 1 goud

(1500m vrij), 2 zilver (400m vrij
en 400m wissel) en 3 clubre-
cords (400, 800m & 1500m vrij-
). Bertjan Schelhaas won zilver
op de 50m school en Corine
Kalbfleisch won 2x brons op de
50 en 100m school.
Voor Inken, Corine, Bertjan,

Peter en Michel was dit een
mooie gelegenheid om goede
tijden neer te zetten voor de
EMK, Europese Masters Kampi-
oenschappen komend jaar mei in
Londen. Hiervoor zijn de voor-
bereidingen in gang en de limie-
ten bekend.
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Alle uitslagen:
Peter van de Bor 50m vlinder 0:30,04 (11de)

100m vlinder 1:15,12 (7de)
100m rug 1:11,60 (7de)
200m rug 2:39,46 (7de)

Jeffrey Camphens 50m vrij 0:26,41(18de) PR
100m vrij 0:57,63 (6de)
400m vrij 4:23,32 (2de) CR
800m vrij 9:05,77 (4de) CR
1500m vrij 17:39,95 (1ste) CR
50m vlinder 0:26,62 (12de) PR
100m vlinder 1:04,57 (12de)
100m wissel 1:04,49 (5de) PR
400m wissel 4:57,73 (2de)

Corine Kalbfleisch 50m vrij 0:42,58 (4de)
50m school 0:53,17 (3de)
100m school 2:05,00 (3de)

Bertjan Schelhaas 50m school 0:34,54 (2de) PR
100m school 1:17,76 (4de)
200m school 2:50,75 (5de) PR

Inken Wemheuer 100m vrij 1:11,28 (4de) PR
200m vrij 2:38,27 (6de) PR

Michel Wigbers 100m vrij 1:02,92 (11de)
200m vrij 2:20,48 (12de) PR
400m vrij 5:03,97 (7de) PR
100m wissel 1:11,92 (11de) PR
200m wissel 2:39,34 (10de)

Na afloop werd er gezamenlijk gegeten, 
dus het zal nog lang onrustig gebleven
zijn aldaar!
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Antwoord spelregelvraag

Het feit dat de keeper een aparte
status heeft (mag staan binnen
de vijf meter met de bal in de
hand; mag de bal met twee han-
den tegelijk pakken; mag niet
over de middenlijn) maakt deze
discussie niet makkelijk. De
spelregels heeft het ook nog eens
over veldspelers en doelverdedi-
gers. Als je minder dan zeven
man hebt, mag je zelfs zonder
keeper spelen.
De keeper mag zelfs de bal de
bal een ogenblik onder water
houden als hij terugzakt bij het

stoppen van een (hoge) bal. Als
hij echter de bal onder water
blijft houden dan riskeert hij een
strafworp.
Een keeper mag ook, binnen de
vijf meter, een bal met de vuist
weg stompen; veldspelers mo-
gen dit niet. Verder moet een
keeper een rode cap op met het
nummer 1 of 13.

Dit zijn alle verschillen die er
bestaan tussen een veldspeler en
een doelverdediger. Met andere
woorden, de scheidsrechter heeft

goed gehandeld en de keeper
mag aangevallen worden zolang
de aanvaller voor de bal gaat en
niet de man. Maar zoals ik al in
de eerste zin van de spelregel-
vraag al meldde staan de
scheidsrechters hier niet altijd op
één lijn. Scheidsrechter hebben
nog wel eens de neiging in het
voordeel van keepers te fluiten,
dus wees als aanvaller duidelijk
in je intentie dat je voor de bal
gaat.

Ton van Gemert.
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Leszwemmen

Sinds het begin van dit jaar zijn
we gestart met superspetters.
Een maand zijn we nu bezig. U
kunt de superspetters in het wa-
ter herkennen aan hun roze of
blauwe badmuts en hun duikbril-
letjes. Ze hoppen van badje naar
badje en zijn nu al bezig met
vaardigheden die soms parallel
liggen met die van het c diplo-
ma. Zo leren de superspetters
van badje 2 de helphouding.
Wanneer je onverwacht in het
water terecht zou komen, heb je
aangeleerd gekregen deze hou-
ding aan te nemen om zo min
mogelijk warmte en energie te
verspillen totdat hulp komt op-
dagen. Heel zinvol dus. In het
reguliere zwem-abc komt deze
houding pas aan bod bij het
c-diploma.
Leerlingen zijn enthousiast, ou-
ders moeten nog even wennen.
Naast je zwemkleding pak je dus
ook iedere week je badmuts en

duikbril in. Even onthouden,
hoor. Want 1x vergeten kan,
maar een tweede keer wordt
minder makkelijk vergeven. Ge-
lukkig merken we dat de routine
er bij het inpakken aardig in zit
en zien we de superspetters iede-
re week netjes in vol ornaat.
Heeft u overigens zelf wel eens
een badmuts proberen op te zet-
ten? Stiekem nog een hele kunst
om die over het gehele haar te
krijgen en niet voortdurend van
het hoofd af te laten schieten.

Afzwemmen
Bij het zwem-abc komt dit weer
dichterbij. Op vrijdag 19 en za-
terdag 20 februari wordt er uit-
gezocht en zaterdag 19 maart
vindt het afzwemmen plaats in
zwembad de Planeet. Belangrijk
dat uw kind bij het uitzoeken
aanwezig is. Let u ook even op
de kledingvoorschriften?

Junior Pro
Ook het afzwemmen van de
zwemvaardigheden komen er-
aan. Vorige week is er uitge-
zocht tijdens junior pro. De
zwemvaardigheden is echt een
stap verder na het abc diploma.
De afstanden worden groter, de
vaardigheden worden verbeterd
en nieuwe technieken worden
aangeleerd. Zeker een aanrader
wil je je zwemstijl laten inslij-
ten. Veel succes junior pro.
Uurleidster
Sinds dit schooljaar hebben we
op de vrijdagavond een nieuwe
uurleidster; Kitty. We zijn erg
blij dat ze deze positie heeft wil-
len bekleden. Heeft u vragen
over de zwemles of over de
voortgang van uw kind? Na de
les maakt Kitty tijd vrij om vra-
gen te beantwoorden. 

Van de polocommissie

Beste sportievelingen,

Hierbij ook weer een stukje van
de waterpolocommissie. Januari 
is weer voorbij gevlogen, de
eerste wedstrijden zijn geweest
en de trainingen zijn weer in
volle gang.  Wij beginnen deze
maand met een stukje van onze
beste man, de polocommissie-
voorzitter, Dolf Pethke. Hij 
vertelt hoe de teams er voor
staan begin tweede seizoens-
helft.

Van de 
polocievoorzitter…

In het clubhuis ligt poloboekje
nummer 46 voor je klaar, mocht
je hem nog niet in bezit hebben.
Nog steeds in hardcopy...! Dit
blijft voorlopig ook even zo,
omdat men het fijn vindt om
lekker door een boekje heen te
bladeren. Tegenwoordig kun je
alle wedstrijden, begintijden en
routes naar de betreffende
zwembaden ook vinden via de
app van Sportlink. Je kan de app

downloaden en je aanmelden
met je bondsnummer.

Nu de feestdagen weer voorbij
zijn, gaan we aan de beslissende
tweede seizoenshelft van het
seizoen 2015/2016 beginnen.
Voor een aantal teams wordt het
erop of eronder!

Heren 1 staat boven aan in hun
competitie, met twee wedstrij-
den minder gespeeld hebben ze
een punt meer dan de nummer 2. 
Jongens volhouden dan kunnen
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we aan het eind van het seizoen
jullie in de bloemen zetten. He-
ren 2 staat ook op een verdien-
stelijk 2e plaats in de competitie.
Jongens vast houden. Voor de
overige heren is het nog hard
trainen om zich te handhaven.

Dames 1 staat op een 8e plaats
in hun competitie, ook voor hen
geldt dat er komende seizoens-
helft hard getraind moet gaan
worden om zich te gaan handha-
ven in de competitie. Dames 2
doet het beter dan vorig seizoen
en bezetten nu de derde plek. Ik
kan alleen maar zeggen hou dit
vast.

Dee jeugd <11 en <13 moeten
zich nog proberen te handhaven.

Kom op, nog even de schouders
eronder. Helaas hebben we het
team van <15 wegens te weinig
spelers uit de competitie moeten
halen. We hopen in het nieuwe
seizoen weer voldoende leden te
hebben in deze leeftijdscatego-
rie.

De tweede seizoenshelft gaan we
natuurlijk afsluiten met ons ei-
gen Pinkstertoernooi (15 en 16
mei 2016). De voorbereidingen
zijn inmiddels alweer begonnen
en het belooft weer een spette-
rend toernooi te worden!

Namens de polocommissie,
Dolf Pethke

P.s.
Er gaat wel eens wat mis met het
maken van het poloboekje, zoals
verkeerde gegevens. Vervelend
maar dat kan dus gebeuren.
Mocht je zien dat er iets niet
klopt, geef dit dan aan ons door
en wij zorgen dat het in het vol-
gende boekje kunnen aanpassen.
Helaas zagen wij ook dat er bij
de minipoloërs de nieuwste
kindjes ook niet zijn doorgeko-
men. Excuses daarvoor! Ouders
worden persoonlijk op de hoogte
gesteld en zij horen er natuurlijk
bij.

Wedstrijden van februari.

Zaterdag 6 februari Baddienst: Sabine/Annette 
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
1270 MW.DA1A Dames 1 UZSC Da4 18:45 Heren 3 -
3513 MW.HE2A Heren 3 ZV De Zaan H5 19:45 Dames 1 -
 Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
2618 MW.HE2B Aquarijn H2 Heren 1 Nieuwegein, Sportc. Merwestein 19:45

Zaterdag 13 februari Baddienst: Mascha 
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
3845 MW.DG1A Pupillen <13 VZC-E&P DG1 18:45 Heren 4 -
129 MW.HE2B Dames 2 Zwemver. Hoorn 19:25 Heren 4 -
347 MW.DA1A Meisjes <17 Aquarijn BM1 20:10 Dames 2 -
2623 MW.HE2A Heren 4 De Dolfijn H4 20:55 Heren 5 -
865 MW.HE2A Heren 5 De Meeuwen 21:40 Heren 4 -
 Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
3861 MW.HE2A ZV De Zaan H4 Heren 3 Zaandam, De Slag 14:50
621 MW.EG2C DAW EG1 Pupillen <11 Alkmaar, Sportc. Hoornsevaart 17:00
432 MW.DA1A ZPCH Da1 Dames 1 Hoofddorp, Sportc. Kon. W-A. 19:25
2933 MW.HE2B Aalscholver H2 Heren 1 Almere, Sportc. Almere-Haven 20:15
 
Zaterdag 20 februari Baddienst: David 
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
3649 MW.EG2C Pup. <11 ZV Noordkop 18:45 Heren 2 (2pers) David/Milo

3638 MW.HE2B Heren 1 De Waterwolf 19:25 Heren 2 -
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4260 MW.DA1A Dames 1 Het Y Da2 20:10 Heren 1 -
1881 MW.HE2A Heren 2 WZ&PC Purm. 21:10 Dames 1 -
1219 MW.HE2A Heren 3 Aquafit H1 21:55 Heren 2 -
Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
2577 MW.DG1A BZC Brandenburg Pupillen <13 Bilthoven, Brandenburg 16:00
3678 MW.HE4C ZPC Woerden H2 Heren 4 Woerden, Het Batensteinbad 18:45
3227 MW.HE4C Het Y H6 Heren 5 Amsterdam, Sportf. Oost 19:55
3819 MW.DA4A ZV Noordkop Da2 Dames 2 Den Helder, Het Heersdiep 21:40

Zaterdag 27 februari Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
3667 MW.DA1A VZC-E&P Da1 Dames 1 Veenendaal, De Vallei 17:10

Wie moeten nog hoognodig achter het tafeltje de tweede competitiehelft? 
Bakker, Jorrit (1) 08 007 061 Ox, Marcel (1) 08 007 038
Eijhusen, Wiebe (0) 08 007 054 Pabst, Femke (1) 08 007 073
Esser, Giselle (0) 08 007 066 Putten, Danny vd (1) 08 007 050
Groenendijk, Jessica (1) 08 007 052 Roozen, Yvette (0) 08 007 055
Kesseler, Daan (1) 08 007 030 Johan Selles (0) 08 007 074

Klein, Tim (1) 08 007 021 Smit, Berber (0) 08 007 068

Kleinhout, Jurgen (1) 08 007 077 Steenhoek, Timothy (1) 08 007 082
Lanfermeijer, Herman (1) 08 007 075 Stricker, Paul (1) 08 007 007
Meijer, Ted (1) 08 007 011 Stricker, Ronald (0) 08 007 008
Molenaar, Richard (0) 08 007 024 Westerhoven, Ronnie (1) 08 007 014
Muylaert, Frank (1) 08 007 002 Woolthuis, Michael (1) 08 007 009
 
! Iedere W-official moet per seizoen minstens 2 keer achter het tafeltje om z’n w-kaart niet te verliezen. 
! Bovengenoemde namen moeten de tweede competitiehelft minstens 1 of 2 keer jureren. 
! (x) is aantal keer gejureerd in de eerste competitiehelft (gerekend vanaf 01-01-16). 

Wijziging training.

Pupillen onder 13 jaar

Vanaf februari  is Ivo Pabst
gestopt met training geven in
verband met zijn studie en zijn
werk. De kinderen werden op
zijn laatste training getrakteerd
op een lekker zakje chips. Ivo,
wij willen je ontzettend bedank-
en voor alle avonden dat je
training hebt gegeven, je hebt
het fantastisch gedaan! 

Gelukkig hebben we een goede
vervanger gevonden voor Ivo
namelijk Johannes Kaspers. Al
enige tijd heeft hij samen met
Ivo training gegeven dus geen
onbekende voor de pupillen. Jo-
hannes speelt zelf al enige tijd
waterpolo en werkt als pedago-
gisch medewerker bij een  BSO.
Johannes krijgt versterking van
Timothy Steenhoek, maar die
wil hij eerst zijn opleiding afma-

ken en daarna zullen wij hem
aan de badrand zien staan. Wij
wensen Johannes en Timothy 
heel veel plezier de komende
tijd. Omdat Johannes zelf ook
nog wedstrijden speelt zal hij
zich voornamelijk storten op de
trainingen. Net als vorig jaar
zullen Nicole van Balen en Peter
Broekens de wedstrijden 
coachen. 
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Ook David is gestopt met trai-
ningen geven op de zondagmid-
dag. Wel blijft hij op vrijdag
avond de aspiranten <15 trainen
geven.

Dames 1 en 2
Dames 1 en 2 krijgen vanaf fe-
bruari op de vrijdagavond van
20.30uur tot 21.45 uur samen
training van Johan Selles. 

Minipolo
Op dinsdag krijgen de mini's
training van Sandra Weustink,
Iris Pethke en Maegan Muylaert.
Mochten er vragen/opmerkingen
zijn, kan dit bij Sandra, zij is het
aanspreekpunt en zal dit terug-
koppelen aan de polocommissie.

Aankomende
evenementen.
Spelregel en uitleg middag voor
de jeugd - 13 maart
Sportgala - 16 april
Pinkstertoernooi - 15 en 16 mei
Peter Rienstra jeugdtoernooi -
29 mei (onder voorbehoud)

Peter Rienstra
Toernooi.
Wij zijn weer hard bezig met de

voorbereidingen voor het Peter
Rienstra toernooi.
Om het toernooi goed te laten
verlopen zijn wij nog op zoek
naar vrijwilligers, hoe meer hoe
gezelliger. Er zijn veel taken te
vervullen zoals bardienst draai-
en, frituren, taarten uitdelen, be-
zoekende teams verwelkomen,
inschrijfgeld ontvangen, tafelen,
scheidsrechters zijn nodig, limo-
nade en koeken dienst, omroe-
pen van de wedstrijden en nog
veel meer. Dus vind je het leuk
om te helpen of kom je je kind
(eren) toch al  aanmoedigen?
Geef je dan op  via:
e v e n e m e n t e n w a t e r p o -
lo@dwt-haarlem.nl  

Pinkstertoernooi 
Ook voor het Pinkstertoernooi
zijn de voorbereidingen weer in
volle gang. Dit jaar weer een
tweedaags toernooi met taarten,
hamburgers, disco en natuurlijk
waar het om draait: waterpolo.

Verjaardagen van
Februari.
Marcel Velthuis 2 feb. 1985
Sabine Roozen 7 feb. 1978
Jorrit Bakker 8 feb. 1997

Serge Schroberer 13 feb. 1978
Deborah Thoolen 21 feb. 1997
Michael Woolthuis 22 feb. 1966
Donnie Regelink 26 feb. 2003
Maegan Muylaert 27 feb. 2000
Johan Selles 27 feb. 1969

"Heb je ….. nog een
capje"

Er liggen vast nog wel (oude)
setjescaps op zolder in een oude
doos of een setje die je nu niet
meer gebruikt. Wij vragen je of
je deze aan de club wil doneren.
Wij kunnen ze namelijk heel
goed gebruiken voor de jeugd.
Denk maar aan minipo-
lo-toernooien, oefenwedstrijden
of voor de jeugdspelers onder de
11 en 13. Je kunt ze inleveren
aan de bar. Daar zal een emmer
staan met, je raadt het al (!)  
"Heb je ….. nog een capje"

De pen.

De laatste van de waterpolocom-
missie die een stukje mag schrij-
ven.

Lang, lang geleden ben ik bij de
watertrappers terecht gekomen
omdat ik daar een leuke jongen
kende, toen was ik 15 jaar. Niet
eens omdat ik wilde gaan zwem-

men. Wel had ik al een zwem-
verleden hoor. Toen ik een jaar
of 8 was ben ik begonnen met
wedstrijdzwemmen en waterpo-
lo bij NVA-HHC,  tegenwoordig
na de fusie met Rapido,

ZV-Haerlem. Toen het bleek dat
ik na 5 jaar allergisch was voor
chloor, ben ik gaan turnen, leuk
maar dat was toch niet helemaal
mijn sport.

Oké terug naar de tijd dat ik in
aanraking kwam met DWT, zij
konden wel wat meisjes ( ja toen

mailto:evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl
mailto:evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl
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was ik nog een meisje, behoor
nu toch bijna tot de oude taarten
) gebruiken in het waterpolo. In
het derde dames team onder lei-
ding van mijn zus Marjolijn
Verbruggen gingen wij van start.
Een heel leuk team met syn-
chroonzwemmers, wedstrijd-
zwemmers en onervaren zwem-
mers. We verloren bijna alles,
maar gezellig was het wel! Al
snel kwam de doorstroom en
konden we aan de slag bij André
Zandvliet. Heel eng vonden wij
dat, het was net zo gezellig met
"ons" dames 3 team. De stelling
"André's wil is wet, weg met
dames 3 pret!" was niets van
waar. Ook daar was het leuk en
leerde veel nieuwe systemen. En
o die eeuwige 1-0 over de
hele…………in de training. 
Toen der tijd zijn we zelfs kam-
pioen geworden.

Eén top tijd was ook met Ben
Willemse, dat durf ik nu te zeg-
gen. Toen dacht ik er anders
over hoor, man, man wat een tijd
was dat. Kei en kei hard trai-
nen/bikkelen om te mogen spe-
len, gehard worden door harde
woorden. Stoelen ontwijken en
heul veel sprinten als iemand
niet deed wat de trainer van je
vroeg.  Alles had je er voor over
om in het eerste te mogen blij-
ven spelen. Maar wat heb ik veel
geleerd van Ben, ook met hem
zijn we een paar keer kampioen
geworden. En dat werd altijd
goed gevierd tot in de vroege
uurtjes.

Ach heel wat jaren en trainers (
Kees Meegens, Peter Schoberer,
Frank Muylaert en nu Johan Sel-
les ) later zit ik nog steeds in
dames 1. Volgend jaar hoop ik
toch echt dat er wat meer aan-
sluiting komt met fanatieke

jonge meiden. En ook een vaste
keeper zou niet heel vervelend
zijn. Behalve dat ik dus nog
speel, zit ik ook in de waterpolo-
commissie. Ik begin nu aan mijn
derde jaar in de polocommissie.
Ik ben daar terecht gekomen
door de belactie om vrijwilligers
te werven, goed initiatief  toen
der tijd want ik begreep dat wij
zo heel wat vrijwilligers er bij
hebben gekregen.
 
In de polocommissie heb ik de
taak om evenementen te organi-
seren en vorm te geven zoals
Het Peter Rienstra toernooi, mi-
nipolo toernooi, cursussen, enz.
Ook schrijf ik altijd de stukjes
voor in het clubblad. ( wat altijd
de hoognodige stress geeft om-
dat de deadline altijd sneller is
dan ik dacht ) Vraag mij altijd af
of het wel gelezen wordt, omdat
ik toch merk dat er vragen ko-
men terwijl het in het clubblad
stond. Of dat mensen niet komen
opdagen als ze moeten tafelen.
Het is een fijne commissie om in
te werken, we vullen en voelen

elkaar goed aan. Elke maand
komen we bij elkaar om het rei-
len en zeilen te bespreken.

Naast de polocommissie organi-
seer ik altijd in samenwerking
met andere verenigingsgenoten
het jeugdkamp, kerstjeugd-uitje
en nu de jubileumevenementen. 
Komt de opleiding activiteiten-
begeleider toch nog van pas. Op
dit moment werk ik niet en doe
veel vrijwilligerswerk op de
school van mijn kinderen en na-
tuurlijk voor de club. Voorheen
heb ik als begeleidster op een
kinderdag verblijf gewerkt voor
kinderen met een lichamelijke
en verstandelijke handicap, su-
per leuk en dankbaar werk. Ik
vind het heel fijn en leuk om
met mensen/kinderen te werken.
Dus weet je nog een leuke vaca-
ture …… : Het is echt fantas-
tisch om te zien hoeveel vrijwil-
ligers zich inzetten voor de club.
Jong en oud! Dit maakt DWT
ook echt onze club vind ik. 

Hiermee wil ik het stukje eindi-
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gen en de pen door geven aan
een vrijwilligster waar ik veel
respect voor heb. Op een zo'n 
leeftijd nog zo actief bezig zijn
met van alles en nog wat voor de
club. Je kunt altijd bij haar voor
terecht voor vragen. 
Ik heb het over Truus Muy-
laert-Majoor. We lezen haar
naam veelvuldig in het clubblad,
maar wie is toch deze meest lang
actieve vrijwilligster? 

 
Groetjes van 
Roselijn Verbruggen.

En hiermee is ook het stukje van
de waterpolocommissie tot een
einde gekomen.

Sportieve groeten van de polo-
commissie.

Van de jubileumcommissie

De DWT spelen.

Het tweede jubileumevenement
is geweest, om 16.00uur gingen
we van start. 30 kinderen en 4
volwassenen streden uit man en
macht om de felbegeerde DWT--
er van 2016 te worden.

Opdrachten zoals zoveel moge-
lijk meters met de zeilbootbeen
maken, baantjes zwemmen en zo
veel mogelijk doelpunten maken
werden zeer serieus genomen.

Zo stonden we verbaasd hoe
goed sommige waterpoloënde
jongens heel netjes met een
zeilbootbeen meters maakte. En
ja er zaten ook wat zinkende
schepen tussen : En hoe de meis-
jes van synchroonzwemmen
perfect de ballen  konden aan-
passen. Na de competitie werd
er getrakteerd op koek en limo-
nade, want wie jarig is moet
trakteren! En er was nog  tijd om
vrij te zwemmen. Waar ze de
energie vandaan halen ze gingen
nog even los. 

Hier de uitslag.
Leeftijdsgroep 5 tot en met 8:
Valentijn 
Leeftijdsgroep 9  tot en met 12:
Matthew 
Leeftijdsgroep 13 tot en met 15:
Minke en Chantal
Volwassenen: Sabine 

Aansluitend was daar het buffet
verzorgd door de chinees Jai
Ling. Een heerlijk buffet stond
er klaar, saté, bami, nasi en een
frisse salade. Iedereen kon lek-
ker eten want er was genoeg. Na

het eten was er voor de kleinste
onder ons nog een mini disco.
En voor de grotere was er tot in
de vroege  uurtjes nog disco ver-
zorgd door voor ons zeker geen
onbekende DJ Kes. 

Hierbij willen wij  ook  alle vrij-
willigers Anita, Truus, Kitty,
Harry, Isabella, Marco, Yvette,
Sabine, Hiras, bedanken voor
hun inzet, zonder hun was het
niet mogelijk geweest om er zo'n
feest van te maken.
 
Op naar het volgende feest, maar



18    
 

dat is pas 30 september na de
zomer vakantie. Dan hopen we
op schitterend weer. Want dan 
is er een puzzeltocht uitgezet

door heel Haarlem en je komt
langs veel (historische ) plekken
die wat met de vereniging te ma-
ken hebben. Het beloofd een

mooie speurtocht te worden.
Meer informatie volgt, dus hou
goed het clubblad in de gaten.

Zwemvereniging DWT viert 85 jarig bestaan!

Op 30 december 2015 is het pre-
cies 85 jaar geleden dat Zwem-
vereniging De Watertrappers
(DWT) uit Haarlem is opgericht.
Dat betekent een mooi jubileum
voor de club!

De club, met als thuisbasis het
Boerhaavebad, viert dit jubileum
het hele jaar met verschillende
evenementen voor jong en oud.
Het jubileum jaar begint op de
officiële verjaardag van de club:

op 30 december 2015. 

De evenementen bestaan uit o.a.
een quiz, zwemwedstrijden (in
de vorm van 'de DWT Spelen'),
een feest, speurtocht en een lu-
dieke actie waarbij zoveel moge-
lijk leden samen 85 kilometer
gaan zwemmen. Ook de
oud-leden worden in het zonne-
tje gezet: in september wordt er
een reünie georganiseerd. 

Ook alle overige activiteiten in
2016, zoals de jaarlijke Paas- en
Pinkstertoernooien zullen in het
teken staan van het 85-jarig jubi-
leum. Deze mijlpaal zal niemand
ontgaan!

Bent of kent u een oud-DWT-er?
Stuur dan een mailtje naar jubi-
leum@dwt-haarlem.nl. Dan hou-
den we u op de hoogte van de
reünie in het najaar van 2016.

Het derde jubileum evenement.

"Puzzelfietstocht,
reünieborrel en bbq"

Dit evenement staat in het teken
van een reünie,  het  is voor alle
leden van DWT en voor de oud
leden DWT. Dus ken je oud
leden breng ze op de hoogte van
ons evenement en laat ze een
mail sturen naar 
jubileum@dwt-haarlem.nl zo
worden ze op de hoogte gehou-
den.

Er wordt een fietsspeurtocht
georganiseerd, deze zal je langs
de lange historie van DWT

leiden. De fietstoch t zal zo'n 2
uur in beslag nemen en is voor
jong en oud. 
Bij terugkomst staat er een bor-
rel klaar om te toasten op nieu-
we en oude leden en het feit dat
DWT 85 jaar is. Aansluitend is
er een bbq onder begeleiding
van een muziekje. Voor de bbq
vragen we een kleine eigen bij-
drage van €7,50 dit moet ter
plekke worden betaald. Van het
bestuur krijg je 2 consumpties.
Alle overige drankjes zijn voor
eigen rekening. 

Zowel voor de fietstocht, borrel

en bbq moet u zich inschrijven.
Zet er duidelijk in voor welk
evenement(en) u zich aanmeld
en met hoeveel personen!
Dit kan tot en met  21 augustus
via naar
jubileum@dwt-haarlem.nl , ook
voor vragen kunt u hier terecht.

Samengevat om:
15.00 uur tot 17.00 uur puzzel-
speurtocht
17.00 uur borrel
19.00 uur bbq

Feestelijke groeten van 
de Jubileumcommissie.

mailto:jubileum@dwt-haarlem.nl
mailto:jubileum@dwt-haarlem.nl
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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
# 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

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