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Van het bestuur

Beste DWT-ers,

Het 1e kwartaal 2017 zit er al
weer op als je dit clubblad gaat
lezen!
Op naar de zomer! Vanaf 22
april kunnen de buitenbad lief-
hebbers weer heerlijk zwemmen
in de Houtvaart!
Het bestuur is druk bezig met
het voorbereiden van de ALV
die op 20 april wordt gehouden.
De stukken met betrekking tot

de ALV kan je teruglezen in het
clubblad.
Dit jaar printen we voor het eerst
niet voor iedereen alle stukken
uit. Dus hou daar rekening mee
als je komt! De stukken zijn te-
rug te vinden op:
http://dwt-haarlem.nl/documente
n-ledenvergadering , inclusief
HR, gedragscodes en statuten.
We kunnen vast verklappen dat
we een goed jaar achter de rug
hebben, veel activiteiten, finan-

cieel een mooi resultaat en be-
leidsmatig succes behaald.

En denk je…..dat lijkt mij nou
helemaal leuk een plek in het
bestuur? Meld je dan aan voor
een functie. Ook als je geen er-
varing hebt kan je dat doen, al
doende leer je!

Tot 20 april!
Het  bestuur

Uitnodiging 86e Algemene Ledenvergade-
ring

Alle leden van DWT worden hierbij van harte uit-
genodigd om de 86e Algemene Ledenvergadering
bij te wonen op donderdag 20 april 2017. Aanvang
20.00u in ons clubhuis, dat vanaf 19.45u geopend
zal zijn.

Waarom ook jouw aanwezigheid op prijs gesteld
wordt? Op deze vergadering krijg je een beeld van
wat er in de vereniging leeft en wat het kader en
bestuur allemaal doet. Tevens heb je de mogelijk-
heid om ook jouw stem te laten horen.

De notulen, het financieel jaarverslag, jaarversla-
gen van commissies en bestuur ed. zullen binnenk-
ort online beschikbaar zijn. Hier zal nog een extra
aankondiging voor volgen.

Namens het bestuur,
Mirjam Otten
Voorzitter

Agenda Algemene Ledenvergadering

Opening door de voorzitter: 
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 85e Algemene Ledenvergadering d.d. 21

april‘16
3. Bespreking jaarverslagen

- werkgroep clubhuis
- werkgroep leszwemmen
- werkgroep synchroonzwemmen 
- werkgroep waterpolo
- werkgroep wedstrijdzwemmen
- bestuur

4. Financiële verslagen en verslag van de kascom-
missie
5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Bestuurssamenstelling
PAUZE 
7. Begroting 2017
8. Rondvraag*
9.       Sluiting
*Vragen voor de rondvraag kunnen bij de secretaris
ingediend worden.
Per email : bestuur@dwt-haarlem.nl .
Of ouderwets via de post:  Hendrik Roozenlaan 17,
2015 JM Haarlem.

http://dwt-haarlem.nl/documenten-ledenvergadering
http://dwt-haarlem.nl/documenten-ledenvergadering
mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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Competitie DWT 2016/2017 
Door Jeffrey Camphens

Elk seizoen zwemt DWT mee
aan de landelijke competitie. 
Deze bestaat uit 4 delen, elk deel
kan je per leeftijd en per afstand
punten winnen die meetellen in
het eindklassement. Aan het ein-
de van alle 4 de delen worden de
punten bij elkaar opgeteld en
mogen de eerste 5 plaatsen pro-
moveren naar een hogere com-
petitie Klasse. 
Plaatsen 6 tot en met 25 mogen
handhaven in de huidige compe-
titie Klasse waar ze in zwem-
men. 
En plaatsen vanaf 26 degraderen
naar een lagere Klasse.  
DWT zwom dit jaar mee met de

C-Klasse. 
Tijdens de competities heeft ie-
dereen zich van zijn beste kant
laten zien en alles gegeven wat
ze hadden. Er zijn meerdere
mooie persoonlijke records be-
haald en veel punten verzameld. 
Ook de sfeer was fantastisch
onder de DWT-deelnemers. 
Er werd hard gezwommen maar
ook zeker het plezier was niet te
missen tijdens deze wedstrijden. 
Iedereen was zeer enthousiast en
hebben elkaar tot het uiterste
gedreven.

Er werd goed aangemoedigd en
we hebben alle gezwommen pr's

en behaalde punten bij elkaar
verzameld als en hecht team.

Uiteindelijk zijn wij met het be-
halen van 22361,42 punten op
een mooie 22ste plek beland in
onze klasse, en hebben hierdoor
mogen handhaven in de
C-Klasse. 

Voor volgend jaar gaat heel
DWT ervoor om te mogen pro-
moveren naar de B-Klasse.  
Maar ook het plezier voor, tij-
dens en na de competities zullen
we zeker behouden voor aank-
omende jaren!

Hamm
Door Jeffrey Camphens

Afgelopen vrijdag 31 maart zijn
wij met de 16+ naar Hamm ge-
weest voor de 10e editie van de
Hammer sparkassen-Cup. Wij
verbleven in jeugdherberg 'Syl-
verberg'. Op de eerste avond
gingen we uiteten bij Route 66,
waar we een lekker burgertje
hebben gegeten. De rest van de
avond hebben we gezellig spel-
letjes gespeeld. De volgende
morgen moesten we om 7 uur
op, want om 8 uur begon het
inzwemmen al.  Na de wedstrijd
gingen we weer terug naar de
jeugdherberg. We hebben op het
veldje gevoetbald en daarna lek-
ker spaghetti gegeten. In de
avond hebben we het dobbel-
spelletje  'bluffen' en het ouder-
wets 'weerwolven' gespeeld met

een koud biertje. De laatste
avond in de jeugdherberg was
dus erg gezellig. De volgende
ochtend begon heel vroeg, want
we moesten onze spullen inpak-
ken. Wederom waren we weer
om 8 uur in het zwembad om in
te zwemmen. Na de wedstrijd
zijn we met z'n allen nog een
keer uiteten geweest bij Route
66, want die burgers bevielen
goed .  Als afsluiting van het
wedstrijdweekend hebben we
nog een drankje gedaan op het
terras. Kortom een weekend vol
gezelligheid en plezier!

De mooiste resultaten van het
zwemweekend waren: Vera had
veel pr's gezwommen net als
Anton en Youri, Zyco had boven
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verwachting gezwommen op de
100m vrije slag en dook onder
de minuut met 59,63, Peter heeft
zichzelf na 11 jaar verbeterd op
de 100m schoolslag, Jeffrey met
een zilveren medaille op de
400m wisselslag wat overigens
een zeer spannende race was en
Hiras had een finale plaats be-
machtigd op de 50m schoolslag.
De concurrentie op deze wed-
strijd was erg hoog!

DWT SPORTGALA

Datum: zaterdag 8 april 
Tijdstip: na de waterpolowedstrijden
Locatie: clubhuis
Dresscode: black tie/feestelijk

Meer informatie over de genomineerden volgt via de DWT Facebookpagina!
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Spelregelvraag 24
Door Ton

Zo'n beetje alle waterpolospelers
en sommige ouders van water-
polospelers zitten weleens achter
de jurytafel.
Als je daar dan zit, dan heb je
weer de nodige stress:
• Hoeveel minuten wordt er

tijdens deze wedstrijd ge-
speeld?

• Hoe stel je de klok in op de
juiste aantal speelminuten?

• Hoe werkt de tablet?

• Heeft de tablet wel genoeg
stroom?

• Is er wel internet verbinding?
• En waar is die gele vlag

voor?

De vraag: "Waar is die gele vlag
voor?" is de spelregelvraag van
deze maand. Wanneer moet je
de vlag gebruiken en hoe?
Denk maar eens goed na en kijk
dan verder bij het antwoord.

Om in de gele paassfeer te blij-
ven nog een aanvullende vraag.
De scheidsrechters hebben een
gele en een rode kaart. Wanneer
krijg je een gele kaart en wat
betekent dit?

Mocht je een vraag over de spel-
regels of een spelsituatie hebben,
stel h'm dan via:
spelregelvraag@kpnmail.com

Leszwemmen
Door Sanne Tuijl

Allereerst gefeliciteerd
aan alle geslaagden!!!

Badje A: Mick, Pim, Wout, Diy-
ae-Eddine, Sofie, Heleen, Kees-
je, Nijnthe, Marouan, Kaylee,
Sebastiaan, Milan, Kenji, Julie
en Ibrahim.

Badje B: Yesmina, Emil, Mary-
am, Nisanur, Phileine, Dylano,
Finn, Stan, Floor, Tygo, Mirthe,
Kate, Fenna en Jade.

Badje C: Gerrit, Anis, Ivo,
Youssra, Asma, Anwar, Iman,
Ammar, Julia, Jesse, Mick,
Huub, Anne, Julie, Martin, Don-
na en Floor.

Heel goed gedaan.

Voor degene die dit keer niet
mochten afzwemmen; in mei
maken we alweer een start met
het oefenen met gekleed zwem-

men. In juli hebben we namelijk
weer een afzwemmoment. Tot
die tijd: goed je best blijven
doen en niet opgeven. Het moet
ook leuk blijven.

Met dit laatste afzwemmoment
is er ook extra ruimte gecreëerd
voor het Superspetters program-
ma. Nu badje A langzaam maar
zeker steeds verder uitdunt, wor-
den badjes van het abc waar mo-
gelijk samengevoegd en de les-
sen nog gedifferentieerder. Onze
lesgevers zijn hierin opgeleid. Er
zal dus nog meer op maat wor-
den lesgegeven waarbij zwem-
plezier, veiligheid en kwaliteit in
zwemonderwijs pijlers blijven. 

De instapleeftijd van Superspet-
ters ligt hoger dan bij het zwem
abc. Hierdoor zou je kunnen
zien dat bv controle over het
lichaam, concentratievermogen,
coördinatie en vele andere facet-
ten nodig om te leren zwemmen

al verder ontwikkeld zijn dan bij
jongere kinderen. Afhankelijk
van de leeftijd en het talent van
het kind is de verwachting dus
dat een kind sneller door de bad-
jes heen zal gaan. En dit is ook
te merken aan de indeling van
het zwembad op dit moment.
Nog geen anderhalf jaar na het
overgaan naar deze nieuwe met-
hode zijn we reeds aangeland bij
badje 6. Het Superspetters pro-
gramma beslaat 8 badjes. Het
zou zo maar kunnen zijn dat de
eerste afzwemmers zich nog
voor de zomervakantie melden. 

De website.
Veel van de informatie belang-
rijk voor het leszwemmen is te
lezen in de nieuwsbrief. Ook
delen we regelmatig briefjes uit
of spreken we mensen aan bij
het melden bij de tafeldame.
Toch proberen we ook de agen-
da op de website zoveel moge-
lijk up to date te houden. Mocht

mailto:spelregelvraag@kpnmail.com
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er dus twijfel zijn of het een spe-
ciale lesdag is, is dit terug te vin-
den op de website. Indien er niks
vermeld staat, is er altijd les. 

Omkleden.
De verhuurder is er heel duide-

lijk in; DWT kleedt zich om in
de grote kleedkamers. Mocht je
toch echt in een hokje willen,
omdat je jezelf nu toch wel te
oud vindt voor het gezamenlijke,
dan haal je je spullen uit de hok-

jes. Onder geen voorwaarde mag
kleding blijven hangen in de in-
dividuele kleedhokjes. De kans
op diefstal is te groot en zo hou-
den we de ruimte vrij voor ande-
re badgebruikers.

Vrijdag 14-apr gewoon les Pasen

Vrijdag 21-apr gewoon les start Mei vakantie

Vrijdag 28-apr gewoon les Mei vakantie

Vrijdag 5-mei Mei vakantie

Vrijdag 12-mei

Vrijdag 19-mei Oefenen met kleren aan

zaterdag 8-apr

zaterdag 15-apr gewoon les Pasen

zaterdag 22-apr gewoon les start Mei vakantie

zaterdag 29-apr gewoon les Mei vakantie

zaterdag 6-mei gewoon les Mei vakantie

zaterdag 13-mei

Van de polocommissie

Van de voorzitter

Kort en krachtig.
We zitten in een afrondende
fase,  de meeste teams spelen
aankomend weekend hun laatste
wedstrijden. Heren 1 zou zomaar
kampioen kunnen worden. Nou
ja zomaar er is hard aan gewerkt.
De champagne staat al koud en
de rode loper zal vast uitgelegd
worden. De clubhuiscommissie
organiseert  weer zijn jaarlijkse
sportgala.  

De nominaties zijn al bekend:

In de categorie snelst groeiende
speler zijn geselecteerd:
Lisette de Boer
Paul Zuiderduin 
Dana Ungureanu

Hierbij de genomineerden in de

categorie aanstormend talent:
Boris Schotman
Kasper Fruitema
Dana van der Putten 
Iris Pethke
Jannus Doing

Grootste boef van het seizoen
(bijgewerkt tot en met zaterdag
25 maart, dus het is nog span-
nend)
Rob Goedkoop (20 stuks)
Annemarie Tisseur (16 stuks)
Jeroen van der Leij (16 stuks)

Team van het jaar 2016.
Heren 4
Dames 2
Heren 1

Spannend hoor, hierbij nodigen
wij iedereen uit om op het sport-
gala te komen in je mooiste out-
fit.

We beginnen waarschijnlijk als
het laatste team klaar is met de
wedstrijd, maar daarvoor kan er
alvast gezellig wat gedronken
worden. 

Ook wil ik jullie uitnodigen op
de algemene leden vergadering
op 20 april vanaf 19.45 uur zijn
de deuren geopend. Wij als wa-
terpolocommissie willen heel
graag dat het clubblad weer ou-
derwets op papier komt. We
hebben het idee dat het sneller
gelezen wordt dan dat je het di-
gitaal krijg. Je pakt het makkelij-
ker en bladert het dan even door. 

Tot zo ver en tot ziens bij het
sport gala en/of de algemene
leden vergadering.

Dolf Pethke.
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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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coach Lloyd geeft nog wat tactische aanwijzingen aan zijn doorzetters

Polo Jeugd

Het einde nadert en de laatste
wedstrijden komen in zicht.
Onze pupillen < 11 en <13 heb-
ben het ontzettend goed gedaan
dit jaar, beide teams staan nu op
de tweede plaats. De mini's zijn
lekker op spelende wijs aan het
trainen en hebben er plezier in.
Afgelopen zondag hebben zij
mee gedaan aan een minipolo-
toernooi in Noord Scharwoude.
Ze hebben het goed gedaan,
maar het was wel heel vermoei-
end. We hopen voor de zomer-
stop nog een minipolotoernooi-
tje mee te kunnen pikken. 
 
Je merkt wel dat het einde in
zicht is, het is af en toe wel wat
rustig op de training vooral op
zondag. We trainen tot en met
dinsdag 20 juni.  En omdat er
geen wedstrijden meer zijn gaan
wij  kijken of er nog wat jeugd
toernooien zijn. We hopen na-
tuurlijk nog wel dat jullie nog
lekker komen trainen tot de zo-
merstop. Zaterdag gaan we met
zijn allen naar Jumpskillz om
het seizoen alvast een beetje af
te sluiten.
 
We zijn op dit moment al flink
bezig met het indelen van de
teams voor het volgende sei-
zoen. De kinderen hebben we
gevraagd of ze goed willen na-
denken of zij volgend jaar door-
gaan, dit om het terug trekken
van teams te voorkomen. Niets
erger dan dat je teams hebt ing-
eschreven en dat de boel omge-
gooid moet worden. En ik spre-

ek uit ervaring! Dus voor eind
mei laten weten of je gaat stop-
pen.

Helaas zijn er al kinderen die
afscheid nemen van ons, Noah,
Jamie , Pipi en Dali. Wij wensen
jullie heel veel plezier met jullie
nieuwe sport. Jammer dat jullie
ons verlaten. Maar wie weet zien
we jullie weer eens terug.  Ver-
welkomen mogen wij, Rafael,
William en Jouayria. Om nog
meer jeugd te werven hebben de
kinderen een kaartje mee gege-
ven om aan een vriendje mee te
geven, deze mag dan 4 keer vrij-
blijvend mee trainen. En als on-
ze kinderen dan een vriendje lid
heeft gemaakt krijgt deze een
bioscoop kaartje. Dus doe jullie
best zou ik zeggen!!!

Zet zondag 4 juni vast in je
agenda <11 en <13, want dan is
ons eigen Peter Rienstra jeugd-
toernooi. Daar moet je bij zijn,
behalve dat het reuze gezellig is
kun je als team ook taarten win-
nen. Hoe dan? Heel makkelijk,
bij elk gemaakte 25ste doelpunt
dat je als team scoort krijg je een
taart. Er is ook genoeg te doen
voor de kleinere broertjes en
zusjes. KOMEN DUS!
 
En hierbij wil ik ook graag ou-
ders oproepen om hun steentje
bij te dragen om kleine vrijwilli-
ge taken op zich te nemen tij-
dens het jeugd toernooi. Hoe
meer ouders, hoe gezelliger en
hoe minder taken. 
Geef je op via:
jeugdwaterpolo@dwt-haarlem.nl

mailto:jeugdwaterpolo@dwt-haarlem.nl
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JVL Administraties B.V.
Van Merlenstraat 1
2012 KM  HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl

Het beheerkantoor voor
Vereniging van Eigenaren

JVL Administraties BV is het beheerkantoor voor Vereniging van Eigenaren
in Haarlem en omstreken. Momenteel beheert JVL Administraties B.V. ruim
95 VvE`s in de regio Kennemerland (o.a. Haarlem, Heemstede, Hillegom,
IJmuiden, Lisse, Zandvoort, etc.).

Enkele voordelen van JVL Administraties B.V. zijn:

! Professionaliteit (30 jaar ervaring)
! Snelle reactie (binnen 24 uur antwoord, ook bij calamiteiten)
! Optimale service en dienstverlening
! Toegankelijk te bereiken via App en website

Op zoek naar een beheerkantoor dat alle zorgen voor een Vereniging van
Eigenaren uit handen neemt, neem dan contact op met:
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Polo Heren

Het einde van het seizoen is in
zicht en de laatste wedstrijden
worden binnenkort gespeeld.
Heren 1 heeft op zaterdag 1 april
2017 De Reuring H1 van de
troon gestoten. Journalist van
het Haarlems Dagblad, Marcel
Tabbers, die de laatste twee part-
jes aanwezig was, heeft na de
wedstrijd gevraagd om en wed-
strijdverslag. LIoyd heeft dit se-
rieus opgepakt met het volgende
stukje tekst als resultaat. 
Verslagje voor de krant:
Het eerste part verliep voor
DWT bijna vlekkeloos. Ze wis-
ten een voorsprong van 4-0 op te
bouwen na onder anderen twee
doelpunten van Serge Schoberer.
In de rest van de wedstrijd bleef
DWT de druk hoog opvoeren,
met dank aan Rob Goedkoop die
de topscorer van De Reuring

bijna volledig buitenspel wist te
zetten. De Reuring wist er de-
sondanks wel een paar keer tus-
sendoor te glippen. In de tweede
periode kwamen beide ploegen
eenmaal tot scoren. In de derde
periode liep De Reuring één
punt in op DWT. Zij brachten de
stand daarmee op 5-2.  Uiteinde-
lijk is de winst voor de ploeg uit
Haarlem nooit in gevaar geweest
met een minimaal verschil van 2
doelpunten tussen de twee ploe-
gen. Uiteindelijk besliste DWT
de wedstrijd op een 7-3 winst na
doelpunten van Marcel Velthuis
en wederom Serge Schroberer.
Zij kunnen volgende week hun
nieuw behaalde eerste plaats
gaan verdedigen tegen De Otters
't Gooi. 
Dus zaterdag 8 april 2017 om
20.30 uur speelt DWT H1 in

Bussum de kampioenswedstrijd
tegen De Otters Het Gooi H1.
Bij winst wordt het kampioen-
schapsfeestje naderhand natuur-
lijk gevierd in ons eigen club-
huis. Waar het DWT sportgala
op dat moment aan de gang zal
zijn. Dus kom zaterdag 8 april
gezellig naar het clubhuis en vier
het feestje gezellig mee zou ik
zeggen! 

Daarnaast hoop ik jullie allemaal
te zien bij:
De Algemene Ledenvergadering
Donderdag 20 april 2017 om
19.45 uur
DWT Pinkstertoernooi
Zondag 4 & Maandag 5 juni
2017 (details volgen z.s.m.)

Tot de volgende keer!
Groet, Rob

Polo Dames

Dames 1 die heeft nog 3 wed-
strijden voor de boeg en staan
momenteel in de middenmoot.
Er wordt nog keihard getraind

op de conditie op peil te houden,
want die laatste loodjes wegen
nou eenmaal best zwaar. Dames

2 heeft zich flink terug weten te
vechten vanaf onderaan naar de
middenmoot. 

Wedstrijden van april
Zaterdag 1 aprilBaddienst: Dolf 
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
31964 MW.DA1A Dames 1 De Meeuwen Da1 18:45 Heren 3 -
32813 MW.HE1A Heren 1 De Reuring H1 19:45 Dames 1 -
35530 MW.HE2B Heren 3 ZV Haerlem H5 20:45 Heren 1 -
 Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
30981 MW.DG5x54A Oceanus DG5X5 Pup < 13 De Waterlelie, Aalsmeer 15:00
31560 MW.EG3A De Ham EG2 Pup < 11 De Watering, Wormerveer 15:00
32341 MW.HE4C ZV De Zaan H9 Heren 4 De Slag, Zaandam 17:50
36349 MW.DA3A ZV De Zaan Da5 Dames 2 De Slag, Zaandam 19:55
31736 MW.HE4B ZV De Zaan H8 Heren 5 De Slag, Zaandam 20:50
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Agenda.

zaterdag 8 april 11.00 uur jeugduitje Jumpskillz
zaterdag 8 april 22.00 uur Sportgala
zondag 9 april wedstrijd <11 Geen training 
zondag 16 april Geen training
maandag 17 april Geen training
donderdag 20 april 19.45 uur De Algemene Ledenvergadering-

zondag 
21 mei Bierproeverij (opgeven verplicht)
zondag 4 juni Peter Rienstra jeugd toernooi
zondag 4 & maandag 5 juni DWT Pinkstertoernooi
dinsdag 9 mei 19.30 uur ouder bijeenkomst jeugd

 Zondag 2 april 
Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
35353 MW.HE2A JAWS H2 Heren 2 Noorderparkbad, Amsterdam 16:15
 Zaterdag 8 aprilBaddienst: Hugo 
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
35523 MW.HE2B Heren 3 De Ham H5 18:30 Dames 2 -
35515 MW.HE2A Heren 2 ZPC AMERSF’RTH6 19:15 Heren 3 -
36359 MW.DA3A Dames 2 De Ham Da5 20:00 Heren 2 -
33062 MW.HE4C Heren 4 ZPCH H5 20:45 Heren 5 -
32100 MW.HE4B Heren 5 JAWS Amsterdam H3 21:30 Heren 4 -
Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
32605 MW.HE1A De Otters H1 Heren 1 Sportc. De Zandzee, Bussum 20:30
Zondag 9 april 
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
31496 MW.EG3A Pup < 11 WZ&PC EG1 16:45 Ouders <11 Patrick
 Zaterdag 15 april 
Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
32378 MW.DG5x54A De Ham DG5X5 Pup < 13 De Watering, Wormerveer 18:00
 Zaterdag 22 april 
Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
30768 MW.DA1A Oceanus Da1 Dames 1 De Waterlelie, Aalsmeer 16:30
33227 MW.HE4C De Waterwolf H2 Heren 4 Sloterparkbad, Amsterdam 15:10
 Zondag 30 april 
Uitwedstrijden 
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
30790 MW.DA1A UZSC Da4 Dames 1 De Krommerijn, Utrecht 16:30

Verjaardagen april.
 
02 april Robin Groenendijk
02 april Mascha Bakker
03 april Daphne Romeijn
05 april Milo Sharifan
06 april Martin Belles 
07 april Elise Groenendijk
09 april Kasper Fruitema
11 april Pieter Paul van Oerle
11 april Boris Schotman
18 april Thijs Weustink
20 april Roselijn Verbruggen
21 april Anette Lagendijk
24 april Jan Pier Bal

Een hoop jarig, wij wensen ie-
dereen een fijne verjaardag.

Groetjes van de Polocommissie.



Peter Rienstra toernooi
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Antwoord spelregelvraag

Artikel 10.1 beschrijft de taken
van de secretaris. In dit artikel,
onder sub b, wordt het gebruik
van de gele vlag beschreven:
Het controleren van de duur van
uitsluiting van spelers en het
aangeven van het einde van de
uitsluitingsperiode door het om-
hoog heffen van de vereiste
vlag; behalve als de scheidsrech-
ter het terugkomen van een uit-
gesloten speler of vervanger
heeft toegestaan, nadat het bal-
bezit weer is overgegaan naar de
ploeg van die speler. Na 4 minu-
ten werkelijk spel zal de secreta-
ris het terugkomteken geven aan
de vervanger die door geweldda-

dig spel van de wedstrijd is uit-
gesloten, d.m.v. het heffen van
de gele vlag, tezamen met de
overeenkomstige vlag.

Dus als je als speler je teamge-
noot moet vervangen na 4 minu-
ten, dan weet je nu wanneer je er
weer aan het spel mag deelne-
men. En mocht je naast je mede-
speler liggen in het terugkomvak
met een "gewone" U20, dan
weet je nu dat de vlagshow niet
voor jou is bedoeld.

De gele kaart is beschreven in
bijlage A punt 7 van het water-
poloreglement:

De scheidsrechter zal de speler,
volgens de mening van de
scheidsrechter, een gele kaart
geven, indien de speler foutief
blijft spelen en zich schuldig
maakt aan simuleren. Indien de
actie zich herhaalt zal de
scheidsrechter de speler een rode
kaart geven.
De rode kaart betekent een
UMV (wangedrag). De gele
kaart is dus een duidelijke for-
mele waarschuwing. Je ziet ove-
rigens de scheidsrechters niet
vaak naar de gele kaart grijpen.

Ton van Gemert.
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Informatie

Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis
Robbert Henrichs

Kopij 
De Waterdroppels wordt samen-
gesteld 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 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.30 - 07.30 Boerhaavebad
vrijdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
zondag 17.30 - 19.30 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag 18.30 - 19.30
vrijdag 18.30 - 19.30

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 17.30 - 18.30 Minipolo / pup<11

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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