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Leszwemmen

Een kort verslag van
het leszwemmen.

Inmiddels zijn de briefjes uitge-
deeld voor het abc -zwemmen.
We zijn zo langzamerhand aan
het afbouwen met dit diploma en
naar verwachting zullen er nog
slechts enkele keren noodzake-
lijk zijn om daarna het volledige
bad te kunnen vullen met het
Superspetters programma. Dan
hebben alle kinderen die niet bij
Superspetters zwemmen hun a, b
of c-diploma. Deze week wordt

weer gestart met het zwemmen
in kleding. De voorjaarsvakantie
komt er aan en om de voorjaars-
vakantie heen wordt er geoefend
en uitgezocht. We hebben echt
even rekening gehouden met het
feit dat er toch een aantal kinde-
ren op vakantie zullen gaan. 
DWT gaat gewoon door met
lesgeven. Iets vaker dus met kle-
ren aan zwemmen en na de va-
kantie uitzoeken. Zorg dat uw
kind erbij is!!!! 
We maken geen uitzonderingen;

wordt uw kind niet uitgenodigd
voor het afzwemmen dan zal het
moeten wachten tot de volgende
ronde. Teleurstellend in sommi-
ge gevallen; logisch. Maar we
hebben gemerkt dat ons weinig
ruimte wordt geboden om de
regels iets soepeler te hanteren.
Er is dus een uitzoekmoment en
dan is het wat het is. We hebben
er alle vertrouwen in dat het af-
zwemmen weer een groot feest
gaat worden. Met bijbehorende
kwaliteit en feestvreugde.

Vrijdag 3-feb Oefenen met kleren aan

Vrijdag 10-feb Oefenen met kleren aan

Vrijdag 17-feb Oefenen met kleren aan
Start voorjaars
vakantie

Vrijdag 24-feb Oefenen met kleren aan
voorjaars-
vakantie

Vrijdag 3-mrt Uitzoeken, met kleren aan

Vrijdag 10-mrt Oefenen met kleren aan

Vrijdag 17-mrt Oefenen met kleren aan

Zaterdag 25-mrt Afzwemmen

 

zaterdag 4-feb Oefenen met kleren aan

zaterdag 11-feb Oefenen met kleren aan

zaterdag 18-feb Oefenen met kleren aan
Start voorjaars
vakantie

zaterdag 25-feb Oefenen met kleren aan
voorjaarsva-
kantie

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

Het afzwemmen is geweest en
wat hebben ze het geweldig
gedaan!
Gefeliciteerd aan alle geslaag-
den: Younes en Fien voor het
behalen van hun zwemvaardig-
heid 1. Saloua, Jouayria, Mees,
Jochem, Minou en Monya omdat
zij hun zwemvaardigheid 2
diploma mee naar huis mochten
nemen. Isa en Robabe: gefelici-
teerd met jullie zwemvaardig-
heid 3 diploma.

Ook gefeliciteerd aan alle

cursisten die onlangs hun
certificaat hebben gehaald. 
Jeroen, Ronnie, Marieke en Rob.
Geweldig; met jullie inzet, vaar-
digheid en enthousiasme hebben
jullie deze bevoegdheid razend-
snel en razendgoed weten te be-
halen! 

DWT kleding

Beste DWT-er,

Er is weer DWT kleding te
koop!!!

We hebben een sponsor contract
afgesloten met Huijg Sport in de
Generaal Cronjéstraat en
Hummel Clubcollectie. Je  kan
nu zelf bij Huijg de DWT kle-
ding passen en kopen. Er zijn
ook nieuwe tassen in drie ver-
schillende maten te koop.
Als je meld dat je van DWT
bent krijg je ook nog eens 10%
korting.

Op de volgende pagina tref je
een flyer met de mogelijkheden.

Met sportieve groet,
Johan Selles
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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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Van de polocommissie

Van de voorzitter

Hierbij een kort woordje van de
voorzitter…
De polocommissie is na het
nieuwe jaar weer voortvarend
van start gegaan. Verheugend is
te melden dat Paul Zuiderduin
onze commissie heeft versterkt.
Hierdoor kunnen er wat werk-
zaamheden onder verdeeld wor-
den. 
Zoals u verderop kunt lezen heb-
ben we met de jeugd enkele leu-
ke activiteiten gedaan, ik noem
de spelregelmiddag en een mini-
polo toernooi voor de allerklein-
ste. Verder is de aanwas van

nieuwe pololeden ook gestegen.
Maar om een beetje continuïteit
te houden in de jeugdteams zijn
er nog nieuwe jeugdleden nodig.

Verder is de polocommissie sa-
men met de pinkster- en club-
huiscommissie begonnen met de
voorbereiding op het jaarlijks
Pinkstertoernooi. Naar verluid
lopen de inschrijvingen goed en
zijn de voorbereidingen in volle
gang.

Dan wil ik u ook wijzen op het
jaarlijks terugkerend gala wat
elk jaar aan het eind van het sei-
zoen wordt georganiseerd, het

Sportgala. Deze wordt dit jaar
gehouden op 8 april 2017. Zet
dit evenement alvast in uw agen-
da want het beloofd een specta-
culaire avond te worden. Vol
met glitter en glamour en natuur-
lijk de uitreiking van fameuze
prijzen. 

Dit was het even voor deze
maand. Verder kunt u lezen wat
de afzonderlijke commissie le-
den hebben geschreven over hun
onderdelen.

Met vriendelijke sportgroet,

Dolf Pethke

Nieuw lid polocommissie

Hoi allemaal,

Ik ben Paul Zuiderduin, ik doe
op DWT aan waterpolo en ik
speel in het geweldige Heren 2.
Een aantal jaar geleden ben ik
samen met Jorrit, Lloyd en Hugo
trainer geweest van de waterpo-
lojeugd, daarna heb ik een aantal
jaar niks gedaan voor de club.
Vorig seizoen had ik zelfs een

'tussenjaar' van waterpolo geno-
men. Nu ik weer begonnen ben
met waterpolo werd mij ge-
vraagd of ik lid wilde worden
van de Polocommissie en sinds
12 januari ben ik lid van de po-
locommissie geworden.

Ik heb ben lid geworden omdat
ik het heel tof vind om mij in te
zetten voor een club en mee te

kunnen denken over allerlei za-
ken waar ik zelf ook mee te ma-
ken heb.

De eerste taak die ik gekregen
heb is om mee te helpen om het
Pinkstertoernooi te organiseren.
Hier heb ik heel veel zin in en ga
ik met plezier mee aan de slag.
Voor zo ver mijn introductie als
Polocommissielid.

Jeugd

Binnen de jeugd gaat het erg
goed. Zo goed dat we kinderen
hebben laten doorstromen naar
hogere teams. Hierbij hebben we
uiteraard gekeken naar de kwali-
teiten, leeftijd en ervaring van de
kinderen.  In de leeftijd vanaf 13
jaar en ouder hopen we eigenlijk

meer aanwas te krijgen, zodat
we volgend jaar een volledig
team kunnen inschrijven.  Ook
zou het heel leuk zijn als we een
meisjes team kunnen inschrij-
ven, we zijn al aardig op weg.
Volop plannen en ideeën!

Zondag 15 januari was er voor
de pupillen onder de 11 en 13
een spelmiddag met  aansluitend
met oefenwedstrijdjes. En de mi-
ni´s hebben hun eerste minipolo
toernooi gehad, hierover lees je
verder op een verslag.



6    
 

De teams namen het serieus.

Spelregelmiddag.

De spelregelmiddag werd moge-
lijk gemaakt door Ton van Ge-
mert. Ton is de keeper van heren
3 en de vader van Diego. Diego
speelt in het aspiranten team on-
der de 13. Ton heeft een quiz
gemaakt met o.a. spelsituaties,
spelregels en gebaren die een
scheidsrechter maakt enz. Vijf
teams deden mee. Er waren vier
ronden met elk 9 vragen.  Voor
elk goed beantwoorde vraag kon
je 20 punten verdienen. Bij elke
vraag mocht er overlegt worden,
wat dan ook driftig werd gedaan. 

Ronde 1 (vragen over jurytafel,
de lijnen in het zwembad en der-
gelijke) zijn door de teams totaal
2 fouten gemaakt.

Ronde 2 (handgebaren scheids-

rechter) zijn door de teams totaal
10 fouten gemaakt.

Ronde 3 (gewone fouten) zijn
door de teams totaal 2 fouten
gemaakt.

Ronde 4 (uitsluitingen) zijn door
de teams totaal 2 fouten ge-
maakt. De quiz is dus boven ver-
wachting erg goed gemaakt door
onze slimmeriken!

Hier de uitslag: 

Team Joamaritm is geëindigd
met 660 punten
Team DJ-ED is geëindigd met
680 punten
Team Ouders is geëindigd met
680 punten
Team Kaasmensen is geëindigd
met 700 punten
Team JWCV is geëindigd met
720 punten (0 fout!)

A a n s l u i t e n d  we r d e n  e r
oefenwedstrijdjes gespeeld tegen
onze stadsgenoten ZV Haerlem. 

De wedstrijden werden door
onze jeugdscheidsrechters Pa-
trick en Boris gefloten. De mid-
dag werd afgesloten met pan-

nenkoeken die we gezamenlijk
met ZV Haerlem hebben opge-
geten.
Bij  deze  wil  ik de  ouders  die

pannenkoeken hebben gebakken,
Ton en de jeugdscheidsrechters
Patrick en Boris bedanken voor
jullie hulp.
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Tips en tops worden hier nog even gegeven door Sandra.

Verslag minipolo toernooi.

Voor alle minipoloërs was het de
eerste keer dat ze een wedstrijdje 
gingen spelen. De tribune zat vol
met toeschouwers, opa's , oma's,
papa's, mama's, broertjes en zus-
jes hebben luidkeels aangemoe-
digd, LEUK! (Heren 1 en Dames
1 hebben  zelfs nog nooit zoveel
publiek gehad!) Heel spannend
tegen een tegenstander die je
helemaal niet kent. Allemaal 
met een capje op en met gespan-
nen gezichtjes werden er leuke
potjes gespeeld. Ze speelde stee-
ds 2 potjes van 5 minuten waar-
van de tijd doorloopt. In de echte
competitie stopt de tijd telkens
als er iets gebeurd, bijv. bij een
doelpunt of een overtreding. 
Onze scheidsrechter Patrick
floot nog niet zo streng, en als

hij floot werd er uitgelegd waar-
om hij floot. Na het toernooi
waren de reacties positief on-
danks ze alles verloren hadden.
Maar trainster Sandra was reuze

trots op haar guppies, want het
gaat echt niet om het winnen,
maar om het plezier wat ze sa-
men hebben! De middag werd
afgesloten met heel veel pan-
nenkoeken.

Pupillen onder de 11.

De uitwedstrijd van 11 maart
tegen de Reuring begint 10 mi-
nuten eerder!
16.50 uur verzamelen ipv 17.00
uur.

Pupillen onder de 13.

Trainer Johannes is voor twee
maanden op reis naar Indonesië
de trainingen worden tot die tijd
gegeven door Lloyd.

Clubkleding 

De clubkleding van DWT kan
voortaan door de leden zelf wor-
den gekocht bij Huyg Sport.

Agenda
8 april Sportgala
4 & 5 juni Pinkstertoernooi

Wil jij nog beter gaan waterpo-
loën dan je nu al doet, misschien
is dit dan wel wat voor jou!

Verjaardagen februari

Marcel Velthuis 2 feb. 1985
Jorrit Bakker 8 feb. 1997
Jayden Roest 13 feb. 2009
Serge Schoberer 13 feb. 1978
Deborah Thoolen 21 feb. 1997
Michael Woolthuis 22 feb. 1966
Dali Toorn 23 feb. 2010
Annemarie Tisseur 23 feb. 1981
Paul Zuiderduin 27 feb. 1997
Johan Selles 27 feb. 1969
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Waterpolotraining in de voorjaarsvakantie

Wil je ook in de vakantie lekker
bezig zijn met je favoriete sport
waterpolo?

Geef je dan op voor één van de
Bijspijkertrainingen!

De bijspijkertrainingen zijn be-
doeld om snel vooruitgang te
boeken. 

Door middel van kwalitatief
hoogwaardige oefeningen en
trainingsmethodes willen we je
technische vaardigheden verbe-
teren. 

De volgende thema's komen in
de training aan bod:
! Basistechnieken
! Aanvallen en scoren
! Verdedigen

Tijdens de trainingen zullen be-
kende waterpolo-toppers aanwe-
zig zijn (o.v.b.)  die je zullen
ondersteunen en aan wie je na
afloop ook vragen kunt stellen!
 

Wanneer, hoe laat en voor
wie?
Maandag 20 februari 2017
F/E-jeugd
10.45-11.45 welkom, uitleg,

t h e o r i e ,  w a r -
ming-up, zaaltrai-
ning

pauze
12.15-14.00 warming-up, wa-

tertraining
14.00-14.15 afsluiting

Vrijdag 24 februari 2017 
D/C-jeugd
10.30-11.30 welkom, uitleg,

t h e o r i e ,  w a r -
ming-up, zaaltrai-
ning

pauze
12.00-14.00 warming-up, wa-

tertraining
14.00-14.15 afsluiting

Dinsdag 28 februari 2017 
F/E-jeugd
10.30-11.30 welkom, uitleg,

t h e o r i e ,  w a r -
ming-up, zaaltrai-
ning

pauze
12.00-14.00 warming-up, wa-

tertraining
14.00-14.15 afsluiting

Woensdag 1 maart 2017 
D/C-jeugd
10.00-11.00 welkom, uitleg,

t h e o r i e ,  w a r -
ming-up, zaaltrai-
ning

pauze
11.30-13.30 warming-up, wa-

tertraining
13.30-13.45 afsluiting

Per training is er plaats voor
maximaal 40 deelnemers (kee-
pers + spelers). 

Kosten deelname
Deelname aan één van deze trai-
ningen kost € 30,00 per persoon. 
Het inschrijfgeld dient gelijk bij
inschrijving te worden overge-
maakt naar banknummer NL73

INGB 0006 3742 25 t.n.v. Sport-
growtalent, De Bilt. 
Vermeld bij de betaling je naam
+ geboortedatum!

Plaats
Deze SportGROWtalent Trai-
ningen vinden plaats in het
KNZB Zwembad op het KNVB
Sportcentrum, Woudenbergse-
weg 56-58 te Zeist.

Inschrijven
Je kunt je aanmelden voor een
training d.m.v. het invullen van
een inschrijfformulier. Dit for-
mulier kun je vinden op onze
website:
www.sportgrowtalent.nl  
onder Activiteiten vakan-
ties/Voorjaarsvakantie. 

Inschrijven kan tot en met
vrijdag 17 februari 2017. 

Wees er snel bij, want vol = vol!

Tot slot zoals ik al liet weten,
zitten we vol plannen en ideeën.
In de planning staan ons eigen
Peter Rienstra jeugd toernooi en
een uitje met de jeugd. Hou dus
je mail / app in de gaten!!! 

En voor de nieuwe ouders, de
eerste dinsdag van de maand ben
ik altijd in het zwembad vanaf
19.15 uur, dus als er vragen en
ideeën zijn kom dan gerust.

Groetjes van Roselijn

http://www.sportgrowtalent.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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Heren

Het Heren 1 team ligt nog steeds
op koers om in aanmerking te
komen voor promotie naar de 3e
klasse bond! Hoe mooi zou dat
zijn! 
Heren 1 staat op dit moment op
de 2e plaats en de 1ste 2 uit de
poule kunnen promoveren. Ik
zou daarom aan iedereen willen
vragen om in ieder geval de
thuiswedstrijden plaats te nemen
op de tribune en het team aan te
moedigen. Het wordt echt ge-
waardeerd. David de Loor en
Paul Zuiderduin hebben zowaar
de wedstrijd tegen De Fuut op
28 januari jl. meegespeeld. Deze
wedstrijd is uiteindelijk gewon-
nen met 18-5. En jaja David
heeft ook nog eens gescoord!
Het moet niet gekker worden. 

Heren 2 houdt zich nog een
beetje in met een 5e plaats maar
doet het verder goed. Dit team
moet het al een tijdje doen zon-
der Martin Belles. Hij heeft last
van een hardnekkige schouder-
blessure. Wij wensen Marin een
snel herstel toe. Verder is dit
team nog steeds goed bezig om
een aantal jeugdspelers klaar te

stomen voor een eventuele plek
bij de herenselectie. Boris Schot-
man heeft zijn plek inmiddels
gevonden bij Heren 2 en speelt
lekker mee. Jannus Doing is in-
middels door de aanvoerder Ed-
dy Roosen gevraagd om zoveel
mogelijk mee te gaan spelen in
het 2e. Jannus is dit seizoen be-
gonnen bij Heren 5. Jannus zal
dit seizoen dus eindigen in het
2e. Zo kan het gaan!  

Heren 3 ligt helaas op de bo-
dem….staat momenteel op de
laatste plaats. Maar zal uiteinde-
lijk toch een keer boven moeten
komen om adem te halen ;). Met
de geroutineerde aanvoerder Ton
van Gemert aan het roer heb ik
daar alle vertrouwen in. 

Heren 4 staat op een hele mooie
3e plaats. Een prima resultaat tot
nu toe. Zeker omdat dit team het
dit seizoen o.a. moet doen zon-
der de gebroeders Velthuis.
Verder is de sfeer goed en dat is
uiteindelijk toch het belangrijk-
ste! 

Heren 5 staat één treetje lager,

op de 4 e plaats. Patrick Aarts,
de eerder genoemde Jannus
Doing en niet te vergeten, de
jongste speler bij de senioren,
Kasper Fruitema werken bijzon-
der hard en dat werpt dus zijn
vruchten af.
 
Ik wens alle teams de aank-
omende wedstrijden heel veel
succes en laten we allemaal ho-
pen op een goed resultaat. Op
zaterdag 8 april zal tijdens het
DWT sportgala de balans wor-
den opgemaakt en zullen er als
vanouds weer de nodige prijzen
worden uitgereikt. Noteer deze
datum alvast in je agenda en
zorg dat je smoking en/of bal-
jurk tegen die tijd is gestreken!
Wat je ook niet mag vergeten is
natuurlijk het DWT Pinkster-
toernooi op 4 & 5 Juni. Het idea-
le moment om het seizoen gezel-
lig af te sluiten, wat wedstrijdjes
te spelen, wat te dansen en na-
tuurlijk een hapje, drankje en
een klein dobbeltje te doen!
Tot de volgende keer maar weer.

Rob Goedkoop

Wedstrijden van februari

Zaterdag 4 februari Baddienst: Jorrit 
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
32831 MW.DA1A Dames 1 Aquarijn Da1 18:25 Heren 3 -
33938 MW.HE1A Heren 1 Aquarijn H1 19:25 Dames 1 -
35531 MW.HE2B Heren 3 De Fuut H2 20:25 Heren 1 -
31818 MW.HE4C Heren 4 De Snippen H4 21:10 Heren 3 -
33464 MW.HE4B Heren 5 HZC de Robben H4 21:55 Heren 4 -
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Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.

35396 MW.HE2A
De Meerkoeten
H1

Heren 2 De Mirandabad, Amsterdam 16:45

36315 MW.DA3A AZVD Da1 Dames 2 De Watering, Wormerveer 20:10

Zondag 5 februari  Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.

30383 MW.DG5x54A
AZ&PC De Futen
DG5X5

Pup < 13 De Meerkamp, Amstelveen 17:00

Zaterdag 11 februari Baddienst: Rob 
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
31345 MW.EG3A Pup < 11 DAW EG2 18:45 Ouders <11 Boris
31998 MW.HE1A Heren 1 De Aalscholver H1 20:10 Heren 3 -
35516 MW.HE2A Heren 2 De Ham H4 21:10 Heren 1 -
35525 MW.HE2B Heren 3 De Dolfijn H3 21:55 Heren 2 -
 
Zondag 12 februari 
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
33995 MW.DG5x54A Pup < 13 AquaWaarD DG5X5 16:45 Ouders <13 Milo
 
Zaterdag 18 februari Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
35407 MW.HE2A ZV De Zaan H4 Heren 2 De Slag, Zaandam 14:00
36417 MW.DA3A VZV Da3 Dames 2 De Heerenduinen, IJmuiden 17:15
30432 MW.HE1A ZV Noordkop H1 Heren 1 Het Heersdiep, Den Helder 18:55
 
Zondag 19 februari Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
35561 MW.HE2B UZSC H5 Heren 3 De Krommerijn, Utrecht 15:45

Spelregelvraag 22

In navolging van vorige maand
gaan we weer een artikel m.b.t.
uitsluiting behandelen. Wit is de
aanvallende partij, en blauw is
dus de verdedigende partij.

Situatie 1: Wit 5 ligt net buiten
de vijf meter en heeft de bal. Hij
wil de bal naar de midvoor
plaatsen. Blauw 8 ligt net binnen
de vijf meter en spat water naar

wit 5.

Situatie 2: Wit 5 ligt net buiten
de vijf meter en heeft de bal. Hij
wil de bal op goal schieten.
Blauw 8 ligt net binnen de vijf
meter en spat water naar wit 5.

Situatie 3: Wit 5 ligt net binnen
de vijf meter en heeft de bal. Hij
wil de bal naar de midvoor

plaatsen. Blauw 8, net buiten de
vijf meter, spat water naar wit 5.

Situatie 4: Wit 5 ligt net binnen
de vijf meter en heeft de bal. Hij
wil de bal op goal schieten.
Blauw 8, net buiten de vijf me-
ter, spat water naar wit 5.

Wat zijn de gevolgen voor
blauw in deze situaties?
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Antwoord Spelregelvraag

Artikel 21.7 geeft aan dat water
spatten bestraft wordt met 20
seconden uitsluiting. De opmer-
king die daarbij staat is:
"De straf voor het opzettelijk
water spatten in het gezicht is
uitsluiting of een strafworp als
de tegenstander zich binnen het
5-metergebied bevindt en tracht
op doel te schieten. Bij het toe-
kennen van een strafworp of een
uitsluiting zijn slechts de positie
en de acties van de aanvallende
speler maatgevend. Het zich wel

o f  n i e t  b i n n e n  h e t
5-metergebieden bevinden van
de overtredende speler is geen
bepalende factor."

De opmerking geeft aan dat het
water spatten door blauw 8 leidt
tot een uitsluiting van blauw 8 of
tot een strafworp voor wit. Waar
blauw 8 ligt (binnen of buiten de
5 meter) maakt niets uit voor de
keuze. Het gaat er om waar wit 5
ligt en wat hij, volgens de obser-

vatie van de scheidsrechter, aan
het doen is (overplaatsen of op
doel schieten).

Situatie 1: U20 voor blauw 8

Situatie 2: U20 voor blauw 8

Situatie 3: U20 voor blauw 8

Situatie 4: Strafworp voor wit

Ton van Gemert

Tuchtzaken

In het clubblad van december
2016 heb ik een artikel geschre-
ven over de procedurele kant
van tuchtzaken. Ik heb daarbij
als slotconclusie gesteld dat het
altijd zin heeft het rapport van
de scheidsrechter in te zien en
verweer in te dienen.
Afgelopen maand heeft Heren 3
in één wedstrijd twee UMV's in
ontvangst mogen nemen. Ik ga
deze twee zaken hier kort behan-
delen. Om de identiteit van de
spelers te beschermen zal ik na-
men van de spelers niet noemen
??.

De zaak Chocola
De Heren 3 speler was met een
U20 er uit gestuurd. Tijdens de,
die kort na de U20 volgde, vroeg
de speler aan de scheidsrech-
ter:"Mag ik u wat vragen?".
Hierop volgde een rode kaart en
een UMV.
Het rapport van de scheidsrech-
ter beschreef de situatie als 

volgt,
Belediging in woord en/of ge-
baar: na uitsluiting gaf hij com-
mentaar mag u wat vragen tegen
de scheidsrechter.
Je ziet dat het rapport zowel
taalkundig als inhoudelijk slecht
is. Het verweer dat is opgesteld
is gestoeld op het feit dat de spe-
ler de scheidsrechter met respect
heeft benaderd en dat nergens in
de spelregels staat dat je niet
mag praten met de scheidsrech-
ter.
Deze zaak werd behandeld door
de tuchtrechter, omdat het om
belediging van de scheidsrechter
betreft.
De tuchtrechter heeft het ver-
weer verworpen omdat hij/zij
stelt dat niemand, behalve de
coach of aanvoerder met de
scheidsrechter mag spreken.
Echter de rapportage was zo
summier dat de tuchtrechter oor-
deelde geen verdere maatregelen
te nemen tegen de speler. Toe-

lichting: UMV wegens hinder-
lijk gedrag. Met verwijzing naar
o.m. artikel 7.1/7.4/7.5 staat het
de scheidsrechter vrij spelers uit
te sluiten. In uw geval moet het
U derhalve duidelijk zijn dat niet
iedere speler het recht heeft om
met vragen bij de scheidsrechter
te komen. Niet direct na uitslui-
ting en helemaal niet als speler
(geen aanvoerder en/of coach).
De scheidsrechter geeft echter in
zijn rapport onvoldoende aan dat
er hier sprake is van ernstig/nad-
er te bestraffen wangedrag.

De zaak Rookpot
De speler van Heren 3 was met
de tegenstander druk in de weer
om weg te kunnen zwemmen.
Hierbij werd hij vastgehouden.
Uiteindelijk floot de scheids-
rechter voor een UMV voor de
Heren 3 speler. Het rapport van
de scheidsrechter beschreef de
situatie als volgt:
Het was fysiek zwaar spel. Blau-
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w? en wit? waren in duel om
positie in te nemen. Wit? pro-
beerde vrij te zwemmen en
maakte daarbij veel beweging.
Een borstcrawl beenslag kwam
boven water uit. Daar de bal el-
ders op de helft was die ik floot
nam ik het van uit mijn ooghoek
waar en reageerde met het geven
van de UMV. (De capnummers
zijn hier vervangen door een '?'.)
Het verweer is gestoeld op het
feit dat de scheidsrechter het
incident heeft waar genomen
vanuit zijn ooghoek. Artikel 7.1
geeft aan dat de scheidsrechter
uit moet gaan van feiten en niet
van veronderstellingen.
De zaak werd behandeld door de
tuchtcommissie. In de uitspraak
van de tuchtcommissie staat: De
tuchtcommissie ziet in het ver-
weerschrift voldoende aanlei-
ding om af te wijken van het
gestelde in het scheidsrechter-
rapport.
De uitspraak is vrijspraak.

Twee maal raak! Maar toen

kwam de vraag: hoe moet beide
uitspraken geïnterpreteerd wor-
den en wat betekend de uit-
spraak voor de snelrecht proce-
dure?
Vrijspraak is duidelijk, maar
"geen verdere maatregelen" is
wat onduidelijk. Mogen de spe-
lers nu wel of niet de eerst vol-
gende wedstrijd spelen?

Op de KNZB site is te lezen: 
De Tuchtcommissie is een onaf-
hankelijk rechtsorgaan van de
KNZB waarvan de diensten door
de WFN worden afgenomen.
Dat kan inhouden dat de Tucht-
commissie besluit dat er vrij-
spraak volgt, geen verdere maat-
regelen worden getroffen of een
straf wordt opgelegd volgens het
L-Reglement van de KNZB. In
alle gevallen – dus bijvoorbeeld
ook in geval van vrijspraak –
blijft de afgekondigde ordemaat-
regel van kracht en is men auto-
matisch uitgesloten voor de
eerstvolgende wedstrijd van al-
leen dat betreffende team. Dit is

gedaan om ‘rechtsongelijkheid’
te voorkomen.

Na het doorspitten van het
L-reglement werd deze tekst niet
bevestigd. Uiteindelijk maar
eens wat mensen bellen. Vol-
gens een scheidsrechter zouden
ze weer mogen spelen. Helaas
was het geen overtuigend ant-
woord, dus maar verder kijken.
Uiteindelijk maar de competitie-
leider gebeld (tevens scheids-
rechter). Hij heeft de uitspraken
van de commissie en rechter be-
keken en kwam tot de conclusie
dat de spelers de wedstrijd kon-
den spelen, ondanks de tekst op
de site van de KNZB (dit geldt
voor eredivisie niveau en daar
speelt Heren 3 nog net niet op).

De wedstrijd die daarop volgde
hebben beide heren zich prima
ingezet en dat geeft aan dat het
nuttig is een verweer te schrij-
ven.

Ton van Gemert.

Ton’s Foto

Reactie op de foto herken opro-
ep van Ton in het vorige club-
blad:
 
De foto van Ton in het clubblad
is genomen in zwembad (Kleef)
Kleverlaan. Richting westzijde
om precies te zijn. Waarschijn-
lijk ergens begin jaren 60 van de
vorige eeuw.

Hartelijke groet,
Frank Moison



[ 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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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

© Zwemvereniging De Watertrappers
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