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Van het Bestuur

Beste allen,

Als je  dit leest zijn we alweer
een paar dagen in 2017!

Het bestuur wenst je een geluk-
kig, gezond en natuurlijk spor-
tief jaar toe!

Op zaterdag 14 januari doen we
dat graag persoonlijk. Die avond
draait het bestuur een bardienst
en heten wij je tussen 17 en
19.30 uur graag welkom om een
toast uit te brengen op 2017!
We hopen veel leden en oud le-
den te zien die avond!

2017 is ook het 86e bestaansjaar
voor DWT.

Wat heeft de jubileumcommissie
het goed verzorgt in 2016…..een
jaar om niet te vergeten  dankzij
jullie!

De 85e verjaardag van DWT
werd afgesloten met de 85 kilo-
meter zwemmen. Om 17.30 uur
startten veel  kinderen van ele-
mentair zwemmen met hun ou-
ders en hebben de kop er af ge-
zwommen, om 20.30 uur was de
85 kilometer al gehaald en kon

het feest beginnen!

2017 een jaar vol verwachting-
en?

Hoe gaan we presteren, wat
brengt het nieuwe jaar ons? Al-
tijd vragen waar je even bij stil-
staat aan het begin. Maar als we
doorgaan zoals we het doen be-
loofd ook 2017 een fijn, gezellig
en sportief jaar te worden voor
ons allen!

Het bestuur

Alternatieve nieuwjaarsreceptie
( bij uitzondering i.v.m. vervangen plafond clubhuis)

Het 1e weekend van januari
wordt er hard gewerkt aan het
vervangen van het plafond van
het clubhuis. De nieuwjaarsre-
ceptie is dan ook niet mogelijk
op 7 januari.

Graag nodigen we, als bestuur, 
alle leden en oud leden uit om
op zaterdag 14 januari tussen 17
en 19.30 uur een drankje te ko-
men doen in het clubhuis. Op
deze avond draait het bestuur de
bardienst.

Bij uitstek de gelegenheid elkaar
de beste wensen te doen voor
2017 en het nieuwe plafond te
aanschouwen!

We hopen veel ( oud)  leden te
verwelkomen!
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Spelregelvraag 21

We gaan dit keer een artikel be-
handelen die voor iedereen (spe-
lers, scheidsrechter en toeschou-
wers) lastig te beoordelen is. Het
lastig beoordelen heeft te maken
met de interpretatie van het arti-
kel. Dit artikel laat zich namelijk
niet zo makkelijk vatten. Het
gaat om uitsluitingsfouten (arti-
kel 21) en dan met name artikel
21.5: het (ver)hinderen van de
uitvoering van een vrije worp,
doelworp of hoekworp.

Situatie: Wit 5 wordt buiten de
vijf meter zone aangevallen door

blauw 8. Blauw 8 maakt een
overtreding waardoor de
scheidsrechter een vrije worp
toekent aan wit 5. Wit 5 neemt
deze vrije worp.
Vervolg situatie 1: Blauw 8 ligt
één meter verwijderd van wit 5
en zwaait met een arm heen en
weer. De heen en weer zwaaien-
de arm gaat niet richting de bal.
Vervolg situatie 2: Blauw 8 ligt
twee meter verwijderd van wit 5
en houdt één arm omhoog. De
omhoog gestoken arm is schuin
naar voren gericht, en de speler
beweegt zich ook richting wit 5.

Vervolg situatie 3: Blauw 8 was
tijdens de overtreding met zijn
hoofd onder water. Bij het boven
water komen gaat blauw 8 direct
naar de bal.
Vervolg situatie 4: Blauw 8
zwemt rustig weg waarbij hij
tussen wit 5 en de bal ligt. Wit 5
moet wachten totdat blauw 5
verder is gezwommen om bij de
bal te komen.

Wat zal de beslissing van de
scheidsrechter zijn bij elk van de
vervolg situaties?

Van de polovoorzitter…..

Om te beginnen wil ik iedereen
een gelukkig, gezond en vooral
sportief 2017 wensen. We heb-
ben het jaar goed afgesloten. De
jeugd ging met zijn allen schaat-
sen en heeft de dag afgesloten
met frietjes.  En voor de oudere
jeugd was er het gemaskerde
kerstbal, georganiseerd door de
clubhuiscommissie. Het was
reuze gezellig er werd tot in de
late uurtjes gedanst en vele mas-
kers eindigde in de kerstboom.
Ook was er nog  het 85 km
zwemmen ter ere van het 85 jari-
ge bestaan van de vereniging.
Onze waterpoloërs die er waren
hoefde niet meer mee te zwem-
men om het doel te behalen. De-
ze was al bereikt door de vele
voorgangers. Maar wij waterpo-
loërs hebben de tijd verder ge-
vuld met een balletje gooien en
een gezellig avondje in het club-

huis onder begeleiding van DJ
Strijkplank. Want van een klein
feestje zijn de waterpoloërs echt
niet vies.

Het nieuwe jaar is alweer enkele
dagen op gang en we hopen dat
iedereen mooie dagen heeft ge-
had en hopelijk weer gewoon
met 10 vingers kan gaan poloën.
Vrijdag 6 januari  gaan de eerste
trainingen weer van start voor de
senioren. De aspiranten hebben
zondag 8 januari een waterpolo
toernooi in Lelystad als voorbe-
reiding op de tweede helft van
het seizoen. 
De wedstrijden beginnen op za-
terdag 14 januari weer en aan-
sluitend kan er een drankje ge-
dronken worden bij de nieuw-
jaarsreceptie in het clubhuis.
Waar we allemaal op ons rug

liggend of welke positie jij dan
ook fijn vindt naar het vernieuw-
de plafond kunt kijken. Het be-
stuur heeft voor deze speciale
gelegenheid  bardienst. We zien
jullie graag en heffen samen het
glas.

Op dit moment is de polocom-
missie druk bezig met het Polo-
boekje. De teams zijn al op de
hoogte gesteld van de eerste
wedstrijden en staan tevens ook
verder op in het clubblad ver-
meld. We trachten deze op 14
januari uit te kunnen reiken aan
de waterpololeden. 

De sportgroeten van Dolf Pethke 
(voorzitter polocommissie) en
Roselijn ( deinnoodhelpikheb-
geentijdinspiratieuitdebrand-stukjesschrijfster)



Nieuwjaarsreceptie
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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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Jubileumjaar

We zijn begonnen op 30 decem-
ber 2015 , de echte 85e verjaar-
dag van DWT, met een druk be-
zochte pub quiz, die gewonnen
werd door de clubhuiscommis-
sie.

Daarna was er op 9 januari een
zwemfeest voor de jeugd. De

kinderen streden om de titel bes-
te DWT-er en moesten in
groepjes van alle sporttakken
een onderdeel uitvoeren. De
avond werd afgesloten met een
heerlijk  buffet.

Op 4 september was er de fiets-
speurtocht/reünie/BBQ/borrel.

Vele oud-leden hebben hier weer
lekker kunnen bijpraten. Er wer-
den weer veel mooie herinne-
ringen opgehaald.

Op 30 december 2016 hebben
wij het jubileumjaar afgesloten
met 85km zwemmen. Wat een
mooie afsluiting van dit jaar!
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Helaas weten we niet precies
met hoeveel mensen wij dit vol-
bracht hebben maar wat was het
gezellig. Iedereen, van jong tot
oud, had enorm veel plezier in
het banenzwemmen.

De jongste deelnemers waren
zes jaar en de oudste, Truus
Muijlaert, 81 jaar! Dat geeft toch
wel aan dat DWT  echt een vere-
niging is voor alle leeftijden!!

Heel leuk was ook dat George
Westerman , oud-lid/ trainer/
waterpolospeler kwam kijken en 
aanmoedigen en dat ook Jan
Eichhorn meedeed. Hij zwom
zelfs 1500m. en is bijna 80 jaar
oud.

Mirjam Otten, voorzitter van
DWT gaf om 17.30u. het start-
sein. De leszwemmers , minipo-
lo en kinderen van junior-pro

startten de avond, sommige sa-
men met hun ouders. Daarna
was synchroonzwemmen aan de
beurt, en de zwemmers van het
Uur U. De synchroon zwemsters
maakten er zowaar een beetje
een show van door allerlei figu-
ren te maken onder het zwem-
men. Om 19.30 lagen de wed-
strijdzwemmers in het water.
Die waren extra gemotiveerd om
in hun uur de 85 km. te halen.
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En dat is gelukt! Om iets voor
half negen was het al zover, de
85km was gehaald. Waterpolo
hoefde eigenlijk niet meer te
zwemmen, die gingen daarna
dan ook gewoon lekker een bal-
letje gooien. 

Intussen stond in het clubhuis
DJ Strijkplank al te draaien en
hebben we er met z'n allen nog
een gezellige avond van ge-
maakt.

Het hele jaar door waren er acti-
viteiten, met deze 85km als

sluitstuk.

Het jubileumjaar is nu voorbij,
op naar de volgende mijlpaal!

De jubileumcommissie, Aurora,
Carry, Dana, Mariska en Roos
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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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Winter jeugduitje zondag 18 december

Wat was het winteruitje weer
super gezellig, om 12 uur verza-
melende we  bij de ingang. En
om 12.30 uur stonden de we  al
op de schaatsen. De meeste van
ons kon al een aardig schaatsen,
dus die waren meteen al wat
rondjes aan het schaatsen. Op
het krabbel baantje werd hier en
daar ook eens voorzichtig wat
metertjes gemaakt. Via Kras
sport werden er twee schaats-
clinics gegeven, wedstrijdschaat-
sen en ijshockey. Volgens de
meeste kinderen was ijshockey
vet cool en het wedstrijdschaat-
sen wat aan de suffe kant. 

Wat ook zo leuk was, was dat er
van alle zwemtakken kinderen
aanwezig waren. Zo werd er uit-
gewisseld welke sport nou het
leukste was, wat dat nou uitein-
delijk was is er niet helemaal
duidelijk geworden.  Het was
een leuke club kinderen bij el-
kaar en ja er hebben er zelf twee
verkering gekregen. Is dat niet

even leuk, ja op de club begint
het allemaal. Het uitje werd af-
gesloten met patat en limonade
in een heerlijke verwarmde apar-
te ruimte. Voor dat de patat er
was werden er nog spelletjes
gedaan en vliegtuigjes gevou-
wen. De tijd vliegt als het gezel-
lig is dus daar waren dan ook de
eerste ouders weer om hun kroo-

st op te halen. Iedereen ging naar
huis met een goed gevuld tasje
van Huijgsport , de sportzaak
van Haarlem in de Cronjéstraat.
Fredo en Rob bedankt voor jullie 
hulp namens de kinderen en mij.
Altijd heel fijn dat er ouders zijn
die willen helpen.

Groetjes Roselijn Verbruggen



[ Vacature ]

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Wil jij deze zomer lifeguard
worden op de Waddeneilanden?

De KNRM zoekt nieuwe lifeguards voor de zomermaanden
op de Friese Waddeneilanden.
Ben jij fysiek actief of sportief en kun je 400 meter
zwemmen binnen 8 minuten? Wil je in de zomermaanden
op het strand werken? Dan is dit dé ideale vakantiebaan!

Schrijf je nu in en doe mee met de KNRM Lifeguard  
selectiedag op zondag 5 maart in Heerenveen of op 
zondag 19 maart in Amsterdam. Deelname aan de selectie-
dag is verplicht voor verdere selectie. Ervaring met  de 
zee en het reddingswerk is wenselijk maar niet  
noodzakelijk.

In mei/juni 2017 vinden de opleidingen plaats. Dan word je 
in 6 dagen opgeleid tot Beach Lifeguard. Na afronding van 
die opleiding kun je als KNRM Lifeguard aan de slag. 
Gedurende je werkperiode zijn er aanvullende opleidingen
zoals de rijvaardigheidstraining (4x4) of het varen op de 
reddingwaterscooter.

Als KNRM Lifeguard werk je minimaal 4 aaneengesloten 
weken op één van de Waddeneilanden (Vlieland,  
Terschelling, Ameland of Schiermonnikoog). Je werkt 
gemiddeld 6 dagen in de week. Je verdient een  
marktconform salaris plus vakantietoeslag.  
Slaapaccommodatie op het eiland is geregeld en 
reiskosten worden vergoed.

De selectie eisen zijn:
- Deelname aan de KNRM Lifeguard selectiedag
- minimumleeftijd 18 jaar.
- 400 meter zwemmen binnen 8 minuten (borstslag)
- hardlooptest van ongeveer 800 meter.
- minimaal 4 aaneengesloten weken beschikbaar in de
maanden juli en augustus (zie inschrijfformulier voor de 
werkperioden).
- bij voorkeur in bezit van EHBO en rijbewijs

Ga voor alle informatie en sollicitatie naar:

www.redderworden.nl
en doe mee met de selectiedag op 5 of 19 maart 2017!
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Leszwemmen

Ook van de leszwemcommissie
natuurlijk een spetterend 2017
gewenst! Met het uitzwaaien van
het oude jaar een mooi moment
als commissie om terug te blik-
ken. 

Want in 2016:
• Hebben ruim 200 kinderen en

volwassenen hun zwemdiplo-
ma gehaald

• Zijn we in januari overgestapt
naar een nieuw leszwempro-
gramma; superspetters

• Heeft DWT officieel zijn
'kwaliteitscertificaat Supers-
petters' van de KNZB ont-
vangen en

• Hebben we van dit nieuwe
programma inmiddels al 5

badjes in het water liggen 
• Hebben veel van onze lesge-

vers hun opleiding van de
KNZB positief afgerond

• Zijn we wederom ontzettend
dankbaar voor de vele vrijwil-
ligers die ons zijn komen ver-
sterken.

Ook onze commissie bestaat uit
vrijwilligers. Zoals in de vorige
uitgave al te lezen was, is een
van onze commissieleden met de
zomer gestopt. Gelukkig hebben
wij een ervaren, betrokken en
kundige opvolger voor haar we-
ten te vinden; Harrie. Harrie is
zowel in het Boerhaavebad als
de Planeet een vertrouwd ge-
zicht. Hij is jarenlang uurleider

in het Boerhaavebad geweest, tot
enkele jaren geleden voorzitter
van de leszwemcommissie en is
altijd met veel enthousiasme
blijven lesgeven. Zijn scherpe
blik ondersteunt ons tijdens het
lesgeven en nu ook in de com-
missie waar we erg blij mee
zijn!
Ookal zijn we nog niet halver-
wege het schooljaar; wanneer
het nieuwe kalenderjaar begon-
nen is, heb ik het gevoel dat de
zomervakantie met rasse schre-
den nadert. En dus is ook de vol-
gende keer afzwemmen in het
vizier. 

Hieronder de planning voor ko-
mende weken:

Vrijdag 6-jan geen zwemles

Vrijdag 13-jan

Vrijdag 20-jan

Vrijdag 27-jan

Vrijdag 3-feb Oefenen met kleren aan

Vrijdag 10-feb Oefenen met kleren aan

Vrijdag 17-feb Oefenen met kleren aan
Start voorjaarsva-
kantie

Vrijdag 24-feb Oefenen met kleren aan voorjaarsvakantie

Vrijdag 3-mrt Uitzoeken, met kleren aan

Vrijdag 10-mrt Oefenen met kleren aan

Vrijdag 17-mrt Oefenen met kleren aan

Vrijdag 24-mrt dag voor afzwemmen

zaterdag 7-jan

zaterdag 14-jan

zaterdag 21-jan

zaterdag 28-jan

zaterdag 4-feb Oefenen met kleren aan

zaterdag 11-feb Oefenen met kleren aan

zaterdag 18-feb Oefenen met kleren aan
Start voorjaarsva-
kantie

zaterdag 25-feb Oefenen met kleren aan voorjaarsvakantie

zaterdag 4-mrt Uitzoeken, met kleren aan

zaterdag 11-mrt Oefenen met kleren aan

zaterdag 18-mrt Oefenen met kleren aan achterste bad

zaterdag 25-mrt Afzwemmen

Junior Pro

Voor de vakantie is er gekeken
voor het afzwemmen. Voor zo-
wel zwemvaardigheid 1, 2 als 3
hebben onze beoordelaars kri-
tisch gekeken. Op 20 januari

vindt het afzwemmen plaats. 

Let op: De reguliere zwemles
van junior pro vervalt 20 januari.

Alleen de kinderen die afzwem-
men worden dan verwacht.
 

Afzwemmers: zet hem op!
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Foto vraag

Ton is de foto hiernaast ergens
tegengekomen. Hij heeft geen
idee waar dit is (Heemstede of
Kleverbad) of wanneer en of het
iets met DWT te maken heeft. 

Misschien dat één van de lezers
het weet.

Reactie kunnen gemaild worden
naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl

Antwoord Spelregelvraag.

Vervolg situatie 1: Het artikel
benoemt geen afstanden. Dit
betekent dat de scheidsrechter
hier zelf moet beslissen of deze
afstand belemmerend is voor het
nemen van de vrije worp. Over
het algemeen zal een meter af-
stand voldoende moeten zijn.
Het zwaaien van een arm kan
door de scheidsrechter gezien
worden als het versperren van de
werprichting. Doordat de arm
niet richting de bal gaat heb je
kans dat de scheidsrechter blauw
8 niet eruit stuurt.
De kans is groot dat de scheids-
rechter in deze situatie niet fluit
voor een u20.

Vervolg situatie 2: Het verschil
t.o.v. situatie 1 is dat speler
blauw 8 de arm richting de bal

omhoog houdt en richting de bal
beweegt. Dit is voor de scheids-
rechter duidelijk. Blauw 8 krijgt
een u20.

Vervolg situatie 3: Een speler
wordt niet bestraft met een u20
in deze situatie als hij het fluit-
signaal niet kan horen omdat hij
zich onder water bevindt. De
scheidsrechter moet vaststellen
of de speler al dan niet met opzet
handelde.
Dit is waar het lastig wordt en de
beslissing sterk afhankelijk van
de scheidsrechter is. Hoe stel je
vast dat een speler het fluitsig-
naal niet gehoord heeft? En hoe
stel je vast dat de speler niet met
opzet handelde? Blauw 8 kan
dus gewoon tot de orde geroepen
worden, of kan met een u20 het

veld ruimen.

Vervolg situatie 4: Het hinderen
bij het nemen van een worp is
ook indirect mogelijk als voor de
speler die de vrije worp gaat ne-
men het bereiken van de bal
wordt bemoeilijkt. In deze situa-
tie is dit duidelijk het geval. De
scheidsrechter zal blauw 8 met
een u20 bestraffen.

Twee situaties (2 en 4) leiden
duidelijk tot een uitsluiting van
blauw 8 voor 20 seconden. De
andere twee situaties (1 en 3)
hoeven daar niet toe te leiden,
maar dat zal afhankelijk zijn van
de interpretatie van de situatie
door de scheidsrechter.

Ton van Gemert.

mailto:clubblad@dwt-haarlem.nl
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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 Junior Pro
Uurleider: Kitty Ungureanu 
junior-pro@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Zwem ABC
Uurleider: Kitty Ungureanu 
leszwemmen@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

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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