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Van het bestuur:

Beste DWT-ers,

Aan het begin van de zomer een
stukje vanuit het bestuur!
Na een mooi pinkstertoernooi
start de zomer voor ons. In de
Houtvaart wordt alweer volop
gezwommen door DWT-ers!

Op 2 mei reikten we namens het
bestuur de Sendenbeker uit aan
Anke Nulkes, heel erg verdiend
met haar tomeloze inzet voor het
synchroonzwemmen. Anke be-
dankt!
De ALV 2017 op  20 april werd
ook bezocht door Corine
Kalbfleish, wat fijn dat je er bij

kon zijn.

Ondergetekende heeft aangege-
ven zich niet herverkiesbaar te
stellen voor de verkiezing van
voorzitter  van 2018. Als er ie-
mand is die denkt dat lijkt mij
leuk….de voorzittersrol, geef het
dan vooral aan zodat we kunnen
bespreken hoe je erop ingewerkt
kan worden!

Wat heeft het bestuur zoal ge-
daan de afgelopen maand?
We hebben kennis gemaakt met
Onno Visser, de nieuwe bedrijfs-
leider van de zwembaden, beslo-
ten is over te gaan tot de aan-

schaf van een nieuw scorebord
voor waterpolo en startblokken
voor het wedstrijdzwemmen. 

En er is overleg over de kader-
dag 2017, de datum is nog niet
bekend maar wordt zo spoedig
mogelijk gecommuniceerd. Op
deze dag zetten we de vrijwilli-
gers in het zonnetje!

En natuurlijk willen we alle
DWT-ers een  fijne en zonnige
zomer toewensen en degene die
op vakantie gaan een heel leuke
vakantie!

Namens het bestuur,
Mirjam Otten

Regionale kampioenschappen 2017.
Door Jeffrey

In de weekenden van 20 t/m 21
mei en van 27 t/m 28 mei von-
den de jaarlijkse regionale kam-
pioenschappen plaats. Het gehe-
le seizoen lang kunnen de
zwemmers hiervoor limieten
behalen.
Tijdens deze weekenden werden
zowel de A-kring als de B-kring
gezwommen. Het verschil tussen
deze twee kampioenschappen is
het niveau waarop gezwommen
wordt, de A-kring heeft het
hoogste niveau.

Meerdere zwemmers van DWT
hebben zich geplaatst voor deze
wedstrijd. Zo mochten er in to-

taal voor beide weekenden 15
zwemmers starten op meerdere
afstanden. Waaronder twee esta-
fette teams te water zijn gegaan,
een mannenteam en een vrou-
wenteam. Zo werden er persoon-
lijke records gezwommen en
meerdere medailles behaald.
Onder deze medailles waren er
ook meerdere eerste plaatsen
behaald: Jeffrey Camphens op
de 1500m vrij, Koen Schelhaas
op de 200m schoolslag, Chantal
Beijer op de 400 wisselslag en
Vera Kalous op de 200m vlin-
derslag. Ook zijn er een aantal
mooie PR's gezwommen waar-

onder door Lucas Douwma die
op de 200m schoolslag van een
tijd van 3.24.50 naar een mooie
3.10.28 heeft gezwommen, een
mooie PR van wel 14 seconden!

Het was een geslaagde afsluiting
van het binnenzwemseizoen
voor de meesten van DWT en
die hebben we met z'n allen af-
gesloten met een goed gezwom-
men kampioenschap.
Voor het volgende jaar gaan wij
natuurlijk weer ons uiterste best
doen om weer limieten te beha-
len voor het kampioenschap en
hier dan ook weer te schitteren.



3    
 

Open water zwemmen en 
trainen in de zomer

Het openwater zwemseizoen staat weer voor de deur en daar
wordt hard voor getraind. Wil jij nou ook eens mee doen aan
een openwaterwedstrijd, triatlon of gewoon lekker fit blijven
van de zomer, meld je dan bij Arie. De trainingen vinden plaats
in de Houtvaart of in de kanobaan in Spaarnwoude.

Dauw zwemmen

Op 27 mei was er dauwzwem-
men in de Houtvaart, enkele fa-
natieke zwemmers sprongen om
05.00 uur het water in om een
paar lekkere baantjes te gaan
zwemmen. 

De boven temperatuur was met
maar 11°C erg koud!! 
Gelukkig was het water met
21°C heel erg aangenaam.

Paastoernooi

We zijn ons erelid en oudste
zwemster niet vergeten met
Pasen. Zojuist hebben we haar
en gouden medaille gebracht,
want die verdiend zij ook in
deze periode van herstel.
Volgend jaar ben je er weer bij
Corine!!!
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Spelregelvraag 26

Het is voor scheidsrechters niet
altijd makkelijk. Het venijn zit
'm meestal in de details. En laten
de meeste toeschouwers (coach-
es en bankzitters incluis) deze
details niet altijd zien of, nog
erger, kennen.
Goed, genoeg op de bres gestaan

ter verdediging van de scheids-
rechters. Laten we twee situaties
beschrijven:
1) Wit 13 houdt de bal en ligt bij
blauw 5. Wit 13 heeft zijn voet
tegen het lichaam van blauw 5
geplaatst. Wit 13 zet zich met
zijn voet af van blauw 5 om een

actie met de bal te kunnen doen.
2) Wit 13 houdt de bal en ligt bij
blauw 5. Wit 13 zet zich met
zijn voet af van blauw 5 om een
actie met de bal te kunnen doen.

Wat zou de scheidsrechter moe-
ten doen in situatie 1 en 2?

Van de polocie voorzitter

Heren.

Ook dit seizoen zit er weer op.
Alle wedstrijden zijn gespeeld
en de balans kan worden opge-
maakt. Het allerleukste om te
melden, en dat is jullie vast niet
ontgaan, is het kampioenschap
van ons Heren 1 team. Onder
leiding van Peter Schoberer wist
deze ploeg op het laatst toch nog

de nummer 1, De Reuring 1, van
zijn troon te stoten! Wat een
prestatie! Daarmee staat ook de
promotie naar de 3e Klasse
Bond vast! Namens de polocom-
missie van harte gefeliciteerd
met dit geweldige resultaat! 

Het treurigste nieuws is de de-
gradatie van ons Heren 3 team.

Het is dit team uiteindelijk niet
gelukt om van de bodem af te
komen. Plus puntje is dat dit
team volgend seizoen hoogst-
waarschijnlijk weer heel wat
punten gaat binnenhalen ??. 

Voor het eindresultaat van H1
t/m H5 zie de navolgende overzichten.
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Foto genomen op 8 april 2017 na de laatste competitiewedstrijdwedstrijd
tegen De Otters Het Gooi 

Zomerrooster training-
en:
Start vanaf vrijdag 9 juni (na het
Pinkstertoernooi) t/m vrijdag 14
juli 2017.
 
De dames en heren kunnen enkel
op de vrijdagavond gezamenlijk
zwemmen / ballen van 20.30 -
22.00 uur. 

Houtvaart trainingen
Dinsdag 22 augustus 
20.00 - 21.00 uur 
(19.45 uur aanwezig)
Donderdag 24 augustus 
20.00 - 21.00 uur 
(19.45 uur aanwezig)
Dinsdag 29 augustus 
20.00 - 21.00 uur 
(19.45 uur aanwezig)
Donderdag 31 augustus 
20.00 - 21.00 uur 
(19.45 uur aanwezig)

Start reguliere training-
en Boerhavebad
Vanaf maandag 4 september
2017 starten de reguliere binnen
trainingen. Op de maandagavond
zal de Heren Selectie eerst een
half uur (21.00 - 21.30 uur) 
gaan droogtrainen in de naastge-

legen sporthal. Over de details
worden jullie later nog geïnfor-
meerd. 

Overzicht toernooien
Als het seizoen is afgelopen be-
ginnen natuurlijk weer de toer-
nooien! Onderstaande 
toernooien zijn altijd zeer ge-
liefd onder de DWT waterpolo-
ers. Met betrekking tot het
Noordkop toernooi is David de
Loor bezig met een inventarisa-
tie. Dus geef je op! Dit jaar start
dit toernooi in de Marineha-
ven(tussen te Tall Ships) van
Den Helder tijdens Sail. Een

extra motivatie om te gaan zou
ik zeggen!

23 jun - 25 jun  
20ste Noordkop Waterpolotoer-
nooi SAIL editie Den Helder
25 aug - 27 aug  
49e Int. Zepta Waterpolotoer-
nooi Ter Apel
25 aug - 27 aug  
36st Internationaal waterpolotor-
nooi Hasselt

*Er zal nog één voorbereidings-
toernooi voor her Heren 1 team
geselecteerd worden.

Volgend polo seizoen (2017/2018)

Nieuwe trainer/coach
Heren 1
Zoals eerder aangegeven is het
Heren 1 team onder leiding van
Peter Schroberer twee keer
achter elkaar kampioen gewor-
den en gepromoveerd naar de 3e
Klasse Bond. Peter heeft m.b.t.

dit prachtige resultaat een be-
langrijke rol gespeeld. Daarnaast
is het team onder zijn leiding
minder afhankelijk geworden
van een aantal specifieke spelers
en is het team fysiek, technisch
en tactisch beter geworden. Na-
mens de polocommissie willen
wij Peter bedanken voor het be-

halen van dit prachtige resultaat. 
Desondanks heeft de polocom-
missie besloten om op dit hoog-
tepunt te stoppen met de huidige
trainer / coach. De polocommis-
sie is van mening dat het spelen
in de 3e Klasse Bond een goed
moment is om ook qua trai-
ner/coach een nieuwe start te
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De volgende personen spelen vol-

gend seizoen niet meer mee. 

De polocommissie wil degene die

gestopt zijn bedanken voor de ja-

ren dat jullie voor DWT gespeeld

hebben. Heel veel succes verder en

mogelijk tot op een later moment

…….zoals het Pinkstertoernooi!

maken. Jeroen Barning zal vol-
gend seizoen de trainingen van
de heren selectie verzorgen en
de wedstrijden van Heren 1

coachen. Ondertussen heeft de
selectie al kennis kunnen maken
met de nieuwe trainer. Wij wen-
sen Jeroen en selectie heel veel

succes en plezier toe de komen-
de periode! In het volgende
clubblad zal Jeroen Barning
zichzelf even kort voorstellen.

* Jeroen Barning zal ui-

teindelijk eind augustus

2017 de teamindeling van

Heren 1 bepalen. 

Door een aantal opzeggingen is er tijdens het

aanvoerdersoverleg besloten om het Heren 4 &

5 team samen te voegen. Volgend seizoen dus

geen Heren 5 team. Het is daarom wel wat

drukker geworden in de alle herenteams. Hier

volgt de indeling.
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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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Uit het Haarlems Dagblad van 6/6/2017

Zoek de verschillen.

Pinkstertoernooi
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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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Leszwemmen

De afgelopen weken is er in de
zwembaden weer geoefend met
kleren aan. 9 en 10 juni wordt er
uitgezocht voor het zwem abc.
Tot het einde van 2017 zijn er
nog 2 officiële afzwemmomen-
ten voor deze diploma's. Vanaf 1
januari 2018 mogen we geen
abc-diploma's meer uitreiken. 
Bij de zwemlessen op de zater-
dagochtend zwemt al niemand
meer voor zijn a diploma af. Al-
le kinderen die daar zwemmen
voor een abc-diploma richten
zich dus alleen op b of c. Zo ge-
durende de laatste anderhalf jaar

heeft langzamerhand Superspet-
ters het bad overgenomen. Ook
in het Boerhaavebad hopen we
dat na dit afzwemmen de betref-
fende kinderen alleen nog een b
of c diploma hoeven te halen. Ze
hebben er de afgelopen weken in
ieder geval hard genoeg voor
geoefend. Of het al dan niet gaat
lukken; de kinderen mogen heel
trots op zichzelf zijn. Ze zijn
met sprongen vooruitgegaan.

Het afzwemmen voor abc vindt
plaats op zaterdag 8 juli in
zwembad de Planeet. We starten

om 8.15uur. Kom op tijd en met
de juiste kledingeisen; dit helpt
het afzwemmende kind zo goed
mogelijk te concentreren op het
afzwemmen. Ook dient de beta-
ling voor het afzwemmen op
zijn laatst een week van tevoren
te zijn ingeleverd. Dit heeft te
maken met de registratie naar de
KNZB. Op onze website kunt u
nogmaals de kledingeisen nale-
zen.

Let op: tijdens het afzwemmen
vervallen de reguliere zwemles-
sen van de zaterdagochtend.

Vrijdag 2-jun
Oefenen met
kleren aan

Pinksteren

Vrijdag 9-jun
Uitzoeken, met
kleren aan

Vrijdag 16-jun
Oefenen met
kleren aan

Einde A4
daagse

Vrijdag 23-jun
Oefenen met
kleren aan

Vrijdag 30-jun
Oefenen met
kleren aan

Vrijdag 7-jul
Afzwemmen op zaterdag, oe-
fenen met kleren

Vrijdag 14-jul
Laatste zwem-
les 

zaterdag 3-jun
Oefenen met
kleren aan

Pinksteren

zaterdag 10-jun
Uitzoeken,
met kleren aan

zaterdag 17-jun
Oefenen met
kleren aan

zaterdag 24-jun
Oefenen met
kleren aan

zaterdag 1-jul
Oefenen met
kleren aan

zaterdag 8-jul Afzwemmen
Reguliere les
vervalt.

zaterdag 15-jul
Laatste zwem-
les

achterste bad

Junior pro

Ook voor junior pro is het mo-
ment aangebroken dat er met
kleren aan geoefend wordt. Op
vrijdag 30 juni zal er worden
uitgezocht en op vrijdag 7 juli
wordt er afgezwommen. Dit is

op een ander moment dan in het
vorige clubblad is aangegeven.
Het weekend van de 14e blijkt er
een zwemkamp te zijn georgani-
seerd waar vele zwemmers en
lesgevers aanwezig zullen zijn.

Uit voorgaande jaren blijkt dat
afzwemmen en een zwemkamp
een lastige combinatie is. We
hebben er dus voor gekozen het
afzwemmoment te vervroegen.
Een maand geleden was dit nog
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Jeugdkamp

Jaja, het is weer zover: het jaarlijkse jeugdkamp voor alle takken van DWT!

Het is DE kans om een geweldige tijd door te brengen met je zwemgenootjes. Dit festijn is bedoeld
voor kids tussen 7 en 16 jaar en vindt plaats in vogelenzang. 
Bido, Odette en Lloyd zullen aanwezig zijn en gaan er een GROOT feestje van maken. 

DUS: wil je dit niet missen?
NEE natuurlijk niet! 

Geef je dan voor 30 juni op door een mailtje te 
sturen naar lloydmuylaert@gmail.com . 
Ook voor vragen en meer info kun je naar 
dit adres mailen. 
We zien jullie dan!!"

niet bekend. Onze excuses voor
de verwarring.

7 juli gaat er dus afgezwommen
worden. Het afzwemmen vindt

altijd plaats tijdens het junior
pro uur zelf. Mag je dit keer nog
niet afzwemmen, vervalt je les
voor een keer.

Voor allen: de laatste zwemles-
sen voor de zomer vinden plaats
op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli.
Alvast een heel fijne zomervakantie.

Antwoord Spelregelvraag

In beide situaties zet wit 13 zich
af van blauw 5. De scheidsrech-
ter zal dus fluiten, want artikel
20.9 geeft aan dat het wegduwen
van of het afzetten van een te-
genstander die de bal niet houdt
leidt tot een gewone fout. In dit
geval dus een vrije worp voor
blauw 5.
Maar, Zoals eerder gemeld, zit
het venijn 'm in de details. Zo
ook in dit geval. Het verschil
tussen de situaties is dat in situa-
tie 1 de voet van wit 13 al op het
lichaam van blauw 5 zat.
Bij artikel 20.9 staat een opmer-

king:
Wegduwen kan op diverse ma-
nieren gebeuren, inbegrepen met
de hand of met de voet. De straf
bestaat uit een vrije worp voor
een gewone fout. Niettemin
moeten scheidsrechters oplet-
tend zijn om goed verschil te
maken tussen het wegduwen met
de voet en het trappen waarvoor
dan een uitsluitingsfout geldt of
zelfs grof optreden. Als de voet
al contact maakt met de tegen-
stander als de actie begint, zal
dat meestal wegduwen zijn,
maar als de actie begint voordat

er een dergelijk contact is dan
moet dit in het algemeen worden
beoordeeld als trappen.

Dus situatie 1 zou alleen tot een
vrije worp voor blauw 5 moeten
leiden en situatie 2 tot een U20
(artikel 21.12) of UMV4 (artikel
21.14) voor wit 13. Indien de
scheidsrechter besluit tot het
toepassen van grof optreden (ar-
tikel 21.14) dan krijgt blauw ook
nog een strafworp toegekend.

Ton van Gemert.

mailto:lloydmuylaert@gmail.com
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Sportfonds 50+

Voor wie is het Sport-
fonds 50+bedoeld?
Dit fonds is bedoeld voor inwo-
ners 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 Haar-
lem met een minimum inkomen
automatisch verstuurd in januari.
Tevens kunnen inwoners met
een bijstandsuitkering de Haar-
lem Pas  aanvragen bij de Ge-
meente Haarlem.

Wat houdt  het Sport-
fonds 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 aan-
merking 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 raad-
plegen met een nog groter aan-
bod van Bewegen 50 + cursus-
sen:
www.bewegen50plus.nl 

Dan maakt men een of meerdere
keuzes uit de kennismakingsles-
sen uit deze brochure( aanmel-
den via de website kan ook) en
stuurt het inschrijfformulier ,
met kopie van de Haarlem

Pas, op naar SportSupport. 
SportSupport stelt de vereni-
ging/organisatie op de hoogte
dat er iemand 4x komt kennis-
maken. 
Indien de kennismakingslessen,
kosten €2,50,  bevallen en men
lid wil worden, dan meldt de
deelnemer  dit bij de sportvere-
niging of organisatie.
De vereniging/organisatie krijgt 
dan de financiële vergoeding van
maximaal €100,- en de deelne-
mer betaalt  het restbedrag van
de contributie aan de vereni-
ging/organisatie.
NB: soms biedt de organisa-
tie/vereniging ook nog eens 10%
extra korting op het lidmaat-
schap. Dit wordt dan bij de des-
betreffende sport vermeld in de
gids

Note: Het bedrag dat  in het
Sportfonds 50+ zit is niet onein-
dig,  dus op=op en wie het eerste
komt, het eerste maalt.

mailto:Lgrooff@sportsupport.nl
http://www.bewegen50plus.nl


14    
 

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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