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Leszwemmen

Inmiddels wordt alweer de vier-
de groep opgeroepen voor su-
perspetters. De eerste drie lich-
tingen zitten verspreid over de
badjes 1, 2 en 3. En zo nodig
blijven ze daar nog even. Wan-
neer uw kind doorstroomt, krijgt
u vanzelf bericht. Uw kind krijgt
dan immers een nieuwe sticker
en een nieuw hoofdstuk zal
zichtbaar worden op de website
van superspetters. Leuke weetjes
zullen te voorschijn komen. En
ook de nieuwe vaardigheden
kunt u nalezen.

Door deze nieuwe methode kun-
nen we veel regelmatiger nieuwe
kinderen oproepen om te starten
met leszwemmen. En wat blijkt:
hierdoor is de wachtlijst aan-
zienlijk korter geworden. Op
zaterdag ochtend kan er direct
gestart worden bij de Watertrap-
pers in de Planeet. Zeker om
8uur. Het ziet ernaar uit dat de

wachtlijst van de vrijdag van 2,5
jaar is ingekort naar ong. 6
maanden. Voorwaarde om te
starten blijft wel: het startende
kind moet minstens 5 jaar zijn. 

De opbouw van de zwemvaar-
digheden van superspetters is
geheel anders dan die van het
zwem abc. Zo lijken de kinderen
veel sneller watervrij te zijn en
worden de crawlslagen in een
eerder stadium aangereikt. Ook
het diepe wordt al snel verkend.
Het voordeel hiervan is, dat een
kind sneller over een evt. angst
voor het diepe heen is. Want de
overstap van badje 4 naar het
diepe blijkt bij het zwem abc
wel eens heel groot. Het gaat
goed met superspetters en de
kinderen genieten. 

Nu we een aantal maanden op de
rit zijn met superspetters, is er al
het een en ander geëvalueerd. Zo

zijn er zoomers in grotere maten
besteld. Ook heeft de KNZB
grotere badmutsen ontwikkeld.
Deze bleken nogal eens aan de
kleine kant te zijn. Mocht er dus
een grotere maat nodig zijn en
vertoont de kleinere badmuts
geen scheurtjes of andere gebre-
ken; laat het ons weten, dan kun-
nen we ze omwisselen zodra de
grotere modellen binnen zijn. 

Ook worden in het diepe bin-
nenkort weer briefjes uitgedeeld.
Er gaat weer gestart worden met
kleren aan zwemmen. Op de
briefjes staan ook de uitzoekda-
tum en afzwemdatum vermeld.
Uitzoeken doen we maar 1 keer.
Zet hem dus goed in de agenda.
Let u er nog even op: wanneer er
afgezwommen wordt in de Pla-
neet vervallen de reguliere
zwemlessen van de zaterdagoch-
tend. 

Spelregelvraag 15

Tijdens een wedstrijd vooraf-
gaand aan mijn eigen wedstrijd
vond het volgende plaats. Blauw
had balbezit en schoot op het
goal van wit. Een witte verdedi-
ger blokt de bal. De bal komt
tegen het blok en verlaat via de
zijlijn het wedstrijdveld. De

scheidsrechter geeft een vrije bal
aan wit.

Binnen mijn team en elders in
het zwembad ontstond een dis-
cussie over de beslissing van de
scheidsrechter. Zelfs de tweede

scheidsrechter legde het spel stil
om te overleggen met de
scheidsrechter die de vrije bal
aan wit gaf.

Weet jij (iedereen behalve Heren
3) wat de juiste beslissing moet
zijn?
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Van de polocommissie

Beste allemaal,

Wat leuk dat je even de tijd
neemt om het clubblad te lezen.
Het een-na-laatste stukje voor de
zomervakantie, de wedstrijden
zijn al afgelopen en er is weer
tijd voor andere hobby's om de
zaterdagavonden te vullen. De
trainingen voor de senioren gaan
nog door tot aan het Pinkster-
toernooi dus de laatste training
zal zijn op vrijdag 13 mei. Verd-
erop in het clubblad is te lezen
wanneer de eerste trainingen
precies beginnen.

Het poloseizoen is afgesloten
met het wel bekende sportgala,
waar de uitblinkers van DWT
een prachtig bokaal in ontvangst
mochten nemen. Onze grote man
Wiebe heeft het gala gepresen-
teerd. Clubhuiscommissie, het
zag er weer geweldig uit, de
hapjes waren "vet" lekker en de
prijzen zo mooi als een flaming-
o! 

Hierbij het overzicht met de
winnaars en een aantal foto's.
Doorzetter van het seizoen: Pa-
trick Aarts
Beste baromzet: Dames 1
Beste barthema: Heren 3
Team van het seizoen: Heren 1
De Waardevolste Tapper: Berber

Smit
Verrassing van het seizoen:
Marcel Velthuis
 
Naast deze winnaars zijn ook de
waterpolotrainers in het zonnetje
gezet. 
Wat moeten we zonder deze
vrijwilligers. Bedankt iedereen!

Scheidsrechters ge-
zocht met spoed!
Zoals elke vereniging moet je
scheidsrechters leveren om
teams in te mogen schrijven. 1
scheidsrechter betekent 2 teams
inschrijven. Nu hebben wij altijd
de luxe gehad dat wij ruim in de
scheidsrechters zaten en nooit
problemen hebben gehad met
inschrijvingen van de teams. 
Echter, nu hebben wij dat wel!
Als wij geen scheidsrechters
kunnen leveren dan moeten wij

helaas een team terug trekken en
daar zit natuurlijk niemand op te
wachten en zo ver willen wij het
niet laten komen. Dus denk jij
dat dit nu echt iets voor jou is of
je ziet dit als een uitdaging neem
dan contact op met:
dwtwaterpolo@gmail.com 

Afscheid van Tim Klein
en Raymond Velthuis.
Heel jammer maar na een aantal
jaren gefloten te hebben gaan

Tim Klein en Raymond Velthuis
stoppen met hun taak als
scheidsrechter. Hopelijk pakken
ze hun fluitje nog wel op voor
onze DWT toernooien. Bij deze
willen wij Tim en Raymond har-
telijk bedanken voor hun inzet
als scheidsrechter en nodigen
wij hen graag uit bij het Peter
Rienstra-jeugdtoernooi op zon-
dag 29 mei om hun bedankje in
ontvangst te nemen en hun aller-
laatste wedstrijd te fluiten.

mailto:dwtwaterpolo@gmail.com
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Trainingen.
Zoals hierboven al gemeld gaan
de reguliere trainingen door tot
aan Pinksteren met als laatste
trainingsavond vrijdag 13 mei.

De zomertrainingen zijn als
volgt.

Week 20 t/m 26, vanaf maandag
16 mei t/m vrijdag 1 juli 2016.

Dinsdag 
18.30-19.30 minipolo en pup<11 

19.30-20.30 pup. <13 en asp.
<15, dames 
 
Vrijdag 
20.30-22.00; senioren
20.30-21.15  banen zwemmen
(lijnen in het water) 
21.15-22.00 waterpolo/balletje
gooien

NB. Op de vrijdagtraining mag
er geen gebruik worden gemaakt
van matten e.d. uit de SRO-kast.

Onder voorbehoud hierbij alvast
de data voor in de Houtvaart. 

Houtvaart; conditietrai-
ningen in week 33, 34
en 35 
Dinsdag en donderdag van
20.00-21.00 uur. Dit zijn 16, 18,
23, 25, 30 aug en 1 sept 2016.

Vanaf maandag 5 sept gaan de
reguliere binnen trainingen weer
van start in he Boerhaavebad.

Evenementen en activiteiten
15 en 16 mei Pinkster toernooi
zondag 29 mei Peter Rienstra-jeugdtoernooi
zaterdag 11 juni Minipolouitje
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
zondag 4 september jubileum DWT fietspuzzeltocht

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. 

Laat van je horen!

mailto:evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl
mailto:evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl
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Polocommissie zoekt nieuwe leden!

Voor volgend jaar zijn wij op
zoek naar personen om de polo-
commissie aan te vullen.
Helaas stoppen 2 polocommissie
leden Annette Lagendijk en Sa-
bine Govers.
Wij zijn op zoek naar mensen
voor de volgende functies.

Secretariaat.
Je bent onder andere verant-
woordelijk voor het plannen van
wedstrijden in het Boerhaave-
bad, regelt baddiensten en jury-
tafel, notulen, tuchtzaken en
contactpersoon van de KNZB.

D a m e s  c o ö r d i n a -
tor/aanspreekpunt.
Ben jij een sociaal en mondig
type en ben je veelvuldig aanwe-
zig bij de trainingen en vind je
het leuk om een tussenpersoon te

zijn tussen de dames / aanvoer-
ders  / trainer en de polocommis-
sie dan zoeken wij jou!

J e u g d  c o ö r d i n a -
tor/aanspreekpunt.
Ben jij een echte regelneef en
vind je het een uitdaging om de
jeugd in goede banen te leiden.
Dan is deze functie echt iets
voor jou. Het is een pré dat je
makkelijk kan communiceren
tussen ouders / trainers / coaches
en kinderen. Wel makkelijk en
handig als  je regelmatig in het
zwembad aanwezig bent, zodat
ook ouders makkelijk naar je toe
kunnen stappen met vragen.

Assistent evenemen-
ten/activiteiten organi-
seren.

Vind jij het leuk om uitjes, mini-
polotoernooien, jeugdtoernooien
te organiseren of cursussen te
plannen? Dan is dit echt wat
voor jou. 

Zit er niet iets specifieks voor je
bij, maar lijkt het je wel heel
leuk om kleinere taken op je te
nemen. Laat het weten en wij
vinden vast wel iets waar jij je
creativiteit en je kwaliteit in
kwijt kunt.

We hopen dat er nieuwe aanwas
komt, want zonder polocommis-
sie is het onmogelijk om het
waterpolo soepel te verlopen.

En met deze oproep eindigt ook
dit stukje voor deze maand.
Groetjes van de polocommissie.
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Inschrijfformulier DWT  jeugdkamp 2016
(print dit uit of klik hier voor een invulbare word versie )

Voornaam: _______________
Achternaam: _______________
Geboortedatum: _______________

Adres: _______________
Postcode/woonplaats: _______________
Tel.nummers achterblijvers: __________

Medische gegevens.
Huisarts: _______________
Adres: _______________
Telefoon: _______________
Verzekerd: _______________
Polisnummer: _______________

Allergie: _______________
Eetgewoontes: _______________

Bijzonderheden: _______________
_______________

Uitnodiging DWT Jeugdkamp 2016

Beste Wedstrijdzwemmers, juni-
or pro zwemmers, synchroon-
zwemmers en waterpoloërs. Ben
jij tussen de 7 en 16 jaar, dan is
deze uitnodiging voor jou!

Het jeugdkamp komt er weer
aan!
We gaan dit jaar weer kamperen
in Bentveld op het scouting ter-
rein Het Naaldenveld.  In het
weekend van vrijdag 8, zaterdag
9 en zondag 10 juli zijn jullie
van harte uitgenodigd om het
hele weekend allerlei leuke spel-
letjes en activiteiten te doen.
Wat we precies allemaal gaan

doen blijft een verrassing! Wel
kunnen we je vast vertellen dat
het thema "survival" is. 

Wij verwachten alle deelnemers
op vrijdag 8 juli om 18.00 uur
op het parkeer terrein van het
Naaldenveld en op zondag tus-
sen 15.00 uur en 16.00 uur mo-
gen jullie weer opgehaald wor-
den.

Wat: DWT jeugdkamp De Wa-
tertrappers
Wie: Voor alle jeugd vanaf 7 tot
en met 16 jaar
Waar: Bentveld scouting terrein

Het Naaldenveld
Wanneer: 8,9,en 10 juli
Kosten: 20,-

Schrijf je snel in want er kunnen
maar een beperkt aantal kinderen
mee. Dus vul snel het inschrijf-
formulier in en lever het voor 27
juni in bij je trainer of stuur hem
op per mail naar evenementen-
waterpolo@dwt-haarlem.nl 
Inschrijfgeld betalen bij aank-
omst van het kamp. 

Groetjes van de jeugdkampteam
Peter van de Bor, Femke Pabst,
David de Loor en Roselijn Verbruggen.

http://www.dewatertrappers.nl/clubblad/201605_Jeugdkamp_formulier.docx
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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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Bericht van de clubhuiscommissie

Voor onze commissie zit het
seizoen er bijna op. Na het Pink-
ster- en Peter Rienstra Toernooi 
is het clubhuis een aantal weken
dicht. Natuurlijk is het clubhuis
wel beschikbaar voor vergade-
ringen en andere bijeenkomsten,
maar er zijn even geen club-
avonden. We zijn nu bezig, sa-
men met de Waterpolo- en Pink-
stercommissie, met de laatste
voorbereidingen voor beide toer-
nooien. Alles gaat volgens plan,

dus we gaan er vanuit dat beide
toernooien een succes gaan wor-
den met veel sportiviteit en ge-
zelligheid. We willen nog even
laten weten dat iedereen welkom
is om langs te komen om een
wedstrijdje te kijken en een
hapje en drankje te doen. 
Daarnaast willen we iedereen
vragen om tijdens het Pinkster-
toernooi met de fiets te komen
als dit haalbaar is. Dit om ervoor
te zorgen dat er zoveel mogelijk

parkeerruimte beschikbaar blijft
voor onze gasten van buitenaf. 

We sluiten af met een aantal fo-
to’s van de bierproeverij van 24
april jl. Stefan en Michael Wool-
thuis hebben weer een gezellige
en informatieve middag neerge-
zet. Heren nogmaals bedankt
hiervoor!

Namens de clubhuiscommissie,
Mieke Goedkoop-Hendriks

Techniekwedstrijd 23 april 2016
Sloterparkbad Amsterdam 

Zaterdag 23 april zijn de meiden
van 10 tot en met 15 jaar afge-
reisd naar Amsterdam voor de
laatste techniekwedstrijd voor de
NK. Lili en Svetlana hebben
allebei hun age 2 diploma ge-
haald met mooie punten. Lili
had genoeg voor een NK-limiet,

maar helaas zijn er geen wed-
strijden meer om een 2e te halen
voor het NK in juni. Daarmee is
ze veelbelovend voor volgend
seizoen. 
Voor Aine en Tamara was dit de
eerste keer op age 2 niveau en
zaten al meteen met hun punten

heel dichtbij hun diploma. 
Charissa heeft haar 2e limiet
gehaald en zal in juni met Silke,
Hannah, Noa, Brigit en Melida
DWT vertegenwoordigen op de
Nederlands kampioenschappen.
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Age 1
Melida Keizer 44.3512
Age 2
Silke Burger 53.3066
Hannah Machiels 52.3569
Noa Beijne 51.6894
Brigit van Schie 50.0870
Charissa de Groot 49.9886 2e

 Limiet
Kate van Berne 47.4735
Eva Hartgerink 47.3448
Lili Bóta 47.2538

Diploma, 1e limiet

Svetlana Khatchatrian45.6099
Diploma

Aine Nolan 44.4924
Tamara Aats 44.2007

Wedstrijdkalender Syn-
chroonzwemmen 

14-5-2016
Uitvoeringenwedstrijd Miniregi-
o, Nieuwegein
21-5-2016

Uitvoeringenwedstrijd Age 2,
Amersfoort
4-6-2016
Diplomazwemmen, Zaandam
11/12-6-2016
NK Synchro Beat, Eindhoven 
18-16-2016
Uitvoeringenwedstrijd Age
1-Senioren, Amsterdam 
25-06-2016
Figurenwedstrijd Age 1-Seniore-
n, Utrecht

Het derde jubileum evenement 
is op zondag 4 september. "Puzzelfietstocht,
reünieborrel / bbq"

Dit evenement staat in het teken
van een reünie, het is voor alle
leden van DWT en vooral ook
voor de oud leden van 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 ge-
organiseerd, deze begint bij het
Boerhaavebad en zal je langs de
lange historie van DWT leiden.
De fietstocht zal zo'n 2 a' 3 uur
in beslag nemen en is voor jong
en oud.  Kinderen kunnen ook
mee doen, maar onder de 14 jaar
moet er begeleiding mee! Bij
terugkomst staat er een borrel
klaar om te toasten op nieuwe 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 bijdrage van
€10,00 dit graag ter plekke beta-
len. Van het bestuur krijg je 2
consumpties. Alle overige
drankjes zijn voor eigen reke-
ning. 

Zowel voor de fietstocht  en/of 
borrel / bbq moet u zich inschrij-
ven.
Zet er duidelijk in voor welk
evenement(en) u zich aanmeld
en met hoeveel personen! Ook
als u vegetariër bent. Dit kan tot
en met 1 augustus via naar
jubileum@dwt-haarlem.nl, ook
voor vragen kunt u hier terecht.

Samengevat:
14.00 uur tot 17.00 uur puzzel-

speurtocht.
17.00 uur borrel aansluitend de 
bbq.
20.00 uur einde.

Bij slecht weer is er geen alter-
natief programma en is het de
deelnemers zelf of ze gaan fiet-
sen of niet. De borrel en bbq
gaan hoe dan ook door.

Oproep!
Heeft u nog oude foto's of film-
materiaal liggen stuur ze naar
jubileum@dwt-haarlem.nl

mailto:jubileum@dwt-haarlem.nl
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 dienstverlening
! Toegankelijk 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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Hamm – 12/13 maart
Door: Michel

Aan het begin van het seizoen
wilde ik met de zwemmers wat
vaker op toernooi. Na Werdohl
was dit het tweede toernooi van
het seizoen. We gingen met een
mooi stel naar Hamm. 
Na een uurtje of 4 rijden op vrij-
dag kwamen we aan in ons
Jeugdherberg waar we ons verd-
eelden in een viertal kamers met
stapelbedden. Eigenlijk hebben
we alleen onze spullen gedropt
en zijn we doorgereden naar de
beste curry wurst zaak van
Hamm. Bertjan had namelijk
nog een beetje honger. We 'ver-
gaten' in onze haast alleen een
paar zwemmers, wat ons niet in
dank werd afgenomen.

 

Na een korte nacht kregen we
een flink ontbijt en konden we
op weg naar het zwembad. We
veroverden een mooi plekkie bij
het keerpunt. Gedurende de dag

werd er puik gezwommen met
vele persoonlijke records. Na de
wedstrijd weer terug naar onze
Jeugdherberg waar er een flinke
pasta maaltijd werd voorgescho-
teld. Na een potje Valse Motten,
werd er nog geweerwolfd en
who is de man gespeeld. 
Zondag eerst opruimen en daar-
na door naar het zwembad om
weer "lekker" te zwemmen.
Meteen beginnen met een 400m
wissel was geen pretje, maar ik
was niet ontevreden met mijn
eigen tijd (5.57). Op de terug-
weg nog even de Duitse kas ge-
spekt met 20 euro voor een ver-
keersboete, maar dat mocht de
pret van het weekend niet drukken

DWT handhaaft zich in de landelijke
C-competitie
Door: Michel

Na onze goede 4e ronde kwa-
men we net uit boven de degra-
tiestreep. Hierdoor mochten we
een 5e ronde zwemmen, waard-
oor we tegen de beste 5 tweede
ploegen van de district mogen
zwemmen samen met 4 andere
ploegen uit onze eigen klasse.
Van dit 10-tal (5x C-competitie
en 5x district) werd een klasse-
ment opgemaakt en daarvan
mochten de beste 5 ploegen in
de C-competitie blijven of pro-
moveerde een district ploeg naar
de C-competitie.  
Allemaal dus best ingewikkeld

vooral als je bedenkt dat er per
programma twee zwemmers /
zwemsters meetellen voor de
punten en estafettes ook nog
meetellen. Ook zijn er vervang-
ende tijden voor het geval je
zwemmers mist in een program-
ma.  Hoe sneller je zwemt hoe
minder punten het opleverd. De
ploeg met de minste punten
wint. 
Om landelijk mee te kunnen
draaien heb je minimaal twee
goede zwemmers nodig in elke
categorie (onder 12, 14, 16, 18)
en bij de senioren minimaal 3

goede zwemmers, omdat bij de
senioren vier afstanden worden
gezwommen en bij de andere
leeftijden maar twee afstanden.
Om estafettes te vullen heb je
eigenlijk in elke leeftijd 4 zwem-
mers en zwemmers nodig. Dus
een uitgebalanceerde ploeg is
belangrijk. Je mag geen gaten
hebben om eens in zwemmers
jargon te praten, want dat kost je
punten (vervangende tijden zijn
een beetje langzaam).
Volgt u mij nog? Als trainer
mag ik dus bepalen wie waar
moet zwemmen. Over het alge-
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meen zet ik zwemmers in hun
eigen leeftijd, maar als het beter
uitkomt dan kan ik zwemmers
ook nog omhoog leeftijd zetten,
zodat ze daar voor de punten
zwemmen. 
Om een verhaal weer terug te
brengen naar waar we zouden

moeten zijn: Competitie: We
zijn erin gebleven. Op de 5e dag
heeft iedereen op zijn toppen
van zijn kunnen gezwommen en
vielen er zeer dikke Persoonlijke
records te noteren. We zijn er
dus, zoals je het in de titel hebt
kunnen lezen erin gebleven.

Volgend jaar mogen we weer
landelijke competitie zwemmen.
Dus keep up the good work!
You did it!

Uitslag vind je hier: 
http://www.knzb.nl/

Paastoernooi
Door: Michel

Goed wat moet ik vertellen over
het Paastoernooi. Het was weer
geweldig. Twee dagen, 220
zwemmers, 17 verenigingen, 40
officials, 20 vrijwilligers en 300
ouders op de tribunes, maakten
het tot een waar spektakel met
als hoogte punt: de speciale esta-
fette, waarbij er om taarten werd
gezwommen! Natuurlijk moet ik
het eten met 60 man in de hal
van het zwembad niet vergeten
en de klinkende prijzen die je
kon winnen in de loterij. En had
ik het al gezegd??? We hebben
weer eens het verenigingsklasse-
ment gewonnen. Geloof dat we
nu de beker mogen houden (3e
keer op rij is het in ieder geval). 

Swimcup (ONK)
Door Michel

Voor het eerst sinds jaren waren
er zwemmers van DWT verte-
genwoordigd op de Swimcup
(ONK en kwalificatie toernooi
voor Rio). Er waren dit jaar drie
zwemmer die mochten zwem-
men. Jeffrey zwom de 400m

wissel,  800m vrij en 1500m
vrij, Anouk zwom de 50 en
100m rug en Hiras zwom de
50m schoolslag. 
Jeffrey zwom twee PR's op de
lange vrij afstanden en Hiras
verpulverde zijn 50m schoolslag

PR met bijna 1 seconde. 
Anouk zwom haar beste sei-
zoenstijden op de 50m en 100m
rug. 

Ook de minioren en junioren
mochten tussen de series en fina-

http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/eindstand_2015_2016/
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les zwemmen. Voor de minioren
was het een prachtige ervaring.
Ze mochten op de foto met Pie-
ter van den Hoogenband en za-
gen in de wandelgangen ook nog
Ranomi en Femke voorbij ko-
men. 
De junioren hadden op het op de
zondag op de heupen. Op de 200
meters werden dikke persoonlij-
ke records gezwommen en zo
komen voor een aantal heren de
NJJK limieten in zicht. Hopelijk
gaan ze die komende maand ha-
len. 

Antwoord spelregelvraag 15

Het meest gehoord argument is
dat wit als laatste de bal heeft
aangeraakt en dus blauw de vrije
bal moet krijgen. Het enige dat
ik op dat moment kon bedenken
was de regel die  geldt als de bal
over de achterlijn was gegaan.
Het overleg tussen de twee
scheidsrechters bevestigde dit.
De eerste scheidsrechter gaf aan
dat de bal via een blok over de
zijlijn is gegaan. De tweede

scheidsrechter was met deze uit-
leg overtuigd.

Thuis nog even de spelregels
nagekeken. Artikel 20.14 behan-
deld deze situatie: een bal over
de zijlijn via een blok levert een
vrije worp op voor de verdedi-
gende ploeg.

Het grappige is dat deze situatie

ook tijdens de Heren 3 wedstrijd
daarna ontstond. De scheids-
rechter (andere dan de vorige
wedstrijd) nam ook de juiste be-
slissing. Helaas had één van
mijn medespelers de discussie
over deze situatie tijdens de
voorgaande wedstrijd niet ge-
volgd.

Ton van Gemert.
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Informatie

Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis
Robbert Henrichs

Kopij 
De Waterdroppels wordt samengesteld
door en voor  DWT'ers. Dus ook uw
bijdrage is van harte welkom. Kopij

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

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

Reclame
Robbert Henrichs
Tel.  06-81480333

DWT websites:

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

Contact adressen Zwem uren

Dagelijks bestuur
# 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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