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Leszwemmen
Ook al duurt het nog 3 maanden
voordat de zomervakantie begint, hebben we hierna toch nog
maar 1 clubblad voor de laatste
feitjes en weetjes. De weetjes

van deze keer gaan bij het leszwemmen over het aankomende
afzwemmen. Zowel van het superspetters uur als van junior
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Bovenstaand is het afzwemmen
voor het ABC diploma. Na de
zomervakantie wordt er nog
maar 1x voor het ABC afgezwommen. Per 31 december ver-

zaterdag
zaterdag

6-mei
13-mei

zaterdag

20-mei

Hemelvaart

zaterdag

27-mei

Pinksteren

zaterdag

3-jun

zaterdag

10-jun

zaterdag

17-jun

zaterdag

24-jun

zaterdag

1-jul

zaterdag

8-jul

zaterdag

15-jul

Einde A4 daagse

pro.
De agenda voor het superspetters
uur de komende weken is als
volgt.
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loopt onze licentie voor dit diploma en mogen we deze diploma's niet meer uitgeven. Daarvoor in de plaats hebben wij het
superspetters programma aang-

eschaft. Per 1 januari is DWT
dus volledig overgestapt naar
superspetters en ligt het hele
badje vol met roze en blauwe
badmutsen.

Opzeggen

Doet u dit niet, blijft de verplichting te betalen!

Junior pro
Ook voor junior pro staat het
afzwemmen op het programma.
Op 14 juli zal dit gaan plaatsvinden. Eind mei zal er een start
gemaakt worden met het zwemmen met kleren aan. Briefjes
zullen daarvoor worden uitgedeeld.

Wilt u tussentijds opzeggen( of
u geeft het niet duidelijk aan op
het afzwembriefje), dient u hier
zelf zorg voor te dragen. Dit
doet u door een mailtje te sturen
naar:
l e d e n a d m i n i s t r a tie@dwt-haarlem.nl

Zonde zou je zeggen. Maar…..
er zijn genoeg leuke zwemsporten om te proberen. Het is geen
enkel probleem een keer te komen kijken of meedoen met
zwemvaardigheid/junior pro. Of
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je krachten te testen tijdens het
wedstrijdzwemmen of in groepsverband met waterpolo. Ook de
souplesse van het synchroon
zwemmen is een kunst op zich.
Dan is het handig van tevoren
even te laten weten dat je komt.
Contactgegevens zijn te vinden
achterin dit clubblad of op de

website.
Ook voor het uur U belangrijk
om te weten.
LET OP: 5 MEI GEEN LES.
DE LESSEN VAN 17.30 UUR
TOT 20.30 KOMEN TE VERVALLEN.

De afgelopen weken is dit mondeling verteld, zijn er briefjes
uitgedeeld en is het terug te vinden op de website.

We wensen iedereen een mooie
bevrijdingsdag.

Spelregelvraag 25
Ik ga weer vier spelsituaties beschrijven en aan u de vraag welke beslissing de scheidsrechter
zou moeten nemen.
Situatie 1: blauw 7 mag een
vrije worp nemen. Wit 3 tikt de

bal uit de hand van blauw 7.

strafworp nemen. Wit 3 tikt de
bal uit de hand van blauw 7.

Situatie 2: blauw 7 mag een
hoekworp nemen. Wit 3 tikt de
bal uit de hand van blauw 7.

Situatie 4: blauw 7 mag een
doelworp nemen. Wit 3 tikt de
bal uit de hand van blauw 7.

Situatie 3: blauw 7 mag een

Van de polocommissie
Jeugd.
De wedstrijden zitten er nu echt
op, we gaan nog wel door met
trainen tot 20 juni.
Er zijn aanpassingen trainingstijden per 2 mei.
Op dinsdag hebben de aspiranten <15 nu training van 19.00
uur tot 20.00 uur, dit is om de
andere teams meer ruimte te
geven met het inzwemmen.
Pupillen <13 mogen evt. ook
nog een half uurtje extra trainen,
maar is zeker niet verplicht!
Voor de mini's en pupillen <11
is er niets veranderd.
De trainers en polocommissie
heeft afgelopen weken flink
gebrainstormd over de team

Agenda.
dinsdag 9 mei 19.30 uur
zondag 21 mei
zondag 4 juni
zondag 4 & maandag 5 juni
dinsdag 20 juni

Ouder bijeenkomst jeugd
Bierproeverij (opgeven verplicht)
Peter Rienstra jeugd toernooi
DWT Pinkstertoernooi
laatste jeugdtraining

indeling voor volgend jaar. Er
zijn een paar kinderen die gaan
stoppen en hebben dit keurig
voortijdig gemeld. Hieruit maken wij op dat de rest blijft spelen, super fijn! De indeling is nu
reeds bekend en wordt bekend
gemaakt bij de ouder bijeenkomst op dinsdag 9 mei. We hopen ook dat de ouders daar aanwezig zullen zijn. Koffie en

koek staan klaar.

Dames.
Ook voor de dames zit het waterpoloseizoen er weer op. Dames 1 heeft afgelopen weekend
(30 april) haar laatste wedstrijd
tegen UZSC gehad. Dit in combinatie met een weekendje
Utrecht als teamuitje. Helaas is
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de wedstrijd niet gewonnen,
maar ondanks dat was het een
uiterst geslaagd weekend! Dames 2 had 8 april al haar laatste
wedstrijd. Beide damesteams
zijn geëindigd op de 7e plaats.
Een seizoensafsluiting is ook
een tijd van komen en gaan.
Fokkelina heeft helaas besloten
te stoppen met waterpoloën. Namens de dames, bedankt voor je
inzet Fokkie! Het goede nieuws
is dat daarvoor in de plaats,
DWT weer drie nieuwe leden

mag verwelkomen: Nynke (die
al was gestart halverwege het
seizoen), Mirjam en Elise. Dit is
goed nieuws voor volgend seizoen. Welkom dames!

Daan Kesseler
20 mei 1989
Karlijn Verweij
22 mei 1989
Josephine Woolthuis 25 mei ‘06
Marcel Ox
25 mei 1986
Paul Stricker
26 mei 1967

Verjaardagen mei

Rolluik clubhuis

William Nunnikhoven 2 mei ‘03
Jasper Molenaar
3 mei 1976
Ted Meijer
5 mei 1964
Puck van der Vossen 8 mei 1991
Tessa Wijckmans 10 mei 1989
Paul Thoolen
10 mei 1970

Momenteel wil het rolluik van
het clubhuis niet naar beneden.
Tot het gemaakt is wordt er verzocht om het zo te laten en er
niet aan te zitten!

Pinkstertoernooi 2017
Eindelijk is het bijna weer zover! Het leukste, gezelligste
toernooi van het seizoen komt er
weer aan: Het Pinkstertoernooi
op zondag 4 en maandag 5 juni.
Het Pinkstertoernooi is dit jaar
iets anders opgebouwd dan vorig
jaar. Op zondag 4 juni worden
eerst de jeugdwedstrijden gespeeld op het Peter Rienstratoer-

Jumpskilzz
Ondertussen is het afsluituitje
ook al geweest, we zijn naar
Jumpskilzz in Hoofddorp geweest.
De kinderen en trainer Johannes
hebben zich maar liefs twee uur
in het zweet gesprongen. Reuze
leuk hebben ze het gehad.
Casper heeft laten zien dat hij

nooi! De wedstrijden zullen gespeeld worden van 11:00 tot en
met ongeveer 15:00 uur. Vanaf
15:00 gaan de wedstrijden voor
de senioren van start tot en met
maandagmiddag.
Naast de wedstrijden is er weer
genoeg te doen om je niet te vervelen. Er is weer een feest met
top DJ, goede horeca met terras,

buitenmuziek, en niet te vergeten een taart voor elk 25e doelpunt.
Heeft je team je nog niet ingeschreven of ken je andere clubs
die zin hebben om hun seizoen
in stijl af te sluiten? Meld ze aan
via:
pinkstertoernooi-dwt@live.nl
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heel goed salto's kon maken.
Rafael heeft zeker geen hoogtevrees, hij sprong van een hele
hoge toren brrr.
De dag werd afgesloten met een
frisdrankje, friet en een snack.

Lekker snacken

Peter Rienstra jeugdtoernooi
Het is bijna zo ver voor het leukste waterpolo jeugdtoernooi, ons
eigen derde Peter Rienstra
jeugdtoernooi!
Wij hebben er zin in en de andere verenigingen ook, want we
zitten al bommetje vol. We verwachten dat iedereen komt pupillen <11 en pupillen < 13! Ouders papa's en mama's, opa's en
oma's mogen trouwens ook hoor,
nemen jullie ook je zwemspullen
mee ( we zeggen niet wat jullie
moeten doen ) maar echt doen
hoor! Een traditie die niet verbroken mag worden.

Voor de broertjes en zusjes is er
genoeg te doen, er zal voor de
aller kleinste een springkussen
aanwezig zijn. Ook zijn er spelletjes te doen.
Voor de knorrende magen is er
een ware buitenkeuken met de
beste kok's die je maar kan bedenken. Ze staan bekend om hun
heerlijke hamburgers.
De teams kunnen weer scoren
voor taarten, het beloofd weer
een super gezellig toernooi te
worden.
Mocht u nog niet uit gefeest zijn
dan zijn jullie natuurlijk nog

welkom om te blijven hangen
om naar de senioren te komen
kijken.
Wanneer: zondag 4 juni
Verzamelen: 10.15 uur
Afgelopen: 15.00 uur
Wij verwachten alle kinderen op
ons eigen toernooi, afmelden bij
de trainer!
Ouders wordt gevraagd om kleine hand en span diensten te verrichten, daar worden de ouders
van op de hoogte gesteld.
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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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Peter Rienstra toernooi
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Paastoernooi 2017
Op zondag 16 en 17 april was
het weer zo ver, het jaarlijkse
internationale Paastoernooi in
Haarlem bij DWT.
Een toernooi vol lol en iets waar
meerdere zwemmers naar uitkijken. Net zo als voorgaande jaren
was ook het Paastoernooi 2017
weer een groot succes! Met wel
26 clubs, 295 zwemmers en wel
999 totale starts hebben we de
grootse opkomst gehad tot nu
toe. Zo waren er dit jaar ook
twee Duitse zwemteams aanwezig, SVWerdohl en Swimteam
Hamm.
Op het toernooi werd er zowel
individueel als in groepsverband
goed gepresteerd. Er zijn veel
persoonlijke records en medailles behaald en we waren met de
estafettes ook niet te missen op
het podium. Iedereen heeft zijn
best gedaan en het teamgevoel
was zeker optimaal het gehele
weekend. Er was een enorm
spannende race tussen Hiras en
Jeffrey op de 100m schoolslag,
Hiras en Jeffrey lagen gelijk
maar Jeffrey wist net eerder aan
te tikken. (1.10.28 & 1.10.81)
Ook zwom Jeffrey een club record op de 200m wisselslag!
Hiras heeft de magische 25 seconden grens gebroken op de
50m vrij met 24.88! Miguel
heeft op elke afstand een nieuw
persoonlijk record gezwommen
en Lisa heeft de grootste verbetering gemaakt met haar 100m
wisselslag.
Naast het presteren werd er natuurlijk ook veel plezier gemaakt
voor, tijdens en na het zwem-

men. Zo hadden we net als voorgaande jaren de bekende "Fun
estafette". Dit jaar was het de
6x50 meter wisselslag, welke als
volgt was ingedeeld; De eerste
zwemmer begint met 25m vlinder en 25m rugslag, waarna
zwemmer 2 overneemt en 50m
rugslag mag zwemmen. Zwemmer 3 mag als volgt 25m rugslag
en 25m schoolslag zwemmen
enzovoort. Met als prijs natuurlijk weer een heerlijke taart!
Verder hebben we meerdere leuke activiteiten gedaan. Zo waren
er het gehele weekend mooie
prijzen te winnen met de Paas
loterij. En werd er op de eerste
paasdag heerlijk gegeten met z'n
allen in ons vertrouwde clubhuis. Door vrijwilligers werden
er heerlijke maaltijden klaar gemaakt, en daar werd optimaal
van genoten. Natuurlijk werden
er ook leuke spellen gespeeld

zoals weerwolven en mocht een
ouderwets potje voetballen ook
zeker niet ontbreken.
Voor dit weekend waren het niet
alleen de zwemmers die de lol in
het toernooi hielden maar ook
alle vrijwilligers die hebben
meegeholpen. Zo hebben er
meerdere fantastische klokkers
aan de kant gestaan, werden er
heerlijke maaltijden verzorgd en
activiteiten beheerd. Al met al
was het een zeer geslaagd weekend met weer een overwinning
in het eind klassement voor
DWT Haarlem. Op naar volgend
jaar want we hebben er nu al zin
in!!
Heb jij nog ideeën voor volgend
jaar, Laat ons s.v.p. weten?
Jeffrey Camphens
c a m p h e n s z w e m sport@gmail.com
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Sportfonds 50+
Voor wie is het Sportfonds 50+bedoeld?
Dit fonds is bedoeld voor inwoners van Haarlem, van 50 jaar of
ouder, met een Haarlem Pas die
graag willen sporten.
De Haarlem Pas wordt naar een
deel van de inwoners van Haarlem met een minimum inkomen
automatisch verstuurd in januari.
Tevens kunnen inwoners met
een bijstandsuitkering de Haarlem Pas aanvragen bij de Gemeente Haarlem.

Wat houdt het Sportfonds 50+ in?
Inwoners van Haarlem van 50
jaar en ouder met een Haarlem
Pas kunnen een bijdrage van
maximaal €100,- ontvangen als
ze lid willen worden van een
vereniging/organisatie uit de
SportSupport Bewegen 50+
brochure.

Hoe kan men in aanmerking komen voor
deze bijdrage?
Indien men in bezit is van een
Haarlem Pas, dan vraagt men
eerst de SportSupport Bewegen
50+ brochure gratis aan via de
mail: Lgrooff@sportsupport.nl
of telefonisch: 023-5260302
De brochure wordt dan gratis
opgestuurd. In deze brochure
staat een overzicht van
kennismakingslessen bij sport en
beweegaanbieders.
Ook kunt u onze website raadplegen met een nog groter aanbod van Bewegen 50 + cursussen:
www.bewegen50plus.nl
Dan maakt men een of meerdere
keuzes uit de kennismakingslessen uit deze brochure( aanmelden via de website kan ook) en
stuurt het inschrijfformulier ,
met kopie van de Haarlem

Pas, op naar SportSupport.
SportSupport stelt de vereniging/organisatie op de hoogte
dat er iemand 4x komt kennismaken.
Indien de kennismakingslessen,
kosten €2,50, bevallen en men
lid wil worden, dan meldt de
deelnemer dit bij de sportvereniging of organisatie.
De vereniging/organisatie krijgt
dan de financiële vergoeding van
maximaal €100,- en de deelnemer betaalt het restbedrag van
de contributie aan de vereniging/organisatie.
NB: soms biedt de organisatie/vereniging ook nog eens 10%
extra korting op het lidmaatschap. Dit wordt dan bij de desbetreffende sport vermeld in de
gids
Note: Het bedrag dat in het
Sportfonds 50+ zit is niet oneindig, dus op=op en wie het eerste
komt, het eerste maalt.
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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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Antwoord Spelregelvraag 25
Het eerste wat ons opvalt is dat
wit 3 irritant is. Maar dat zijn er
wel meer en is geen reden om
iemand er uit te sturen. De actie
die wit 3 doet is wel een reden
om er uit gestuurd te worden.
We hebben hier dus te maken
met een uitsluitingsfout. De
vraag is nu hoe zwaar de fout is
(U20, UMV of UMV4?).
Van toepassing is Artikel 21.5:
Het (ver)hinderen van de uitvoering van een vrije worp, doelworp of hoekworp, daarbij in
begrepen:
a) het opzettelijk wegwerpen
van de bal of het niet loslaten
van de bal waardoor de normale
voortgang van de wedstrijd
wordt verhinderd
b) elke poging om de bal te spelen, voordat deze de hand van de
nemer heeft verlaten.

Artikel 21.5 b is toepasbaar op
de situaties 1, 2 en 4, dus in deze
situaties krijgt wit 3 een U20.
Voor situatie 3 gaan we naar
artikel 21.17: Het storen bij het
nemen van een strafworp. De
overtredende speler wordt voor
de verdere duur van de wedstrijd
uitgesloten met vervanging, zodra een van de voorvallen zich
voordoet waarnaar in artikel
21.3 verwezen wordt en de strafworp wordt gehandhaafd of over
genomen als dat nodig is.
Dus op naar artikel 21.3. Dit
artikel gaat over het wanneer en
hoe terugkomen van een uitgesloten speler. Wit 3 is op het
moment van de overtreding niet
uitgesloten, dus er geen sprake
van een UMV. Wit 3 krijgt in
situatie 3 ook een U20.

Echter, artikel 23.2 meldt dat
alle spelers zich tenminste op 2
meter afstand moeten bevinden
van de speler die de strafworp
neemt. Tenzij wit 3 hele lange
armen heeft zou situatie 3 niet
voor mogen komen. Indien dit
wel gebeurt, dan heeft de
scheidsrechter zelf ook een foutje gemaakt. Artikel 23.3 geeft
namelijk aan dat de scheidsrechter, die de strafworp laat nemen,
zich ervan moet overtuigen dat
alle spelers zich op een correcte
plaats bevinden. Aangezien dit
niet het geval is zou de scheidsrechter deze overtreding ook
kunnen afdoen met het opnieuw
laten nemen van de strafworp.
Ton van Gemert.

Bier proeverij bij DWT

Wanneer :

Zondag 21 mei, vanaf 14.00uur (het clubhuis is open
vanaf 13.30uur).
Waar :
Clubhuis
Wat gaan we doen : Bieren uit ( nu het nog kan ) Groot Brittannië proeven met tussen door kleine hapjes.
Schrijf je nu snel in want er zijn nog maar enkele plaatsen over.
Om je in te schrijven moet je even mailen naar clubhuis@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

Leszwemmen:

Wedstrijdzwemmen:

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

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

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

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

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:
zaterdag:

17.30-19.00 uur
13.00-14.00 uur

zwemmen:

14.00-16.00 uur

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Waterpolo:

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

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

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
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