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DWT naar EMK in Londen
Door: Michel
Peter, Bertjan en Michel zijn
naar de Europesche Master
Kampioenschappen in Londen
geweest. Met 24.000 starts is het
officeel het grootste zwemevenement van Europa.
Officieel begon voor ons de pret
al begin september met onze
voorbereidingen. We zaten met
een aantal masters bij elkaar om
de tafel en hebben toen met zijn
drieën afgesproken, dat we er
voor zouden gaan. Londen is een
super leuke stad en met 10.000
atleten zwemmen is natuurlijk
echt gaaf.
Op 25 mei vlogen naar Londen
waar Michel meteen in de middag zijn 800m zwom. Met een
eindtijd van 10.57 is hij meer
dan dik tevreden. Ondertussen
regelenden Peter en Bertjan nog
even snel een nieuw appartment,
want ochtends bleek dat ons geboekte appartment ineens niet
meer beschikbaar was.
Donderdagochtend was het de
beurt voor Bertjan op de 50m
school. Na mot met de beveiliging (ze wilden Bertjan niet binnenlaten) kwam hij goed boos
aan in het zwembad. Met die
boosheid perste hij er alles uit en
zwom naar een dik pr van 35.68.

's Middags was het de beurt aan
Michel en Peter op de 100m
vlinderslag. Peter had het moeilijk op zijn 100m vlinderslag.
Hij zwom na een goede eerste
50m naar een 1.20.02. Hij heeft
een goed excuus. Pas 1,5 week
doet zijn arm het weer. Hij was
begin mei nog geopereerd aan
zijn elleboog. Dus zijn voorbereiding was om het met de Engelse understatement te zeggen

“niet echt optimaal”. Michel had
daarentegen wel een goede race.
Hij zwom naar 1.12.62 wat voor
hem iig de beste tijd is in de afgelopen 20 jaar in een 50m bad.
Op vrijdag mocht Bertjan zijn
100m schoolslag zwemmen. Na
een goede race zwom hij net
boven zijn PR (1.20). Zaterdag
was Bertjan vrij en mochten
Michel en Peter zwemmen. Peter zwom hier ontzettend goed.
Hij evenaarde zijn beste tijd van
het seizoen op de 50m vlinderslag (0.30.66). Michel stelde wat
teleur met 0.31.72.
Op de laatste dag van het toernooi mocht Bertjan nog zijn
200m schoolslag zwemmen. Met
een 2.58 zwom hij netjes in de
top 20 van zijn leeftijd (50+).
Peter zwom de 100m rugslag in
1.17.
Avonds hebben we ons avontuur
nog even goed gevierd in een
Ierse pub. Nu terugkijkend kunnen we zeggen dat het voor ons
een zeer geslaagd toernooi was
en dat we nu uitkijken naar het
WMK in Boedapest in 2017 of
naar het EMK in Kranjz in 2018.
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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 Synchroonzwemmen Interkring age 2
Zaterdag 21 mei vertrokken de
meiden 12-15 jaar naar Amersfoort voor de landelijke muziekwedstrijd voor hun leeftijd. De
wedstrijd is een goed moment
om te kijken hoe de vereniging
presteert ten opzichte van de
andere clubs voor de NK in juni.
Om elf uur verzamelde solo en
duet om de haren in de gelatine
te zetten. De haren van de groep
zijn in Amersfoort in de knot
gezet, vanwege de vele inschrijvingen voor de wedstrijd zou er
genoeg tijd zijn. Na met ze alleen de nummers nog een keer
drooggetraind te hebben in het
clubhuis, vertrok de groep met
meiden, trainer en ouders naar
Amersfoort. We zaten in het
springbad waar nog even goed
geoefend is met oplopen, vanwege de constructie me duikplankpalen waartussen gestart moest
worden.
Solo en duet hebben een half uur
mogen inzwemmen en toen bij
de jury de muziek getest was,
begon de wedstrijd. Noa heeft
een mooie solo gezwommen en
eindigde met 50 punten op de
18e plek. Silke en Brigit herpakte zich na een mistelling aan
het begin en zwom mooi 51 punten.
De klapper van de dag kwam
van de groep met Kate, Eva,
Svetlana, Hannah, Charissa, Silke,Noa en Brigit.

De eerste lift knalde er uit en er
werd hard geapplaudisseerd in
het zwembad. De formaties lagen klein, de bewegingen waren
strak en ze hebben gestraald naar
de jury. Met een mooie 52 punten behaalde de groep de 13e
plek. Het was een geslaagde dag
en was nooit gelukt zonder de

hulp van Miranda en Belinda die
hebben geholpen met haren en
make up en de ouders die de
meiden naar de andere kant van
het land hebben gereden. De
trainster is hartstikke tevreden,
heeft goed kunnen zien waar de
verbeterpunten nog liggen en
met de NK 11 juni gaan we
knallen!
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Van de Polocommissie
Hallo allemaal,
Het begint er op te lijken dat nu
toch echt de zomer in zicht is.
De tuin staat volop te bloeien,
mensen met hooikoorts volop te
niezen. De zomertrainingen zijn
al van start gegaan, nog even
voor de herhaling:
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
21.15-22.00 waterpolo / balletje
gooien
Houtvaart; conditietrainingen in
week 33, 34 en 35
Houtvaart trainingen (Geldt voor
de Heren & Dames)
Dinsdag 16, donderdag 18,

dinsdag 23 & donderdag 25
augustus 2016
(van 20.00 - 21.00 uur).
En als bonus op donderdag 1
september een extra conditietraining in de Houtvaart
( van 20.00 -21.00 uur).

Binnentrainingen
Vanaf maandag 29 augustus
beginnen weer de reguliere
binnentrainingen in het Boerhaavebad.

Pinkstertoernooi 2016
En ook dit jaar hebben wij natuurlijk het traditionele DWT
Pinkstertoernooi georganiseerd.
De 1ste editie van dit toernooi
stamt uit het jaar 1949. Het toernooi staat ieder jaar garant voor
een geslaagd weekend. Naast
waterpolo op verschillende niveaus is er genoeg te doen. Een
feest met een top DJ, goede horeca met terras, buitenmuziek en
niet te vergeten een taart voor
elk 25e doelpunt! Deze editie
kon er met elk 85ste doelpunt
één meter bier verdiend worden.
Dit ter gelegenheid van het 85
jarige jubileum van onze verenging. Daar moet natuurlijk wel
even bij stil worden gestaan.

dames teams van DWT, maar
wat ook leuk is zijn de wedstrijden van oudgedienden. Voorma-

Het toernooi heeft een sterk bindende factor. Dit is eigenlijk de
belangrijkste redenen dat het
toernooi georganiseerd wordt.
Op dit toernooi komt iedereen
samen. Natuurlijk de heren en

lige leden die weer eens gezellig
een balletje komen gooien. Sommige nemen gezellig de kinderen
mee die ondertussen lekker kunnen spelen op het luchtkussen.
Dit jaar ging met name deze ca-

DJ Strijkplank

tegorie helemaal los op de plaatjes van DJ strijkplank. Op verzoek draaide hij heerlijke plaatjes uit de jaren dat deze doelgroep nog lang haar had en reed
op de Zündapp, Kreidler, Solex
of de Puch! Er heeft zelfs iemand in een van de tentpalen
gehangen. Ik zal geen namen
noemen ;-).
Verder is er altijd een wedstrijd
waarin de jeugdspelers het opnemen tegen de ouders. Natuurlijk
komen sommige opa´s, oma´s of
andere familieleden deze wedstrijd bekijken. Buiten bij de
feesttent komt iedereen elkaar
tegen en onder het genot van een
hapje en een drankje komen al
snel alle sterke verhalen van
vroeger en het hedendaagse boven water. Veel leden kijken
ieder jaar vol verwachting uit
naar het toernooi en dat is erg
leuk om te horen.
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Daarnaast is het sportieve element natuurlijk ook van belang.
Er is weer flink gestreden voor
de felbegeerde 1ste plaats. Dit
jaar twee poules. Een heren en
een dames poule. Winnaar bij de
heren was dit jaar Zv de Zaan en
bij de vrouwen betrof dit ons
eigen Dames 1 team! Nogmaals
gefeliciteerd! Uitblinkende wedstrijd was de wedstrijd in de dames poule DWT 2 tegen Zv de
Zaan. De eerste paar minuten
van deze wedstrijd werd ons dames team onderste boven gezwommen. Tot het moment dat
er nog maar één doelpunt nodig
was voor de taart. Op dat moment veranderde ons dames 2
team in een soort van oorlogsmachine. De dames zijn vol gegaan voor de taart en hebben het
voor elkaar gekregen dat de
Zaan geen enkel doelpunt meer
heeft gemaakt. Onze dames heb-

ben uiteindelijk ook geen doelpunt meer kunnen scoren zodat
de taart aan alle neuzen voorbij
ging.
Een andere reden waarom wij
het toernooi organiseren is natuurlijk de financiële opbrengst.
Met dit geld kunnen weer verschillende zaken binnen de vereniging bekostigd worden. Uit
betrouwbare bron heb ik begrepen dat wij ook deze keer zeker
niet mogen klagen qua opbrengst.
Omdat ik zelf één van de vrijwilligers ben op het toernooi
weet ik hoeveel tijd het kost om
het toernooi te organiseren. De
eerste actiepunten staan ieder
jaar al in de maand september al
op de agenda. De overige actiepunten worden in de overige
maanden afgewerkt. Het gaat
dan o.a. om het ronselen van

teams, vinden van sponsoren,
aanvragen van de vergunning,
zoektocht naar vrijwilligers etc
etc. Er komt best wel veel kijken
bij het organiseren van het toernooi. Drijvende kracht achter het
toernooi is Pim Hendriks middels zijn grote draaiboek coördineert hij alle zaken. De leden
van de clubhuiscommissie zijn
er ook elk jaar erg druk mee.
Ook dit jaar weer een professionele buitenkeuken/bar waar van
alles te krijgen was.
En dan natuurlijk de polocommissie. Ook zij zijn er ieder jaar
lekker druk mee. Alle zaken
rondom de wedstrijden zijn voor
rekening van deze commissie.
Vanuit de polocommissie willen
wij iedereen die ook maar iets
heeft betekend voor het toernooi
van harte bedanken! Op naar het
Pinkstertoernooi van 2017!

spelers + Johannes Kaspers,
Paul Zuiderduin, Jeroen vd Lei,
Jannus Doing, Patrick Aarts,
Milo Sharifian en Boris schotman. Aan de hand van trainingsopkomst, prestatie en motivatie
wordt na de eerste traingenen de
teamindeling bepaald van Heren
1& 2 en natuurlijk de overige
teams. Zo krijgt iedereen een
eerlijke kans.

21.00 uur). En als bonus op donderdag 1 september een extra
conditietraining in de Houtvaart
( van 20.00 -21.00 uur).

Herenselectie
En omdat ik herencoördinator
ben wil ik ook nog even wat roepen over de Herenselectie. Zoals
jullie weten is Heren 1 kampioen
geworden en zal dit team weer
eens promoveren. Onder leiding
van Peter Schoberer draait het
team steeds beter en is de weg
naar boven ingezet. Om dit proces verder te stimuleren is het de
bedoeling dat de voorbereidingen op het nieuwe seizoen vooraf
bekend wordt gesteld zodat alle
spelers van de selectie aanwezig
kunnen zijn. Het is niet vrijblijvend, het is zelf verplicht!
Wie er in de herenselectie zitten
is ondertussen al vastgesteld. Dit
betreft alle huidige Heren 1 & 2

Programma voorbereiding
Houtvaart trainingen (Geldt voor
de Heren & Dames)
Dinsdag 16, donderdag 18,
dinsdag 23 & donderdag 25
augustus 2016 (van 20.00 -

Verplicht toernooi
26, 27 en 28 augustus 2016, 34
ste Internationaal waterpolotornooi "Maurice Hoex".
De polocommissie heeft twee
herenteams en één vrouwenteam. Voor de herenselectie is
dit toernooi verplicht. Andere
heren zijn natuurlijk ook van
harte welkom. Heren 1 zal op
een iets hoger niveau spelen dan
het tweede herenteam (heren
rest). Voor Jannus Doing, Patrick Aarts, Milo Sharifian en
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Boris schotman is het toernooi
niet verplicht. Dit zal gaan i.o.m.
met de ouders.
Natuurlijk is er op dit toernooi
genoeg ruimte voor gezelligheid
maar met name op de 1ste dag

moet er door Heren 1 toch echt
gepresteerd worden. Peter is al
druk opzoek naar zijn tent en
slaapmatje want hij gaat ook
gezellig mee ;)

Oefenwedstrijd

der jaar op de tweede zondag
van augustus de Zeemijl van
Bloemendaal. Voor 2016 wordt
dat alweer de 61??? keer.

and be there!!
Groet,

Verder staat er nog een oefenwedstrijd op het programma,
details volgen later

De Zeemijl
En als laatste voor degene die
dat wil kan op zondag 14 augustus 2016 de Zeemijl worden gezwommen. Traditiegetrouw organiseert de Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade ie-

Rob Goedkoop
(Heren coördinator)

Zet alle data alvast in je agenda

Uit het Haarlems Dagblad
Waterpolotoernooi: taart voor een treffer, of een meter bier
HAARLEM - Pinksteren en
DWT zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden door het
jaarlijkse waterpolotoernooi.
Afgelopen weekeinde vond het
voor de 26ste keer plaats in het
Haarlemse Boerhaavebad met
Pim Hendriks als grote animator. Hij kreeg het dan ook wel
met de paplepel ingegoten.
Van oma.
Door Marcel Tabbers 17-5-2016, 16:52
En die oma was Nel Turkenburg. In 1949 nam ze het initiatief om bij De Watertrappers de
eerste editie te organiseren. ,,Ik
moet het allemaal nog eens goed
gaan nakijken waar het allemaal
was toen. Oma is helaas overleden, dus ik kan het haar niet
meer vragen'', vertelt de 23-jarige Haarlemmer, terwijl hij net
het water uit stapt na een wedstrijd tegen het tweede team van

Tussen de gezelligheid door werd er in het Boerhaavebad ook nog aan waterpolo
gedaan. "Aan de bal Lloyd Muijlaert stevig verdedigd door Pim Hendriks"

DWT. ,,Tegen hen staat er altijd
wel wat prestige op het spel,
maar deze keer waren we duidelijk met 7-0 te sterk.''
Ondertussen start de deejay het
volgende nummertje in en klinkt

een snerpend fluitsignaal bij de
vrouwenwedstrijd. Na een doelpunt springt de hele bank op en
schreeuwt de coach 'nog eentje'.
Hendriks lacht en licht toe. ,,Ieder 25ste doelpunt levert een
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taart op. Dat is traditie. Dit jaar
levert ieder 85ste doelpunt een
meter bier. Zoveel jaar bestaat
de club alweer.''
Iemand die bijna al die 85 jaar
mee maakte is Truus Muylaert.
Niemand kan om haar heen. Ze
verkoopt namelijk de noodzakelijke muntjes voor drank en eten.
,,Ik ben al lid vanaf mijn dertiende. Ik deed aan wedstrijdzwemmen en waterpolo. Later zijn
mijn kinderen dat ook gaan doen
en nu zijn mijn kleinkinderen
actief.
Het is mooi dat je hier al die generaties voorbij ziet komen.
DWT is een echte familievereniging, daarom is het ook zo leuk
als zometeen ouders tegen de
pupillen gaan spelen'', meldt de

80-jarige Haarlemse, die nog
steeds lid is van de clubhuiscommissie en iedere ochtend
haar baantjes trekt in De Houtvaart.
Bierpomp
Buiten staat een tentendorp met
een zithoek, barbecue en bierpomp. Niels Rohling, Michael
Woolthuis en Marco Hendriks
hebben zo hun eigen redenen
een bezoekje te brengen in
Schalkwijk. ,,Wij zijn de biercommissie. Los van de rente-uitreiking bij Jopenbier is het
hier altijd weer even fijnproeven. Of fijn proeven'', zegt
Woolthuis, die als enige nog
actief is in DWT 5.
,,Trainen doen we niet. Na de
eerste drie wedstrijden van het

seizoen zijn we altijd weer in
conditie'', zegt Woolthuis met
een glimlach. Het trio kletst
weer lekker door, terwijl het volgende rondje 'speciaal spul' de
plastic glazen vult.
Het oogt allemaal vrolijk, gezellig en vooral vriendschappelijk.
Uiteindelijk wint ZV De Zaan
het toernooi bij de mannen en
DWT bij de vrouwen. Hendriks
en zijn team van veertig vrijwilligers kunnen tevreden terug kijken. Er zijn nog wat hamburgers
over en de barman sluit het volgende vat bier aan. Hendriks is
nog wel even bezig. ,,De muntjes moeten op. Anders moet ik
ze een jaar bewaren. Gezelligheid kent geen tijd.''

Verslag Peter Rienstra jeugd toernooi
Afgelopen zondag 29 mei was
het Peter Rienstra Jeugd toernooi, wat een super gezellig
sportief toernooi, precies waar
wij DWT voor staan.
Om half 5 gingen we van start, 6

ploegen < 13 en 4 ploegen < 11
gingen van start.
Er werd hard gestreden om de
taarten want net als vorig jaar
was het 25ste doelpunt een taart
waard. Er zijn heel wat taarten

gescoord, maar hoeveel dat weet
ik niet meer precies. Dat er verloren werd was niet eens zo erg
als er maar een taart gewonnen
werd.

pupillen < 11
pupillen < 13
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Onze DWT-ers hebben het super
goed gedaan. Pupillen < 11 werden 2de en pupillen < 13 werden
samen met Noordkop 1 eerste.
Even veel wedstrijden hadden ze
gewonnen en een wedstrijd gelijkspel. Om dan te beslissen wie
er als eerste is geëindigd, wordt
er gekeken naar het doelsaldo.
Helaas voor onze pupillen,
Noordkop had 13 doelpunten
meer.

Hierbij de uitslag:
Pupillen onder de 11.
1ste Aquawaard
2de De Watertrappers
3de De Meeuwen
4de Oceanus
Pupillen onder de 13.
1ste Noordkop 1
2de De Watertrappers
3de Noordkop 3
4de Aquawaard
5de VZV
6de Noordkop 2

Ik wil iedereen die heeft geholpen hartelijk bedanken voor hun
inzet, super!
Want zonder hulp is er geen
toernooi.
Foto's van het toernooi staan op
facebook.
Groetjes,
Roselijn Verbruggen

De laatste wedstrijd van Raymond als
scheidsrechter
Raymond heeft na heel wat jaar
laten weten dat hij gaat stoppen
als scheidsrechter. Dit vinden
wij natuurlijk heel erg jammer,
maar ook snappen we dat Raymond meer tijd wil besteden aan
zijn gezin en andere activiteiten.
Met het Peter Rienstra Jeugd
toernooi heeft Raymond zijn
allerlaatste wedstrijd gefloten,
raar maar waar. Na zijn laatste
fluitsignaal heeft Raymond een
presentje gekregen voor zijn inzet en we hopen dat hij er iets
moois van koopt. Raymond,
nogmaals bedankt voor al je inzet en je veel gefloten wedstrijden. Maarrrrrrr, ook goed nieuws! Gelukkig hebben wij het verkeerd begrepen dat Tim Klein
zou gaan stoppen als scheidsrechter, zoals vermeld in het vorige clubblad. Hij stopt niet maar
last even een pauze in.

Nieuwe scheidsrechter
in aantocht.
We hebben het goede nieuws

doen voor de anderen. En ook
zou Bert het heel vervelend vinden als er minder teams konden
gaan spelen.

Raymond
gekregen dat Bert Loerakker
zich heeft aangemeld om
verenigingsscheidsrechter te
worden. Wij zijn super blij met
Bert. Zijn motivatie om scheidsrechter te worden: Jarenlang
heeft hij gebruik mogen maken
van scheidsrechters om het spel
in goede banen te laten verlopen,
nu wil hij wel eens wat terug

Helaas word je niet zomaar
scheidsrechter, Bert zal eerst zijn
w-tje ( jureren van wedstrijden )
moeten behalen en dan mag hij
beginnen aan de cursus scheidsrechter. En als je dat gehaald
hebt, krijg je een certificaat, een
mooi KNZB t- shirt en een
mooie scheidsrechterfluit! Bert,
wij wensen je heel veel plezier
en succes met de aankomende
cursussen. En als je het even niet
meer weet met de regels, wees
gerust. Er schijnen op de vereniging altijd wel mensen te zijn
die denken de regels heel goed te
weten ;-) En wat ik ook wel eens
heb gehoord: de regel: De
scheidsrechter heeft altijd gelijk!
( alleen aan de badrand dan Bert
)
Mocht je nou ook denken, ik wil
eigenlijk ook wel scheidsrechter
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worden en ga samen met Bert op
cursus. Schroom niet en geef je
op nu het nog kan. Het is gezellig om met meerdere mensen een
cursus volgen. Hierbij nog het
oproepje van vorige maand:

Scheidsrechters gezocht 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
dit is nu echt iets voor mij of je
ziet dit als een uitdaging, neem
dan contact op met:
dwtwaterpolo@gmail.com

Evenementen en activiteiten
vrijdag 10 juni

zondag 14 augustus

Leuk teamuitje.

Ouder vergadering voor de jeugd
19.30 uur

De Zeemijl

zaterdag 11 juni
Senioren Toernooi Den Helder

Verplicht toernooi voor de He en
en dames selectie 34ste Internationaal waterpolotornooi "Maurice Hoex". in Hasselt

zondag 3 juli

zondag 4 september

Swim to Fight Cancer

jubileum DWT fietspuzzeltocht

Zet allemaal in jullie agenda:
zondag 4 september viert DWT
zijn derde jubileum evenement.
Meer informatie lezen jullie
verderop in het clubblad. Deze
fietspuzzeltocht is erg leuk om
samen met je teamleden te doen
en we sluiten af met een bbq.

8, 9 en 10 Juli

10 en 11 september

Minipolo uitje "bowlen"

25 en 26 juni

DWT
zang"

jeugdkamp

"Vogelen-

26, 27 en 28 augustus

jeugdtoernooi De Snippen < 11
en < 13

Afscheid van twee leden van de polocommissie.
Helaas moet ik u mededelen dat
wij als polocommissie afscheid
moeten nemen van twee belangrijke personen binnen de polocommissie. Één daarvan is Sabine Govers, volgens zeggen is al
vanaf jonge leeftijd bij de polocommissie gekomen. Ik heb Sabine mee mogen maken als een
gedreven en actief lid van de
polocommissie. Als secretaris
stond ze haar mannetje richting
de KNZB en de competitieleiders van de regio, om aan het

begin van het seizoen alle wedstrijden weer in te kunnen plannen. Verder was ze binnen de
polocommissie actief met het
schrijven van stukken zoals jaarlijks het jaarverslag voor de Algemene ledenvergadering en het
opstellen van het poloboekje.
Annette Lagendijk is het tweede
polocommissielid waar we afscheid van nemen, zij was het
dames aanspreekpunt. Zij was
altijd betrokken bij het reilen en

zeilen van dames 1 en dames 2
in de afgelopen seizoenen. Het
ging in de afgelopen drie jaar
niet makkelijk, maar ze probeerde er toch het positieve uit te
halen. Ik en mijn mede polocommissie leden vinden het jammer dat de dames ermee stoppen
maar begrijpen de motivering. Ik
wil beide dames hartelijk danken
voor hun tomeloze inzet voor
DWT en met name voor de polocommissie. Met een snik en
een lach nemen wij afscheid van
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jullie en ik vond het fijn om de
afgelopen paar jaar (volgens mij
drie) met jullie samen te werken.
Ik hoop dat we gezamenlijk nog
een leuk seizoen afsluitingsuitje
hebben en wens jullie het beste.
Ik kom jullie vast nog tegen in
het zwembad.

Tevens kan ik u melden dat er
enkele leden zich bij de polocommissie willen voegen. Hier
hebben wij binnenkort gesprekken mee. Mocht u dit lezen en
denken ik wil ook wat betekenen
voor deze gezellige club dan
kunt u zich altijd aanmelden en

lees verder na dit stukje. U kunt
ook contact opnemen met ondergetekende voor nadere informatie.
Met de sportieve groeten van
Dolf.

Polocommissie zoekt nieuwe leden!
Wedstrijdsecretariaat.
Je plant wedstrijden, regelt
baddiensten, wedstrijd secretariaat (tafeltje). Je bent ook het
contact met de KNZB.

Dames coördinator/aanspreekpunt.
Ben jij een sociaal en mondig
type en ben je veelvuldig aanwezig bij de trainingen en vind je
het leuk om een tussen persoon
te zijn tussen de dames / aanvoerders / trainer en de polocommissie dan zoeken wij jou.

Assistent evenementen/activiteiten organiseren.
Vind jij het leuk om uitjes, minipolo toernooien, 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 polocommissie is het onmogelijk om het waterpolo soepel te verlopen.
Dit was alweer het laatste stukje
in het clubblad voor de vakantie.
Wij wensen iedereen een hele
fijne vakantie toe en hopen iedereen na de vakantie weer te
zien.
Sportieve groeten van Sabine
Govers, Annette Lagendijk, Dolf
Pethke, Rob Goedkoop, Mascha
Bakker en Roselijn Verbruggen.

Swim to Fight Cancer
Haarlem bruist op 3 juli! Op deze dag is ons mooie Spaarne het
decor van een unieke zwemtocht. Honderden zwemmers
gaan van start voor een twee of
vijf kilometer lange tocht. Kom
samen in actie voor Haarlem
Swim to Fight Cancer om zoveel
mogelijk geld in te zamelen voor
meer kankeronderzoek en educatie. Doe jij ook mee?
Deelnemen kan individueel, als
businessteam en als estafetteteam van acht zwemmers.

Schrijf je nu in of doneer!
http://haarlem.swimtofightcancer.nl
Ook doen er van onze vereniging mee aan deze ludieke en
prachtige actie, vind je het leuk
om één van onze leden te sponseren kijk dan op de site
http://haarlem.swimtofightcance
r.nl en klik het kopje deelnemers. Zoek dan je favoriete deelnemer op en volg de instructies.

Wie doen er allemaal
mee:
Elise Groenendijk
Femke Pabst
Karina Douwma
Tessa Wijkmans
Carry Smits / Muijlaert
Anita van Luit
Frank Muijlaert
Eddy Roosen
Hans van Beek
Roselijn Verbruggen
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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 gehouden.
Er wordt een fietsspeurtocht
georganiseerd, 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

Samengevat:
14.00 uur tot 17.00 uur puzzelspeurtocht.
17.00 uur borrel aansluitend de
bbq met een vrolijk deuntje.
20.00 uur einde.
vragen we een kleine eigen bijdrage van €10,00 dit graag ter
plekke betalen. Van het bestuur
krijg je 2 consumpties. Alle overige drankjes zijn voor eigen
rekening.
Zowel voor de fietstocht en/of
borrel / bbq moet u zich inschrijven.
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.

Bij slecht weer is er geen alternatief programma en is het aan
de deelnemers zelf of ze gaan
fietsen of niet. De borrel en bbq
gaan hoe dan ook door.

Oproep!
Heeft u nog oude foto's of filmmateriaal liggen stuur ze naar
jubileum@dwt-haarlem.nl
Sportieve en feestelijke groeten
van de jubileumcommissie,
Carry Muijlaert, Mariska Ter
Horst, Dana Ungureanu, Auroa
Piers en Roselijn Verbruggen.

Let op wijziging DWT jeugdkamp!
Jongens en meisjes, papa's en
mama's opgelet een wijziging.
Op de flyer staat dat we naar het
Naaldenveld gaan in Bentveld,
helaas is deze locatie vol. Daarom gaan wij nu naar Vogelen-

zang, ook een hele leuke locatie
en er is zelfs een zwembad op de
camping! Dus heb jij je nog niet
ingeschreven……..doe dat dan
voor 27 juni.

Ben jij tussen de 7 en 16 jaar, zet
deze datum vast in je agenda!
"Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag
10 juli"
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Het beheerkantoor voor
Vereniging van Eigenaren
JVL Administraties BV is het beheerkantoor voor Vereniging van Eigenaren
in Haarlem en omstreken. Momenteel beheert JVL Administraties B.V. ruim
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:
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
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Uitnodiging DWT Jeugdkamp 2016
Beste Wedstrijdzwemmers, junior pro zwemmers, synchroonzwemmers 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 Vogelenzang op de camping
"Vogelenzang". In het weekend
van vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli zijn jullie van harte
uitgenodigd om het hele weekend allerlei leuke spelletjes en
activiteiten te doen. Wat we precies allemaal gaan doen blijft

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

ping "Vogelenzang".
Wanneer: 8,9,en 10 juli
Kosten: 20,-

Wij verwachten alle deelnemers
op vrijdag 8 juli om 18.00 uur
op het pakeer terrein van de
camping "Vogelenzang" en op
zondag tussen 15.00 uur en
16.00 uur mogen jullie weer opgehaald worden.

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

Wat: DWT jeugdkamp De Watertrappers
Wie: Voor alle jeugd vanaf 7 tot
en met 16 jaar
Waar: Vogelenzang op de cam-

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: _______________
_______________

Groetjes van de jeugdkampteam
Peter van de Bor, Femke Pabst,
David de Loor en Roselijn Verbruggen.
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Spelregelvraag 16
Het is de derde periode en het
staat 4-6. Blauw is in de aanval
en alle blauwe spelers, op de
keeper na, en alle witte spelers
bevinden zich op het speelhelft
van het team met de witte caps.

Een blauwe spelers speelt de bal
terug naar zijn eigen keeper.
Mag dit?
Denk eerst eens heel goed na
voordat je het antwoord leest.

Leszwemmen
Met het afzwemmen voor de
boeg hier een aantal belangrijke
data.
Vrijdag 3 en zaterdag 4 juni
wordt er uitgezocht.
Tot en met zaterdag 25 juni
wordt er gezwommen in het diepe met kleren aan.
Zaterdag 2 juli is het afzwemmen in zwembad de Planeet. We
starten om 8.15uur. Heel vroeg,

dus zet de wekker. De reguliere
lessen komen op deze dag te
vervallen.
Afzwemmers: zet hem op.

Kleedkamer indeling
zwembad
Heel vaak gaat het goed. Maar af
en toe is er toch een papa of
mama die het eventjes mis begrepen heeft. Geen probleem, we

leggen het gewoon nog een keer
uit. Kleedt een vader zijn zoon
of dochter om is het de bedoeling dat ze zich omkleden in de
herenkleedkamer. Kleedt een
moeder haar zoon of dochter om
voor het zwemmen dan graag
naar de dameskleedkamer. Dit
voorkomt een hoop verwarring
en verschrikte blikken.

Antwoord spelregelvraag
Voor het goed beantwoorden
van deze vraag is meer informatie nodig over de spelsituatie.
Het reglement schrijft in artikel
20.16 het volgende:
Het verspillen van tijd.
[Opmerking: Het is de scheidsrechter toegestaan een gewone
fout onder deze regel toe te kennen, voordat de 30 seconden van
balbezit is verstreken. Als de
doelverdediger de enige speler
van zijn ploeg is op zijn eigen
speelhelft, verspilt hij tijd als hij
de bal krijgt aangespeeld door
een medespeler van zijn ploeg
die zich op de andere helft van

het speelveld bevindt. Tijdens de
laatste minuut moeten de
scheidsrechters ervan overtuigd
zijn dat er bewust tijd verspild
wordt, alvorens deze spelregel
toe te passen.]
Op het eerste gezicht betekent
het terugspelen van de bal, zoals
in het voorbeeld beschreven, een
gewone fout waarvoor de
scheidsrechter kan fluiten.
Maar in de opmerking staat ook
in de laatste zin dat de scheidsrechter ervan overtuigd moet
zijn dat er tijd wordt verspild (in
de laatste minuut). Het is echter
de derde periode.
Daarnaast weten we niet of de

blauwe spelers onder een stevige
pressing ligt en daardoor onder
druk de bal terugspeelt. In dat
geval is er niet echt sprake tijdsverspilling door het terugspelen,
maar bal behoud door het terugspelen.
Het is dus niet eenvoudig om
een eenvoudige regel zoals deze
simpel toe te passen. De interpretatie van de scheidsrechter is
hierbij doorslaggevend. En elke
scheidsrechter zal de situatie
anders interpreteren: het zijn net
mensen ;-)
Ton van Gemert.
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Informatie
Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis
Robbert Henrichs

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

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

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

Contact adressen

Zwem uren

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

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Kitty Ungureanu
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Junior Pro (incl.
Zwemvaardigheid)
Contact:
Elise Groenendijk
junior-pro@dwt-haarlem.nl
Planeet zaterdag
8.00-9.00
ABC
uurleider:
Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 ABC
uurleider:
Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Ledenadministratie (Adreswijzigingen,
lidmaatschap en opzeggingen)
# Ineke Rohling
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
Clubhuiswerkgroep
# Mieke Goedkoop
(voorzitter)
tel.: 06-42002548
# Toos Goedkoop
(Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl
Leszwemmen
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
junior-pro@dwt-haarlem.nl
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333
DWT websites:

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

Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
19.30-20.30 Zwemuur voor volwassenen
(uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu
tel: 023-5330857
Synchroonzwemmen:
dinsdag:
17.30-19.00 uur
zaterdag:
13.00-14.00 uur
zwemmen:

14.00-16.00 uur

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

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

Waterpolo:
Locatie Boerhaavebad
maandag 21.45 - 23.00 Herenselectie
dinsdag
18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
19.30 - 21.00 Dames 1+2 / Asp <15
woensdag 22.00 - 23.00 Heren 3-4-5
vrijdag
18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
Junior Pro-uur
20.30 - 21.45 Dames 1+2 / Asp <15
21.45 - 23.00 Herenselectie
Zondag
16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
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