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Van het bestuur

Terwijl ik dit namens het be-
stuur schrijf is de Pasen alweer
voorbij!
Voor DWT was Pasen weer een
bijzonder weekend. Meer dan
100 kinderen deden beide dagen
mee aan de Paaswedstrijden.  
Met als mooie afsluiting op de
1e paasdag met zijn allen eten en
een loterij met enorm veel prij-
zen. Wat een inzet weer van alle
vrijwilligers om er zo'n geslaag-
de Pasen  van te maken.

Tijdens de Paaswedstrijden heeft
het bestuur de Senden bokaal
uitgereikt aan Yvette Roozen. 
Als klein kind begon Yvette met
elementair zwemmen bij de Wa-
tertrappers. Daarna heeft ze
wedstrijd gezwommen en aan
waterpolo gedaan, allebei zeer
verdienstelijk. En al heel lang
doet zijn enorm veel werk voor

de club. Nu bijvoorbeeld het
wedstrijdsecretariaat bijhouden,
uitslagen verwerken en contac-
ten onderhouden tussen zwem-
verenigingen. Daarnaast heeft zij
nu de ambitie de wedstrijd
zwemploeg in Nederland op de
kaart te zetten. Het mag duide-
lijk zijn dat we als bestuur
enorm veel waardering voor haar
inzet hebben en daar ook erg blij
mee zijn! Bedankt Yvette!

Synchroonzwemmen heeft een
team weekend, met overnach-
ting,  gehad. Naast trainen was
er ruimte voor spelen en plezier.
En ook daar weer dankzij de
inzet van vrijwilligers alleen
maar blije en enthousiaste kinde-
ren die samen  met hun eigen
sport bezig konden zijn.
Op dinsdag 22 maart  zijn er 2
bestuursleden naar een politiek

café  voor sportbestuurders  ge-
weest, interessant om eens met
andere verenigingen te praten en
van gedachten te wisselen.

Ook is er in maart  een afvaardi-
ging vanuit het bestuur naar een
vergadering geweest over parke-
ren in de wijk van het zwembad.
De bijeenkomst was voor alle
gebruikers op en rondom het
terrein. Helaas is er nog niets
concreets bekend over parkeren
door zwembadbezoekers.

Op donderdag 21 april vindt de
ALV plaats, bijgaand de link
naar de stukken:
dwt-haarlem.nl/documenten-lede
nvergadering

Het bestuur hoopt jullie allemaal
te treffen op de ALV!

Swim to Fight Cancer

Op 3 juli 2016 vindt de eerste
editie van Haarlem Swim to
Fight Cancer plaats. In de strijd
tegen kanker wordt een zweme-
vent georganiseerd, waarbij
deelnemers twee of vijf kilome-
ter door het Spaarne zwemmen
en hun prestatie laten sponsoren.
De Haarlem Swim to Fight Can-
cer is een initiatief van de stich-
ting Haarlem Swim, met als doel
geld in te zamelen voor de stich-
ting Fight Cancer. Eén op de
drie mensen krijgt namelijk
kanker en bijna iedereen kent
wel iemand die getroffen is door
deze ziekte. Samen kunnen we

er voor zorgen dat kanker een
ziekte wordt die niet meer dode-
lijk is. Haarlem Swim to Fight
Cancer biedt je een mogelijkheid
om je steentje bij te dragen aan
dit mooie doel. Met de op-
brengst schenken we in Haarlem
veel aandacht aan voorlichting
en bewustwording van het gege-
ven dat een gezonde en sportieve
leefstijl de kans op kanker kan
verkleinen.
 
Er zijn al een aantal DWT-ers
die zich ingeschreven hebben, je
kan je inschrijven via de site:
haarlem.swimtofightcancer.nl 

Ook is het natuurlijk leuk om te
komen aanmoedigen en/of te
doneren.

Via de site kun je door het aank-
likken van de button doneer de
naam kiezen van degene die je
wilt sponsoren. De betaling gaat
dan via ideal.

De organisatie zoekt ook nog
vrijwilligers, kortom, er is van
alles mogelijk,

Samen maken we een vuist te-
gen kanker!

http://dwt-haarlem.nl/documenten-ledenvergadering
http://dwt-haarlem.nl/documenten-ledenvergadering
http://haarlem.swimtofightcancer.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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Synchroonzwemmen (1)

De meiden van synchroonzwem-
men hebben een paar prachtige
wedstrijden gezwommen en er
zijn weer vol op diploma's en
limieten gehaald. Op de wed-
strijden kwam goed naar voren
dat de opbouw van training be-
gon samen te vallen. Techniek,
kracht, lenigheid en beheersing
werd samengebracht en gaven
mooie punten. De meiden waren

goed gefocust en dat heeft zijn
vruchten afgeworpen. 3 meiden
met een diploma en totaal 4 mei-
den die zich met 2 limieten heb-
ben geplaatst voor de Synchro
Beat! Hannah, Brigit, Silke en
Noa zullen in juni voor DWT
uitkomen op de Nederlandse
Kampioenschappen onder 16
jaar en Melida onder 12 jaar met
haar solo. Het is voor het eerst

dat er op dit leeftijdsniveau
wordt deelgenomen door DWT
met een ploeg. Ook duimen wij
dat Charissa met nog 1 technie-
kwedstrijd te gaan voor het NK
haar laatste limiet pakt. Naast
techniek gaan de trainingen de
komende weken meer draaien
om muzieknummers, want de
uitvoeringenwedstrijden staan
voor de deur!

Uitslagen februari - maart 2016

Figurenwedstrijd Amsterdam, 6-2-2016
Age 1 Tamara Aarts 44,0088  Diploma 

Aine Nolan 45,0979  Diploma 
Melida Keizer 45,9857  2e Limiet 

Age 2 Lili Bóta 41,7007
Svetlana Katchatrian 43,5114
Eva Hartgerink 46,0948  
Kate van Berne 46,5265  Diploma
Charissa de Groot 48,5075  1e Limiet
Noa Beijne 50,9622  
Silke Burger 51,0681  
Brigit van Schie 51,2310  1e Limiet
Hannah Machiels 52,2765  

Figurenwedstrijd 2 Zoetermeer, 13-2-2016
Age 2 Svetlana Katchatrian 44,8183

Kate van Berne 45,8372
Eva Hartgerink 47,7802
Brigit van Schie 50,0872  2e limiet

Figurenwedstrijd Eindhoven, 6-3-2016
Age 2 Charissa de Groot 46,4924

Wedstrijdkalender Synchroonzwemmen 
23-4-2016 Figurenwedstrijd Age 1-Age 2
14-5-2016 Uitvoeringenwedstrijd Miniregio
21-5-2016 Uitvoeringenwedstrijd Age 2
4-6-2016 Diplomazwemmen
11/12-6-2016 Synchro Beat 
18-16-2016 Ui tvoeringenwedst r i jd  Age

1-Senioren 
25-06-2016 Figurenwedstrijd Age 1-Senioren

Trainingsweekend Synchroonzwemmen

12 en 13 maart was er een trai-
ningsweekend voor alle syn-
chroonzwemsters van DWT. 

De zaterdag begon om 11:00 in
ons eigen clubhuis waar we eerst
moesten proberen de enorme
berg tassen zo neer te zetten dat
er nog wat ruimte overbleef om
te lopen. Vervolgens deed Merel
een leuk spel met de hele groep

waarbij duidelijk werd dat kleine
meisjes soms letterlijk en figuur-
lijk over het hoofd kunnen wor-
den gezien, wat tot heel erg veel
lachen leidde.

Uiteraard was het weekend ook
bedoeld om veel te trainen, dus
zowel voor als na de lunch was
er een ronde droogtrainen van de
muzieknummers. De aansluiten-

de training in het water werd
afgesloten met een spel waarbij
iedereen naar de overkant moest
rennen over de lange mat. Hier-
bij werd duidelijk dat  over de
mat rennen heel makkelijk is als
je klein bent (dan lukt zelfs een
radslag op de mat) maar lastig is
als je groot bent.

Linda had avondeten gekookt
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voor de hele groep. Het was ba-
mi en we kregen er stokjes bij in
plaats van mes en vork om het
op te eten. Natasja kon als zeer
ervaren Japan-reizigsters ieder-
een van tips voorzien over
hoe-te-eten-met-stokjes en som-
mige zwemsters bleken hierin
heel bedreven. Voor anderen
was het een uitdaging, maar met
heel veel creativiteit kreeg ieder-
een het voor elkaar. Japanners
zouden er versteld van staan op
hoeveel verschillende manieren
je de stokjes kunt inzetten om
het eten in je mond te krijgen.

Na het avondeten werd iedereen
naar de Stayokay in Haarlem
gebracht waar we zouden over-
nachten. 
Voor sommige zwemsters was

het de eerste keer op kamp zon-
der ouders, dus dit was reuze
spannend (ook voor de ouders).
Het bleek reuze gezellig 's nacht-
s. De slaap wil niet echt komen
als je in je kamer staat te dansen
(misschien werkt het beter in
bed te gaan liggen en ogen dicht
te doen?), de trainster blijkt om
drie uur 's nachts kleine oogjes
te hebben (waarom ook?) en
sommigen hebben het wonder-
baarlijke vermogen door alles
heen te slapen. De laatsten vie-
len tegen half vier in slaap en
om vijf uur liepen de eersten al
weer rond, klaar voor het ontbijt.

Na het ontbijt (om half negen,
niet om vijf uur) liepen we door
het park naar de gymzaal van het
Schoterlyceum voor conditie- en

lenigsheids training, een spel en
droogtrainen. De lunch bestond
uit een enorme stapel door Aart
gebakken pannekoeken in het
clubhuis van ZV Haerlem bij de
Planeet. 
Daarna volgde nog een zwem-
training in de Planeet, waar bij
sommige zwemsters de energie
toch een beetje begon op te ra-
ken. Na de training stond er voor
iedereen nog lekkers klaar en om
vier uur werd iedereen weer op-
gehaald. Ik denk dat iedereen die
avond vroeg naar bed is gegaan!

Volgens mij heeft iedereen een
enorm leuk weekend gehad.
Grote dank aan de werkgroep
voor het regelen van het weekend!

Synchroonzwemmen (2)
Door Nicole.

Diplomazwemmen 
14 februari was er afzwemmen
voor de aanloop-diploma's. Het
was in de Planeet, dus lekker
dicht bij. We deden mee met zes
zwemsters die allemaal zijn
geslaagd. Gefeliciteerd dames!

Basishouding-diploma
Elif 46 punten
Natalie 48 punten
Noëlle 49 punten
Iskra 46 punten

Balletbeen-diploma
Aimy 41 punten
Chirine 42 punten

Miniregio techniek
3 weken na het diplomazwem-
men (5 maart) was er alweer

techniekwedstrijd. Iedereen die
net een diploma had gehaald
moest meteen in de volgende
categorie zwemmen, met alle-
maal nieuwe figuren. De ver-
schillende categorieën zijn be-
noemd naar de diploma's, en je
zwemt in de categorie waarvan
je het diploma nog niet hebt ge-
haald (dus bv Zonder Basishou-
ding). Elke categorie is op leef-
tijd opgedeeld in A en B. 

Elif, Noëlle en Aimy hebben een
medaille gehaald, en Nazly zat
heel dicht bij een medaille. We
waren erg tevreden over de be-
haalde resultaten!

Zonder Basishouding (1A)
Nazly 21,6161 5e

Liza 18,1312 7e
Hazal 17,0203 8e

Zonder Zeilboot (2A)
Elif 24,9583 3e brons
Zonder Zeilboot (2B)
Natalie 22,1250 9e

Zonder Balletbeen (3A)
Sazia 14,8428 7e
Zonder Balletbeen (3B)
Noëlle 20,5974 2e
zilver

Zonder spagaat (4A)
Aimy 19,2171 2e
zilver
Zonder spagaat (4B)
Katja 18,8132 2e
Chirine 17,6009 2e
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OPROEP

Voor de jubileum-club-quiz heb
ik een groot aantal oude polole-
gitimatiekaarten gescand. Deze
kaarten werden gelukkig als ar-
chief bewaard in het clubhuis. Ik
hoop echter dat er nog (veel)
meer kaarten zijn bij (voorma-
lig) aanvoerders, of bij spelers
zelf. Graag wil ik die ook scan-
nen om zo het  digitaal archief te
laten groeien. De kaarten die
inmiddels gescand zijn kun je
inmiddels vinden op de website
van het clubblad www.dewater-
trappers.nl (Zie daarvoor het
Foto Archief.-red.).

Graag alle legitimatiekaarten
inleveren bij Frank Muijlaert,
Duvenvoordestraat 1, 2013 AA
Haarlem.

 Je kunt ze ook in de ideeënbus
in het clubhuis doen; deze wordt
echt regelmatig geleegd en dan

komt het goed.

Laat legitimatiekaarten zoals
deze niet verloren gaan:

Spelregelvraag 14

Beide teams spelen hun laatste
wedstrijd van het seizoen en
winst is voor beide van belang
om degradatie te ontlopen. In de
laatste minuut van de wedstrijd
staat het gelijk en begaat een
speler van wit, volgens de
scheidsrechter, een overtreding
waarop een uitsluiting volgt.
Volgens de scheidsrechter be-

lemmerde de witte speler de be-
wegingsvrijheid van een blauwe
speler die de bal niet houdt.
Uit de manmeer die volgde weet
blauw te scoren en wint daarmee
de wedstrijd.
Het witte team dient een protest
in tegen de beslissing van de
scheidsrechter m.b.t. de uitslui-
ting in de laatste minuut. Vol-

gens het witte team is er geen
sprake van het belemmeren van
de bewegingsvrijheid en ziet de
scheidsrechter het fout. Het witte
team voert een aantal bezoekers
op als ooggetuigen.

Wat zal de uitspraak op het pro-
test zijn en welke argumenten
onderbouwen deze uitspraak?

Van de polocommissie

Hallo allemaal,
Wat een gebeurtenissen allemaal
in waterpololand! Heren 1 is
officieel kampioen geworden en
zal volgend jaar in de 1e klasse

van Regio MidWest gaan spelen.

Er zijn zelfs al trainingsschema's
gemaakt om volgend seizoen
sterk van start te gaan. Mannen

van Heren 1 en coach Peter
Schoberer, van harte gefelici-
teerd! Jullie hebben het verdiend!

http://www.dewatertrappers.nl
http://www.dewatertrappers.nl
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Stukje uit het Haarlems
Dagblad van 4 april.
Afgelopen zaterdag zijn de
waterpolomannen van DWT
kampioenen geworden in de
tweede regio klasse. Het team
onder leiding van Peter Schobe-
rer versloeg in eigen huis Aqua-
rijn 2 met 16-4. Nadat de Haar-
lemmers in april 2014 degra-
deerden uit de bondscompetitie
lijkt de weg omhoog weer ge-
vonden.

Ook pupillen onder de 11 heb-
ben van het weekend vet gewon-
nen met 22-4! Super goed, hoor.
Trainer/Coach Stefan en assis-
tent-coach Sander kunnen trots
op jullie zijn. Dames 2 heeft ook
al gewonnen met 3-4 en dat met
een team wat niet compleet was.
Klasse! Heren 2 speelde gelijk
spel tegen stadsrivaal ZV Haer-
lem en was een spannende wed-

strijd om te kijken. Dames 1 had
jammer genoeg verloren met
6-7, al was het wel erg spannend
tot aan de laatste seconde aan
toe. Karina Douwma heeft na
jaren weer eens meegedaan en
niet onverdienstelijk gekeept.
Namens dames 1, bedankt voor
het invallen. Je deed het zo goed
dat je volgende week weer mee

mag doen, maar dan niet in het
doel! Heren 5 sloot de avond af
tegen DWT Heren 4. Heren 5
nam de punten mee naar de bar:
winst met 9-5.

Het einde is in zicht en in april
worden de laatste wedstrijden
gespeeld en komen de toernooi-
en er weer aan.

Verjaardagen.
Jessica Groenendijk 01 - 04 - '83
Mascha Bakker 02 - 04 - '93
Robin Groenendijk 02 - 04 - '69
Milo Sharifian 05 - 04 - '00
Martin Belles 06 - 04 - '79
Elise Groenendijk 07 - 04 - '88
Danny Zoen 08 - 04 - '84
Jannus Diong 09 - 04 - '00
Boris Schotman 11 - 04 - '00
Thijs Weustink 18 - 04 - '77
Roselijn Verbruggen20 - 04 - '77
Annette Lagendijk 21 - 04 - '77
Floris Kraak 25 - 04 - '04
Yvette Roozen 28 - 04 - '80

Tot nu toe staan we er zo voor.
Dames 1 (1ste klasse A ) staan 8ste van de 11.
Dames 2 ( 4de klasse A ) staan 4de van de 12.
pupillen<11 (2de klasse C) staan 8ste van de 10.
pupillen< 13 (1st klasse A ) geëindigd op de 8e  plek van de 9
meisjes<17 (1ste klasse A ) staan 6de van de 9.
Heren 1 ( 2de klasse B ) staan 1ste KAMPIOENEN!!!
Heren 2 ( 2de klasse A ) staan 4de van de 12.
Heren 3 ( 2de klasse A ) staan 9de van de 12.
Heren 4 ( 4de klasse C ) staan 10de van de 10.
Heren 5 (4de klasse C ) staan 9de van de 10.

Evenementen- en activiteitenkalender.
11 april - tv opnames Clubhuis 16
16 april - Sportgala
21 april - Algemene leden vergadering
15 en 16 mei - Pinkstertoernooi
25 en 26 mei - Peter Rienstra jeugd toernooi
25 en 26 juni - senioren Toernooi Den Helder 
zondag 3 juli - Swim to Fight Cancer
8, 9 en Juli - DWT jeugdkamp
26,27en 28 augustus - Toernooi Hasselt
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Wedstrijden in april, tevens de laatste.

Zaterdag 9 aprilBaddienst: Mascha
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
1841 MW.DA4A Dames 2 ZV De Zaan Da4 18:45 Heren 3
1773 MW.BM1A Meisjes <17 IJsselm./Otters Het Gooi 19:30 Dames 2
2475 MW.HE2A Heren 3 ZV Haerlem H5 20:15 Dames 2
4344 MW.HE4C Heren 4 Het Y H5 21:00 Heren 3

Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
2488 MW.HE2B De Meerkoeten Heren 1 Amsterdam, Mirandabad 16:45
923 MW. HE2B ZV De Zaan H5 Heren 2 Zaandam, De Slag 17:00
1155 MW. HE4C HZC de Robben Heren 5 Hilversum, De Lieberg 17:40
1567 MW.DA1A Watervlo Da1 Dames 1 De Meern, Fletiomare 18:45

Zaterdag 16 aprilBaddienst: Sabine/ Annette
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
714 MW.EG2C Pupillen <11 ZPCH EG2 18:45 Sabine/Annette David
3993 MW.HE2B Heren 1 IJsselmeer H1 19:25 Heren 2 -
3127 MW.DA1A Dames 1 De Snippen Da1 20:10 Heren 1 -
2249 MW.HE2A Heren 2 ZV De Zaan H4 21:10 Dames 1 -
4341 MW.HE2A Heren 3 WZ&PC Purmerend H1 21:55 Heren 2 -

Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
1936 MW.DA4A Aquafit Da1 Dames 2 Castricum, De Witte Brug 17:30
1204 MW.BM1A SG West-Friesland Meisjes <17 Hoorn, De Waterhoorn 19:50

Zondag 17 april
Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
41 MW.HE4C De Amstel H1 Heren 5 Mijdrecht, Het Veenweidebad 19:00

Zaterdag 23 aprilBaddienst: Mascha
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
2341 MW.DA4A Dames 2 KZC Da2 18:45 Heren 5 -
350 MW.HE4C Heren 4 De Meeuwen Diemen 19:30 Dames 2 -
1083 MW.HE4C Heren 5 Het Y H5 20:15 Heren 4 -
3044 MW.BM1A Meisjes <17 H.B.W. (SG) CM1 Haarlem, De Planeet 19:15
Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
3091 MW.HE2B UZSC H5 Heren 1 Utrecht, De Krommerijn 15:45
4252 MW.HE2A ZV De Zaan H5 Heren 3 Zaandam, De Slag 16:20
4129 MW.HE2A De Ham H5 Heren 2 Wormerveer, De Watering 20:30
130 MW.DA1A Oceanus Da1 Dames 1 Aalsmeer, De Waterlelie 20:40

Jurytafel
Heb je nog geen 2 keer achter het wedstrijdtafel gezeten? Doe dat dan deze maand nog, want
anders verloopt je W-tje en dat zou zonde zijn.
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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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Een brief.

Uitnodiging voor het tv
programma 'Clubhuis
16' Robin van Galen.
 
Goedemiddag, 
 
Aanstaande maandagavond 11
april is Robin van Galen te gast
bij het nieuwe sportprogramma
Clubhuis 16. Hij gaat samen met
presentator Filemon Wesselink
over het Olympisch kwalificatie
toernooi hebben. Na de opname
is er de mogelijkheid tot het
stellen van vragen en een foto
moment.
 
Clubhuis 16 is een nieuw sport-
programma gepresenteerd door

Filemon Wesselink. Een
tv-programma waarbij écht alle
soorten sport worden besproken,
interessante masterclasses wor-
den gegeven en traditioneel
wordt afgedouched.
 
Wij nodigen jullie club graag uit
om op 11 april de opname bij te
wonen. De aanvang is om 18.00,
vervolgens duren de opnames tot
ongeveer 21.00.
 
Wij nemen deze avond twee
afleveringen op. In de uitzen-
dingen zijn o.a. te gast: Rick
Koekoek die alles gaat vertellen
over stunten op de fiets, Michael
van der Mark geeft een master-

class motorracen en Maarten van
der Weijden die het Sportmeister
circuit aflegt.
 
Het adres van de studio is: 
Willem Fenengastraat 16
1096 BN Amsterdam
 
Interesse? Stuur een mailtje naar
het Clubhuis 16 team
publiek@cccp.nl , onder vermel-
ding van je naam & telefoon-
nummer + het aantal personen.
 
Tot in de studio!
 
Met vriendelijke groet,
Clubhuis 16.

Het Peter Rienstra jeugdtoernooi

Nog even en dan is het zo ver,
ons eigen jeugdtoernooi. Hebben
jullie er al zin in. Wij kunnen
nog wel vrijwilligers gebruiken,
dus vind je het belangrijk dat het
een super toernooi gaat worden
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 

Wij kunnen mensen gebruiken
om de wedstrijden om te roepen,
achter de bar, foto's te maken,
keuken/frituren, limonade en
koek uit te delen aan de teams,
EHBO post, bad opbouwen,
standen bij houden.

mailto:publiek@cccp.nl
mailto:evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl
mailto:evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl
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Swim to Fight Cancer(2)

Wisten jullie dat er een groot
evenement aankomt op zondag 3
juli. "Swim to Fight Cancer" Het
is een sponsor zwemactie waar-
mee geld wordt ingezameld, de
strijd tegen kanker. Je kan 2 of 5
kilometer zwemmen, individueel
of in estafette vorm. En dat alle-
maal in Haarlem in ons kronkeli-
ge Spaarne, hoe gaaf is dat,
zwemmen in het Spaarne en ook
nog eens voor het goede doel.
Alle informatie is te lezen op de
site:
haarlem.swimtofightcanser.nl 

Wil je ook mee doen, geef je dan
op. Er zijn al een aantal DWT-e-
rs die mee doen zoals Carry
Muijlaert, Anita Luit, Frank
Muijlaert, Karina Douwma,
Femke Pabst, Elise Groenendijk
en Roselijn Verbruggen. Dus als
je zelf niet wil meedoen omdat

het te koud, vies, nat, te ver is
kan je altijd een DWT-er spon-
seren of komen aanmoedigen.

Hoe te sponseren.
Surf naar:
haarlem.swimtofightcancer.nl/do
neer , kies je favoriete DWT-er
en vul je gegevens in. Je betaalt
met iDeal, rechtstreeks aan de
organisatie.  

Elk bedrag is welkom,
DOEN!

Antwoord spelregelvraag

Wat het witte team eigenlijk
aangeeft is dat de scheidsrechter
iets heeft gezien wat volgens
diverse andere mensen niet heeft
plaatsgevonden. Het komt neer
op een welles-nietes vraagstuk
waarop je geen antwoordt kan
geven.
Toch zal er een uitspraak over
het protest moeten komen.
De spelregels geven hier uit-
komst. Artikel 7 betreft scheids-
rechters en het eerste artikel stel-
t:

De scheidsrechters hebben de
algehele leiding van het spel.
Hun gezag over de spelers blijft
van kracht gedurende de gehele
tijd dat zij en de spelers binnen
het zwembad verblijven. Alle
beslissingen van de scheidsrech-
ters met betrekking tot feitelijke

zaken zijn bindend en aan hun
uitleg van de spelregels moet
gedurende het spel gevolg wor-
den gegeven. De scheidsrechters
gaan bij elke situatie gedurende
het spel niet uit van veronder-
stellingen maar van de feiten en
interpreteren naar beste vermo-
gen wat zij waarnemen. 

De laatste zin in dit artikel is het
belangrijkste. De scheidsrechters
gaan bij elke situatie gedurende
het spel niet uit van veronder-
stellingen maar van de feiten en
interpreteren naar beste vermo-
gen wat zij waarnemen. 
Hierbij wordt dus aangegeven
dat aan de waarneming van de
scheidsrechter niet te tornen valt,
want die waarneming is geba-
seerd op feiten. Aan de interpre-
tatie van de scheidsrechter kan

wel getornd worden.
Het protest van het witte team
geeft aan dat de scheidsrechter
iets niet goed gezien heeft. Het
protest wordt dus niet gegrond
verklaard omdat dat wat de
scheidsrechter heeft gezien waar
is.
Je kan alleen een protest of ver-
weer opstellen als deze gericht is
op het foutief toepassen van de
spelregels en nooit op datgene
wat een scheidsrechter heeft
waargenomen.

Mocht je zelf een spelregelvraag
hebben, stel h'm dan aan mij.
Dan kan ik deze de volgende
keer in deze rubriek behandelen.
Mail de vraag naar:
spelregelvraag@kpnmail.nl 

Ton van Gemert.

http://haarlem.swimtofightcanser.nl
http://haarlem.swimtofightcancer.nl/doneer
http://haarlem.swimtofightcancer.nl/doneer
mailto:spelregelvraag@kpnmail.nl
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Leszwemmen

Het afzwemmen is weer ge-
weest. Gefeliciteerd alle geslaag-
den!

Met hun a-diploma zijn naar
huis gegaan:
Jade El Attar, Alyscha Raphael,
Jesse Hilligehekken, Moham-
med El Attar, Youssra Benhad-
di, Elfie Ooms, Thijs Baan, Julia
v/d Werff, Renee Vink, Luca
Kerkhof, Damian van Schie,
Niek Mosterd, Julian van Dijk,
Ammar El Ocke, Kjel Weerman,
Riley Zaalman, Suhaila Azaay,

Samira Lamaitre, Olivia v/d
Schoor, Vivienne Fruitema,
Anoek Kessens, Mick Kreijger,
Iklim Gökmen, Julia Ockhuysen,
Annika Conner, Fenna Hutze-
zon, Lily Reurings.

Ook feliciteren wij met hun
b-diploma:
Soufiane Asbihi, Ilyas Essami,
Younes Asbihi, Gerrit Thoolen,
Wassima Bourmal, Tess Haak,
Mason Zaalman, Sofie Burg-
hardt, Jasmijn Vrijhoeven, Rosa
van Veen, Kayan Hendriksma,

Sylvan Stolwijk, Rune Luttik-
huizen, Anne Döckel, Selena de
Graaf.

En superknap geslaagd voor hun
c-diploma:
Yasmine El Bouachi, Sa-
lah-Eddine Asbihi, Sakine Özka-
n, Tenzin Ghangrunyetsang, Mi-
nou kuipers, Kian Weerman,
Elisabeth van het Nederend,
Arantxa Kroon, Lieke Scheeres,
Levi Put, Zyon Schmidt, Amber
Meijer.

Junior Pro

De planning van het zwemsei-
zoen bij junior pro wordt altijd
aan het begin van het seizoen
vastgelegd. Dit is slechts een
leidraad, dat zult u begrijpen.
Omdat er zoveel vaardigheden
aangeleerd, herhaald en geoe-
fend moeten worden is een over-
zicht voor de lesgevers heel han-
dig. Immers; er moet toch op een
bepaald moment afgezwommen
worden. En DWT zou DWT niet
zijn als we zwemplezier, maar
ook kwaliteit, uit het oog zouden
verliezen. We stellen heel hoge
eisen aan onszelf om het maxi-
male uit de leerlingen te kunnen
halen.

En zo kwam het dat na de inten-
sieve trainingen ter voorberei-
ding van het afzwemmen de
planning ,zoals van tevoren uit-
gedacht, weer is opgepakt. Het
beginsel van junior pro zijn na-
tuurlijk de zwemvaardigheden.
Maar ook willen we zwemmers

graag laten kennismaken met de
zwemtakken. Dus na 40 min.
zwemvaardigheid is de les de
afgelopen weken afgesloten met

20 min. synchroon zwemmen.
Nu zou je zeggen: dat vindt toch
niet iedereen even leuk. Maar u
zou ze moeten zien gaan door
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het water.

Een startsprong: met een afzet
het water in springen waarbij
armen en hoofd als eerste het
water raken. Ofwel: een duik die
wordt gebruikt om na de start
een basissnelheid te creëren en

daarna verder te zwemmen. Dit
klinkt als een vaardigheid voor
het wedstrijdzwemmen, toch?
Nou, ik heb de zwemmers de
afgelopen weken zien gaan.
Twee aan twee langs twee zijden
om met zijn vieren tegelijk bo-
ven te komen en een cirkel te

vormen. Daar heb je snelheid en
vaardigheid voor nodig: syn-
chroon zwemmen. Met opge-
wonden koppies komen de leer-
lingen aan het einde van de les
uit het water. Want wanneer iets
lukt: een prestatie geeft een im-
mens gevoel van trots.

De Pen

Wat een eer om na zo'n DWT
c o r y f e e  a l s  T r u u s
Muijlaert-Majoor ook mezelf 
voor te stellen in het clubblad.
Zolang ik water poloënd ben
geweest, moest ik al elke zoveel
jaar op het laatste moment een
pasfotootje langs brengen bij
mevrouw Muijlaert. En elk jaar
weer op tijd mijn startkaart. Gro-
te klasse.

Toen ik twaalf was ben ik lid
geworden van DWT, in 1980.
Mijn grote broer was al sinds de
pupillen lid maar ik ben bij de
aspiranten begonnen. De dokter
vond het beter als ik ging zwem-
men met die klots knieën van
mij. Trainers van toen Andre
Zandvliet en Marcel Reichert. 
Een hele leuke tijd.  Allemaal in
het Sportfondsenbad, waar we
toen ook een clubhuis kregen.
Samen met Ulco Kleinhout nog
het plafond donker blauw ge-
schilderd, we zagen er twee we-
ken uit als smurfen.  In het club-
huis kon je nog een biertje
drinken voor Fl.0,75 en je hoef-
de niet eens 18 jaar oud te zijn.
Hangjongeren bestonden nog
niet en de DWT-jeugd zat vrij-

dag avond altijd binnen. Eerst
trainen en daarna altijd wat
drinken en ouwehoeren met
teamgenoten. Een avondje stap-
pen begon normaal in het club-
huis zodat we in ieder geval de
smaak van bier vast hadden.

Toen ik een jaar of 16 was werd
ik in de clubhuiscommissie ge-
vraagd en daar heb ik heel wat
jaartjes doorgebracht.  Wat later
kreeg ik verkering met Maaike
Stam  en dat werd een DWT hu-
welijk . Maar niet elk DWT hu-
welijk blijft drijven en daarom
probeerde ik het opnieuw en ben
sinds 1998 zeer gelukkig met
Antonnette Wigman. Dochter
van de onlangs overleden oud
voorzitter Henk Wigman. 
In 2005 speelde ik op een zo
laag niveau dat de scheidsrech-
ters bestonden uit toevallige pas-
santen die, al buiten lopend met 
hond en witte wandelstok, het

zwembad werden binnen geroe-
pen om een wedstrijdje te flui-
ten. Ter bescherming van tegen-
stander en mezelf , ben ik toen
maar gestopt.  Wel het pinkster-
toernooi trouw blijven bezoeken,
maar niet meer spelen.  Zo werd
ik ook gevraagd op het pinkster-
toernooi gevraagd of ik niet
weer eens een jeugdig team wil-
de trainen. Een biertje op en ent-
housiast gemaakt door Rob
Goedkoop heb ik ja gezegd met
als voorwaarde dat mijn dochter
het ook leuk moest vinden. Tja,
en nu zit het eerste seizoen er
bijna op en ik moet toegeven dat
ik het heel erg leuk gevonden
heb.  Ik hoop dat de aspiranten
onder elf het ook leuk hebben
gevonden. We hebben volgens
mij een behoorlijke vooruitgang
geboekt en hopelijk zetten we
dat volgend jaar door.  Nog een
paar theorielessen van Ton van
Gemert en een plekje bij de bo-
venste vijf moet kunnen.

De pen wil ik graag doorgeven
(binnen de familie) aan Walter
Bakker, zodat we een beetje
doorgaan met DWT stelletjes.
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Zaterdag 16 april
DWT Sportgala

Locatie: Clubhuis
22:30

 Jij komt toch ook?!

DWT jeugdkamp

Jongens en meisjes
opgelet, we gaan weer
op kamp.
Ben jij tussen de 7 en 16 jaar, zet
deze datum vast in je agenda!
"Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag
10 juli"

Snel zullen jullie een persoonlijk
uitnodiging krijgen met meer
informatie over het kamp.

Groetjes Anke Nulkes, Peter van
de Bor en Roselijn Verbruggen.
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Kopij 
De Waterdroppels wordt samengesteld
door en voor  DWT'ers. Dus ook uw
bijdrage is van harte welkom. Kopij

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

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

Reclame
Robbert Henrichs
Tel.  06-81480333

DWT websites:

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

Contact adressen Zwem uren

Dagelijks bestuur
# 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
mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl
mailto:ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
mailto:clubhuis@dwt-haarlem.nl
mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:junior-pro@dwt-haarlem.nl
mailto:waterpolo@dwt-haarlem.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
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