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Leszwemmen
Dit weekend staat het uitzoeken
voor het afzwemmen op de
agenda. Altijd spannend; voor
ouders en kinderen. Het is dus
goed om alle onzekerheden buiten de les weg te nemen voor
zover mogelijk. Onze vraag is
dan ook; komt u op tijd en
neemt u de juiste kleding mee
die nodig is voor dit uitzoeken?
Wanneer bij de meisjes de haren
goed vast gedaan kunnen worden voor aanvang van de les
hoeft dat ook geen belemmering
in het water meer te zijn. En kan
uw kind zich ten volle op de les
richten en haar kunsten vertonen. Bent u ook zo trots dat ze al
zo ver zijn gekomen?
Tot aan het afzwemmen wordt er
gezwommen met kleding aan in
de badjes a, b en c. Maar wanneer er op 3 december afgezwommen wordt, hoeft de vrij-

dag voorafgaand niet per se geoefend te worden in de kledingvoorschriften van het afzwemmen. Ik weet niet hoe u dat doet.
Maar bij mij thuis heb ik gewoon 1 set dagelijkse kleding
wat het chloorwater in mag. Dit
zou dan natuurlijk nooit op tijd
droog zijn op de zaterdag. U
mag dus zelf kijken of u uw kind
2 december dagelijkse kleding
aangeeft in het water. 3 december is natuurlijk zowel badkleding als dagelijkse kleding vereist. Checkt u zelf nog even de
kledingeisen? Ze staan ook beschreven op de website.
3 december wordt er afgezwommen. Wanneer uw kind een formulier heeft ontvangen met
daarop de uitnodiging voor 3
december wordt er verzocht zo
spoedig mogelijk het afzwemgeld te betalen. Dit kan tot uiter-

lijk 1 week voor het afzwemmen. Wordt er niet betaald omdat u het iedere keer vergeet, dan
kan helaas de aanvraag niet worden ingediend bij de KNZB. Deze deadline is ook de reden
waarom er maar 1 uitzoekmoment is. Het afzwemgeld mag u
betalen bij de tafeldame waarna
u een bewijs van ontvangst
krijgt. Bewaar deze dus goed.
Het afzwemmen vindt plaats
in zwembad de Planeet en
start om 8.15uur. Zorg er dus
voor dat uw kind om 8uur aanwezig is zodat het zich rustig
kan omkleden. Het is allemaal al
spannend genoegis
De reguliere zwemlessen komen op 3 december te vervallen.

De agenda voor de komende periode:
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

4-nov
11-nov
18-nov
25-nov

Vrijdag 2-dec

Uitzoeken, met kleren aan
Oefenen met kleren aan
Sint Maarten
Oefenen met kleren aan
Oefenen met kleren aan
Afzwemmen, oefenen met
kleren mag

Vrijdag 9-dec

DWT en de KNZB vinden zowel
zwemplezier als kwaliteit belangrijk. En zo investeert DWT
rijkelijk in bijscholingen en
opleidingen. U bent natuurlijk
op de hoogte van het feit dat er
14 oktober een bijscholing voor
onze lesgevers georganiseerd
was. Een interessante, leerzame
en gezellige avond waarbij er
gepraat werd over en geoefend

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

5-nov
12-nov
19-nov
26-nov

zaterdag 3-dec

Uitzoeken, met kleren aan
Oefenen met kleren aan
Oefenen met kleren aan
Oefenen met kleren aan
achterste bad
Afzwemmen

zaterdag 10-dec

werd met hetgeen wat aangeleerd moet worden en op welke
verschillende wijzen dit gedaan
kan worden. Met de uitgangspunten: plezier en kwaliteit. Een
zeer geslaagde avond.

bij de KNZB. Een jaar waarin ze
terug de schoolbanken in gingen
om vervolgens hun nieuwe capaciteiten te oefenen en verfijnen
in het water. Apetrots zijn we op
deze doorzetters.

Nog meer geslaagd nieuws. Buiten deze bijscholing heeft het
afgelopen jaar een flink aantal
lesgevers een opleiding gedaan

Gefeliciteerd geslaagden:
Toos, Femke, Martin, Jeroen,
Lidian en Siep.
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Degene die hun opleiding aan
het afronden zijn, willen we nog
even een hart onder de riem steken. We hopen dat we jullie namen volgende keer in het clubblad mogen zetten.
Zet hem op met de laatste loodjes.

Junior pro
Al een paar maanden is dit
lesuur gewoon lekker aan het
zwemmen. Zwemvaardigheid 1,
2 en 3 worden geoefend en er
wordt kennis gemaakt met de
verschillende zwemsporten.
Training en plezier vinden een
mooie balans in dit zwemuur.
Ook hier zal er worden

uitgezocht voor het afzwemmen.
Dit gebeurt nog voor de
kerstvakantie. 16 december
vindt het uitzoeken voor de
zwemvaardigheden plaats. 20
januari is dan vervolgens het
afzwemmen van junior pro.
Zwemt uw kind op die dag niet
af? Dan vervalt de zwemles voor
een keer.

Van de polocommissie
Van de voorzitter

Jeugd

pupillen <13 en aspiranten < 15.

Hier wederom een (kort) woordje van de voorzitter. Afgelopen
weekend is de klok een uur terug
gezet. Leuk dat we een uur langer kunnen slapen, minder leuk
dat je in het donker naar je werk
vertrekt en met donker de deur
van je werk weer dicht doet.
Enfin de gezellige dagen zitten
er ook weer aan te komen zoals
Sinterklaas met zijn "pieten", de
kerstman en natuurlijk oud en
nieuw.
Binnen de club, clubhuis zullen
in de aankomende maanden ook
weer diverse activiteiten plaatsvinden, waaronder sinterklaas
die op bezoek komt en een kerstfeest.
Niet vergeten natuurlijk dat na
een pauze van twee weken de
bal ook weer gaat drijven in het
water. Waarbij ik hoop dat er
weer goede resultaten gehaald
gaan worden.

Het gaat goed met de jeugd, er
zijn deze maand heel veel nieuwe kindjes bij gekomen.
Super leuk, wij verwelkomen en
wensen hun heel veel plezier.

Dames.

De sportgroeten van Dolf Pethke
(voorzitter polocommissie)

Oefenwedstrijd is in IJmuiden
tegen VZV om 16.30 uur en alleen voor het gemengde team

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Delano van Breugel
Victor Groenendijk
Jayden Roest.
Narin Atic - Babur
Aylin Atic - Babur
Thanischa Brianna - Melenani
Elvis Sanden
Pip
Dali Oudkerk - Pool
Kaoutar Makkor

Voor de jeugd staat er een oefenwedstrijd en een toernooi op de
planning.
Het toernooi zal plaats vinden in
Lelystad op zondag 8 januari en
is voor de pupillen < 11, voor
het gemengde team pupillen <13
en aspiranten < 15.

Mochten er nog dames of meisjes zijn die een paars waterpolobadpak met logo en eigen naam
willen bestellen kan dit bij Roselijn. Mail naar evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl voor 1
december met je naam en de
maat van je zwempak. Let wel
op deze zwempakken zitten zeer
strak, strakker dan je normale
maat. Het is wel eerst betalen
dan pas het badpak.

Heren
Ook dit seizoen kan er op vrijdagavond getraind worden in de
Planeet. Van 20:30 tot 21:30 uur
is er een half bad beschikbaar.
Dit trainingsuur is bedoeld voor
de spelers van Heren 3 t/m 5.
Maak er vooral gebruik van!

Geslaagd
w-cursus

voor

de

In september hebben de volgende hun w-cursus gehaald:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rob Goedkoop
Arjan Klinkenberg
Annemarie Tisseur
Iris Pethke
Serge Schoberer
Fokkelina van Veen
Thijs Weustink
Stefan Wolthuis
Sander Groenendijk
Melinda Eberlein
Tim Steenhoek

• David Bergsma
Gefeliciteerd allen!

•

Agenda

•

• Zondag 6 november geen training i.v.m. waterpolowedstrijden.
• 18 december Winter schaats

•
•

uitje voor de jeugd t/m/16
jaar.
27 december bezoek van Sinterklaas.
30 december 85 kilometer
zwemmen.
8 januari jeugdtoernooi De
Houtrib
8 januari nieuwjaarsborrel

Wedstrijden van november
Zondag 6 novemberBaddienst: Mascha/Rob
W.nr Niveau
Thuis
Uit
36352 MW.DA3A Dames 2
VZV Da3
30933 MW.DA1A Dames 1
H.B.W. (SG) Da3
30016 MW.HE1A
Heren 1
ZV Noordkop H1
35513 MW.HE2A
Heren 2
ZV De Zaan H4
35529 MW.HE2B
Heren 3
UZSC H5

Aanv.
16:45
17:30
18:30
19:30
20:15

Tafelbezetting
Heren 1
Dames 2
Dames 1
Heren 1
Heren 2

Zaterdag 12 novemberBaddienst: Dolf
W.nr Niveau
Thuis
Uit
Aanv. Tafelbezetting
33182 MW.EG3A
Pup < 11
De Reuring EG1
18:45 Ouders <11 / Dolf
30904 MW.DG5x54A Pup < 13
De Snippen DG5X5 19:25 Ouders < 13
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
Uit
Plaats en bad
30790 MW.DA1A UZSC Da4
Dames 1
De Krommerijn, Utrecht
32264 MW.HE1A
De Vaart H1
Heren 1
De Duker, Bunschoten-Spakenburg
35505 MW.HE2B
De Waterwolf H1
Heren 3
Sloterparkbad, Amsterdam
36393 MW.DA3A KZC Da2
Dames 2
Sportfondsenbad Beverwijk
32180 MW.HE4C
De Aalscholver H4 Heren 4
Almere Poort, Almere
Zaterdag 19 novemberBaddienst: Mascha
W.nr Niveau
Thuis
Uit
36353 MW.DA3A Dames 2
ZPCH Da2
30058 MW.DA1A Dames 1
De Snippen Da1
33866 MW.HE1A
Heren 1
Triton H1
35520 MW.HE2A
Heren 2
ZV Haerlem H4
35524 MW.HE2B
Heren 3
De Aalscholver H2
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
Uit
30273 MW.DG5x54A WZ&PC DG5X5
Pup < 13
30007 MW.EG3A
AquaWaarD EG1
Pup < 11
32473 MW.HE4B
Aquarius H2
Heren 5
Zaterdag 26 novemberBaddienst: Dolf
W.nr Niveau
Thuis
Uit
31573 MW.EG3A
Pup < 11
De Ham EG2

Aanv.
18:25
19:10
20:10
21:10
21:55

Tafelbezetting
Heren 1
Dames 2
Dames 1
Heren 1
Heren 2

Plaats en bad
Leeghwaterbad, Purmerend
De Waardergolf, Heerhugowaard
Kombibad De Wiel, Schagen

VSR
-

VSR
Patrick

Aanv.
16:30
17:45
18:40
20:30
21:00

VSR
Aanv.
17:55
18:15
18:30

Aanv. Tafelbezetting VSR
18:45 Ouder <11 /Dolf Milo

5
33772 MW.DG5x54A
32991 MW.HE4C
32366 MW.HE4B
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
35374 MW.HE2A
36324 MW.DA3A

Pup < 13
Heren 4
Heren 5

Oceanus DG5X5
ZV De Zaan H9
ZV De Zaan H8

Thuis
De Vaart H2
ZV Noordkop Da2

Uit
Heren 2
Dames 2

Zondag 27 november
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
Uit
35594 MW.HE2B
ZPC A’FOORT H7 Heren 3

19:25
20:50
21:35

Ouder <13 /Heren

Heren 5
Heren 4

-

Plaats en bad
Aanv.
De Duker, Bunschoten-Spakenburg 18:00
Het Heersdiep, Den Helder
20:25

Plaats en bad
Sportfondsenbad Amersfoort

Aanv.
15:30

Verjaardagen van november
Casper Groenendijk
Hugo Metten
Iris Pethke
Matthew O'sullivan
Lisette de Boer

3 nov. 2005
10 nov. 1997
11 nov. 1999
24 nov. 2005
24 nov. 1984

Winter uitje voor de jeugd.
Wij gaan weer schaatsen
met zijn allen, wie gaat er
mee?
Wanneer:
Voor wie:
Leeftijd:
Kosten:
Waar:
Hoe laat:

Zondag 18 december
kinderen van junior, pro, wedstrijdzwemmen, waterpolo, synchroonzwemmen.
tot en met 16 jaar.
€ 5,IJsbaan Haarlem, IJsbaanlaan 2, 2024 AV Haarlem
Verzamelen om 12.00 uur de ijsbaan voor de ingang, eindtijd staat nog niet vast.

Wat neem ik mee.
!
Schaatsen zelf meenemen / regelen. Je kunt ze ook huren bij de schaatsbaan kosten voor eigen
rekening. Houd er rekening mee dat je dan wel je legitimatie mee neemt!
!
Handschoenen zonder mag je niet het ijs op!
!
Gepast geld € 5,- aldaar betalen aan de leiding.
Bij wie geef ik mij op.
evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl voor 1 december.
Tot dan groetjes, Odette, Bido en Roselijn.
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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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Spelregelvraag 19
Wit is in de aanval en krijgt een
vrije worp buiten het vijf meter
gebied van blauw. Wit 5 ligt buiten het vijf meter gebied. Wit 5
pakt de bal op. Hij dreigt een-

maal en schiet vervolgens op
goal. De bal verdwijnt in het
goal, nadat de bal een arm van
een aanvaller van wit en de arm
van de doelverdediger heeft ge-

raakt.
De scheidsrechter fluit.
Waarvoor fluit de scheidsrechter?

Het vierde en laatste jubileum evenement

85 kilometer zwemmen
Wij willen iedereen van DWT uitnodigen om aan dit laatste spectaculaire zwemfestijn mee te doen. Hoe
gaaf zou het zijn om met zijn allen 85 kilometer te zwemmen. Jong en oud zijn van harte welkom, je moet
wel in bezit zijn van je B diploma.

Wanneer: vrijdag 30 december.
Tijden:
17.30 uur : Opening en het startsignaal
17.30 uur: minipolo / leszwemmen
18.30 uur: wedstrijdzwemploeg
19.30 uur: uur u /synchroonzwemmen /waterpolo pup. < 11 en <13
20.30 uur: waterpolo dames / aspiranten <15
21.45 uur: waterpolo heren en oud leden

Hoe gaat het te werk.
Kijk goed hoe laat je mag zwemmen, elke zwemafdeling heeft zijn eigen tijd wanneer deze van start mag
gaan. Je hebt een uur tijd om te zwemmen, je mag zelf weten hoe laat je begint als het maar binnen je
aangegeven zwemuur is.
Per keer zwem je 6 banen. Al slingerend zwem je, beginnend op baan 1 onder de lijn door naar baan 2
enz. Bij het uitstappen bij baan 6 meld je je bij het finish tafeltje/tent. En als je dan nog een rondje wil
zwemmen begin je weer bij baan 1. Hoe vaker hoe beter!
Ben je moe en vind je het wel welletjes dan meld je je af bij de finish tafel, daar krijg je een verrassing en
eeuwige roem binnen DWT en in het clubhuis staat wat lekkers voor je klaar.
We hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 30 december!
Groetjes van het jubileum team.
Carry, Auroa, Mariska, Dana en Roselijn.
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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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De Watertrapper,
Een paar jaar geleden, in mijn
zoektocht naar het ontstaan van
DWT, kwam ik er achter dat ook
onze club gewoon ordinair naar
een waterdier is genoemd.
De watertrapper (Podica senegalensis) is een watervogel die
qua vorm het midden houdt tussen een eend en een aalscholver
uit de familie van fuutkoeten.
De vogel heeft helder oranje-rode poten en snavel. De onderzijde is wit, de rest van de
vogel is grijsbruin met enige
witte vlekken. Grootte: 40 centimeter van snavelpunt tot staartuiteinde. Een herkenbare roep
ontbreekt.

Wanneer de vogel wordt achtervolgd, vlucht hij naar het vasteland.
De vogel is een schuwe bewoner
van beboste rivieroevers. Zij
vliegen maar weinig en maken
daarbij vaak veel lawaai omdat
ze dan met hun vleugels op het
water slaan. Zij slapen meest op
een tak die laag over het water
hangt.
Als je de hier bovenstaande informatie (bron Wikipedia) leest
dan denk ik onbewust aan een
aantal DWT-ers. Ik kreeg dat
beeld bij de volgende steekwoorden: herkenbare roep ontbreekt en vliegen weinig ... veel
lawaai.

De watertrapper (Podica senegalensis)
Ik denk dat de naam toentertijd
toch wel goed is gekozen.
Ton van Gemert.

Antwoord spelregelvraag 19
Een vrije worp buiten het vijf
meter gebied mag alleen direct
op goal geschoten worden. In dit
geval dreigt wit 5 eerst. Hierdoor
zou het geen doelpunt mogen
zijn. Nu heeft de bal, voordat
deze in het goal verdween, twee
armen geraakt: die van een witte
aanvaller en die van de blauwe
doelverdediger.
Maakt dat nog verschil?
Artikel 14.3 schrijft voor dat een
goal met elk lichaamsdeel ge-

maakt mag worden, behalve een
gebalde vuist. De bal raakte twee
armen voordat deze in het goal
verdween, dus dan kan je beslissen een doelpunt toe te kennen.
Maar ...

verdedigende doelverdediger.

Artikel 14.4 vermeld dat als de
speler de bal in het spel brengt
(en dat is hier het geval) er alleen maar een doelpunt gemaakt
kan worden wanneer de bal bewust wordt aangeraakt door een
andere speler, uitgezonderd de

Dat de bal door de aanvaller niet
bewust wordt gespeeld is in dit
geval doorslaggevend. Het doelpunt wordt dus niet toegekend
en blauw krijgt een vrije worp.

Dat de bal de arm van de doelverdediger raakt maakt voor de
beslissing van de scheidsrechter
niets uit.

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 Junior Pro
Uurleider: Kitty Ungureanu
junior-pro@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Zwem ABC
Contact:
Elise Groenendijk
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

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
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
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
21.45 - 23.00 Herenselectie
Zondag
16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
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