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Van het bestuur

Beste DWT-ers!

Zomer 2017 loopt ten einde, de
vakantie is bijna voorbij. Voor
veel leden vast een periode ge-
weest van vrije dagen, thuis of
elders en van relaxen!
En dan is het opeens weer de
start van alles, scholen, werken
en sporten.
Om een mooie start te maken
nodigt het bestuur alle kaderle-
den uit voor een leuk uitje. De
mail heb je ontvangen en vergeet
je niet in te schrijven!
Helemaal stil gezeten hebben we
niet. Tijdens de onderhouds-

werkzaamheden aan het Boer-
haavebad zijn er nieuwe start-
blokken geplaatst om zo  de
wedstrijd zwemmers de kans te
geven zich beter voor te berei-
den op wedstrijden. Ook is er
een nieuw scorebord geplaatst
om de resultaten beter bij te 
kunnen houden tijdens waterpo-
lowedstrijden.
Bij het waterpolo  heten we 2
nieuwe trainers ,Jeroen Barning
en Hans Hoogerheide, welkom.
Beide trainers, voor zowel de
dames als voor de heren, hebben
ambitieuze plannen dus dat bete-
kent een veelbelovende start van

het seizoen!
Arthur Stricker gaat het bestuur
helpen met de opleidingen. Art-
hur neemt niet plaats in het be-
stuur maar is ondersteunend. We
zijn erg blij met de aangeboden
hulp!
En als jij denkt: ik kan ergens bij
helpen binnen DWT ,laat het
dan vooral weten!

Het bestuur wenst jullie allemaal
een leuke, gezellige en zeker ook
sportieve start toe!

Het bestuur

Leszwemmen

Voor de vakantie sloten we het
schooljaar af met afzwemmen.
Voorheen stonden wel een stuk
of 60 kinderen zenuwachtig te
wachten op hun beurt. Met de
transitie naar het superspetters
programma zien we dat dit er
steeds minder worden. Totdat
iedereen voor superspetters in
het bad zal liggen. Dan zal dit
weer veranderen.
Na de zomer staat er nog af-
zwemmen voor het abc op de
agenda. Dit zal nog plaatsvinden
in 2017. Daarna mogen we geen
a, b of c diploma meer uitreiken.
Onderstaand zult u de volledige

jaarplanning vinden. In de club-
bladen hierna zal de agenda in
stukjes herhaald worden.

Maar eerst de felicitaties aan alle
afzwemmers.

Voor hun A-diploma: Nanaya,
Bilal, Sara, Mariam, Hajar, Wa-
lid, Achraf.

Het B-diploma hebben de vol-
gende leerlingen op zak: Ibra-
him, Wout, Pim, Italo, Tygo,
Daniel, Sofie, Keesje, Diy-
ae-Eddine, Marouan, Kaylee,
Siohban, Martijn, Heleen, Ben-

jamin, Thieme, Rohan, Nadine,
Thijs, Julie, Milan, Sam.

De volgende leerlingen hebben

hun C-diploma gehaald: Ma-
ryam, Phileine, Chaymae, Emil,
Nisanur, Yesmina, Floor. 

De eerste keer afzwemmen voor
Superspetters is een feit. Ander-
half jaar na de start van het pro-
gramma hebben Isa en Melle
hun diploma gehaald. In het vol-
gende clubblad meer over dit
diploma.

Aan allen: gefeliciteerd!
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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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Jaarplanning leszwemmen

De jaarplanning ziet er als volgt
uit. Wanneer er niks achter de

datum staat, is het gewoon een
reguliere zwemles.

Vrijdag
1-sep geen zwemles zomervakantie
8-sep

15-sep
22-sep
29-sep kleding

6-okt kleding
13-okt kleding
20-okt uitzoeken, kleding start herfstvakantie
27-okt kleding herfstvakantie
3-nov afzwemmen Boerhaave

10-nov
17-nov
24-nov kleding

1-dec kleding
8-dec uitzoeken, kleding

15-dec kleding

22-dec
morgen afzwemmen Pla-
neet 9 uur

kerstvakantie

29-dec geen zwemles kerstvakantie
5-jan kerstvakantie

12-jan
19-jan
26-jan
2-feb
9-feb

16-feb
23-feb Start voorjaarsvakantie
2-mrt voorjaarsvakantie
9-mrt

16-mrt
23-mrt uitzoeken 
30-mrt Goede Vrijdag

6-apr
afzwemmen Boerhaave,
enkel superspetters

13-apr
20-apr
27-apr geen zwemles Koningsdag
4-mei Mei vakantie

11-mei Mei vakantie
18-mei Pinksteren
25-mei

1-jun
8-jun Einde A4 daagse

15-jun
22-jun
29-jun uitzoeken

6-jul

13-jul
afzwemmen morgen Pla-
neet 8 uur

20-jul geen zwemles zomervakantie

Zaterdag
2-sep geen zwemles zomervakantie
9-sep

16-sep
23-sep
30-sep kleding 

7-okt kleding 
14-okt kleding 
21-okt uitzoeken, kleding start herfstvakantie
28-okt kleding herfstvakantie

4-nov
afzwemmen vrijdag Boer-
haave

11-nov
18-nov
25-nov kleding 

2-dec kleding 
9-dec uitzoeken, kleding

16-dec kleding 
23-dec afzwemmen Planeet 9 uur kerstvakantie
30-dec geen zwemles Kerst

6-jan kerstvakantie
13-jan
20-jan
27-jan
3-feb

10-feb
17-feb
24-feb Start voorjaarsvakantie
3-mrt voorjaarsvakantie

10-mrt
17-mrt
24-mrt uitzoeken
31-mrt Pasen

7-apr
afzwemmen Boerbaave-
bad op vrijdag

14-apr
21-apr
28-apr Mei vakantie
5-mei geen zwemles Mei vakantie

12-mei Mei vakantie
19-mei Pinksteren
26-mei

2-jun
9-jun Einde A4 daagse

16-jun
23-jun
30-jun uitzoeken

7-jul

14-jul
Afzwemmen Planeet 8
uur

21-jul geen zwemles zomervakantie
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Belangrijk om te weten over leszwemmen

Het superspetters programma is
door de KNZB met een speciaal
doel en een speciale visie ont-
wikkeld. Vanuit deze visie is
ook het gebruik van zoomers (
kleine flippers), de duikbril en
badmuts bedacht. Uw kind kan
het programma niet optimaal
volgen wanneer het niet weke-
lijks met badmuts of duikbril

langs de kant klaarstaat. Zie het
als onderdeel van de zwemkle-
ding, net als een goed passende
zwembroek of badpak. Bent u de
duikbril of badmuts kwijt, kunt u
tegen vergoeding een nieuwe bij
ons aanschaffen. Maar ze zijn
natuurlijk ook gewoon in de
winkel te koop. Afzwemmen
met badmuts is verplicht; u zult

hem dus niet voor niets aan-
schaffen.

Mijn eigen dochter staat straks
stralend langs de kant met een
knalgele badmuts en een roze
duikbril. Hopelijk heeft uw kind
ook net zo veel zin om weer te
starten met de zwemlessen. Een
heel fijn zwemjaar gewenst.

Nordhorn

In het Pinkster weekend zijn we
met de zwemmers ook een nieu-
we traditie gestart. We gaan 3
dagen naar het Nordhorn Toer-
nooi. Dat is één van de grootste
zwemtoernooien van West-
Europa. In totaal zijn er over
twee dagen verdeeld maar 20
programma nummers, waarvan 4
estafette nummers. Er wordt
ochtends om 8 uur begonnen en

avonds om 20 uur worden de
laatste zwemmers weggestart.

Voor 6 DWT zwemmers en twee
ouders was het een gezellig toer-
nooi waar we in een tentenkamp
stonden samen met EZC
(Michel’s oude vereniging). We
konden daardoor samen eten en
drinken, maar ook hadden we
veel gezelligheid met elkaar.

Ook werden er vele medailles
behaald. Miquel Klooster won
de 200m rugslag en werd tweede
op de 100m rugslag en haalde
nog een derde plek op de 100m
schoolslag. Emre haalde ook een
derde plek op de 100m school-
slag en Cruz haalde een eerste
plek op de 100m rugslag.

NK 5000m

Vera mocht op basis van haar
goede 2000m tijd, die ze ge-
zwommen had tijdens de LAC
meedoen aan de NK 5000m. Dit
heeft nog wat administratieve
rondslomp gehad, omdat het
geen Open NK was. Maar geluk-
kig mocht Vera starten.
Op zaterdag 17 juni gingen we
naar Eindhoven. Hiras ging mee
als bordjes draaier, Isabella mee
als official en Michel ging mee
als ploegleider.  Ook Vera’s va-
der en haar crowdfunding sup-
porter Harold ging mee. 
Vera was als 20e en als laatste
ingeschreven. Hierdoor zwom ze

op baan 9 langs de muur en was
ze voor mij makkelijk te coach-
en.

We hadden afgesproken om
rond een schema van 14.10 -
14.30 per KM te gaan zwem-
men. De eerste kilometer ging in
13.59, op zich hard, maar ze
zwom lekker met twee andere
zwemsters en zwom rond 14e
plek in het veld. Tot 3 KM ging
het goed. Vera zwom twee keer
een KM rond de 14.20, maar
daarna werd het flink minder.
Een andere zwemster kwam van
achteren opzetten en verbrak het

tempo wat Vera zwom met de
andere meiden. Hierdoor ging
het even te hard en moest Vera
lossen. Eenmaal gelost, moest
Vera het alleen doen en ging
daardoor het tempo omlaag.
In een mooie tijd van 1 uur en
13 minuten heeft Vera haar eer-
ste NK volbracht. De tijd was
ruim onder de 1 uur en 15 minu-
ten, wat de maximale grens is. Ik
ben als coach er erg tevreden
mee. En voor volgend jaar gaan
we weer een paar stapjes maken
om onder de 1 uur en 10 minu-
ten te zwemmen.
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Spelregelvraag 27

Het nieuwe seizoen staat te be-
ginnen. Een vraag die dan op
komt is: zijn er wijzigingen in de
spelregels? Het antwoord op
deze vraag heb ik niet kunnen
vinden. Tot op heden wordt ner-
gens op de officiële kanalen
melding gemaakt van nieuwe of
gewijzigde spelregels. Dus we
houden voorlopig maar vast aan
de bestaande regels.

Laten we de hersencellen eens
breken over een ogenschijnlijk
eenvoudige en simpele situatie:
je wordt voor 20 seconden uitge-
sloten en je bevindt je in het
speelveld aan de kant van de
jurytafel ter hoogte van de 5 me-

terlijn van je eigen helft.
Dat is dus de basissituatie.
Daarnaast hebben we te maken
met zwembad A en zwembad B.
Zwembad A heeft een zwembad
dat gelijk is aan het speelveld.
Zwembad B heeft een zwembad
dat groter is dan het speelveld.
Het speelveld wordt dus door
lijnen begrenst (je weet wel: van
gekleurde drijvende zwemlij-
nen).

Dit zijn de vervolg situaties:
1) Je ligt in zwembad A en je
zwemt ter hoogte van de 5 me-
terlijn naar de andere zijde van
het zwembad. Daar aangekomen
trek je jezelf langs de kant naar

het terugkomvak.
2) Je ligt in zwembad A en je
zwemt naar het 2 meter gebied.
Daar duik je onderwater en
zwemt naar de andere kant en
komt boven water in het terug-
komvak.
3) Je ligt in zwembad B en je
verlaat het speelveld. Buiten om
zwem je naar het terugkomvak.
4) Je ligt in zwembad B en je
verlaat het speelveld. Je ver-
vanger komt het terugkomvak
in. Je verlaat daarop het zwem-
bad en loopt naar de reservebank
terug.

Wat mag wel en wat mag niet?

Van de polovoorzitter

De zomer is weer voorbij en het
laatste weekend van de zomer-
vakantie staat voor de deur.
In de afgelopen periode is de
polocommissie druk bezig ge-
weest met de teamindelingen en
de wedstrijdindelingen, zodat
het poloboekje voor de eerste
helft van het seizoen weer ge-
produceerd kan worden. Verder
kan ik u melden dat er op 30
augustus 2017 een nieuw score-
bord is geplaatst in het zwem-
bad.
Binnen de polocommissie is qua
samenstelling ook het een en
ander veranderd voor aank-
omend seizoen. Helaas hebben
we afscheid moeten nemen van
Mascha. Zij was een prima se-
cretaris, maar kon haar werk-
zaamheden niet meer combine-
ren met de polocommissie. Hugo
heeft haar taken binnen de com-

missie overgenomen. Ik wens
Hugo veel succes en wijsheid.
Verder heb ik besloten wat rusti-
ger aan te doen. (wat klinkt dat
oud….). Ook door mijn werk-
zaamheden is gebleken dat ik
mijn taak binnen de polocom-
missie niet naar tevredenheid
kon uitvoeren. Hierop heb ik
besloten om het stokje van voor-
zitter door te geven aan Rob
Goedkoop. Ik blijf nog als lid
betrokken bij de polocommissie
om eventuele hand en spant
diensten uit te voeren. Dit is te-
vens het laatste stukje wat ik
schrijf als voorzitter van de po-
locommissie. 
Verder hebben we Wesley van
den Haak bereid gevonden zich
tot de polocommissie te voegen.
Hij zal de taak van Jorrit Bakker
op zich nemen en zich bezig
houden met de media. En Jorrit

zal zich gaan inzetten als heren-
aanspreekpunt.

De polocommissie ziet er dan
als volgt uit:
• Rob Goedkoop,

Voorzitter
• Hugo Metten

Eerste Sectretaris
• Paul Zuiderduin

Tweede Secretaris (evene-
menten)

• Jorrit Bakker
Heren coördinator

• Puck van der Vossen
Dames coördinator

• Roselijn Verbruggen
Jeugd Coördinator

• Wesley van de Haak
Media en clubblad

• Dolf Pethke
Algemeen lid

Graag wil ik iedereen bedanken
die mij de afgelopen tijd heeft
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gesteund en bijgestaan in de po-
locommissie en wij zien elkaar
zeker terug in het zwembad.
Rest mij iedereen een goed en

sportief seizoen te wensen met
een hoop kampioenen aan het
eind van het seizoen.

De sportgroeten van Dolf Pethke
(voorzitter polocommissie)

Verschuiving van taken polocommissie

Mijn taak als herenaanspreek-
punt zal in stapsgewijs overdra-
gen aan Jorrit Bakker. Stapsge-
wijs, omdat er nu nog een aantal
zaken lopen die ik in gang heb
gezet. Jullie kunnen mij dus nog
even aanhouden als aanspreek-
punt. Ik zal jullie informeren als

de taken volledig zijn overgedra-
gen. Ik neem de taken over van
Dolf Pethke als voorzitter van de
Polocommissie. 

Nieuw scorebord
Als laatste kan ik jullie vertellen
dat er een nieuw scorebord hangt

in het zwembad. Het oude score-
bord heeft meer dan 25 jaar alle
scores voor ons bijgehouden. 

Zo, en nu aan de bak allemaal!
Maak er mooi seizoen van!
Groet, Rob

PoloHeren

Voorbereiding op het nieuwe
seizoen
Als het goed is zijn alle heren
klaar voor het nieuwe seizoen.
Een groot gedeelte van de heren-
selectie heeft meegedaan aan het
waterpolotoernooi in Hasselt.
Dat was natuurlijk weer een dol-
le boel. Het was weer als van-
ouds, veel gezelligheid, leuke
wedstrijden, veel gelachen, ge-
geten en natuurlijk ook nog wat
gedronken. Daarnaast heeft de
herenselectie de Houtvaart trai-
ningen inmiddels achter de rug.
Dit keer onder leiding van de
nieuwe trainer/coach Jeroen Bar-
ning. Nieuw onderdeel dit keer
was de "droogtraining" vooraf.
Op het naastgelegen veldje oefe-
ningen doen om ervoor te zorgen
dat alle spiergroepen worden
opgewarmd. Sommigen hebben
een groot gedeelte van hun zo-
mervakantie moeten opofferen
om een sportbroekje te vinden.
De 1ste trainingen zijn erg goed
bevallen en de sfeer is goed. De
heren hebben zin in het aank-

omend seizoen!  Ons Heren 1
team speelt dit seizoen weer in
de (3e klasse) Bond!

1ste binnen training
De eerste binnen traingingen
beginnen weer vanaf maandag 4
september. Voor de herenselec-
tie zal de training om 21.00 uur
beginnen in de naastgelegen
sportzaal. Van 21.00 uur tot
21.30 uur is er droogtraining om
vervolgens om te kleden en  de
doel op te bouwen. Van 21.45
tot 23.00 uur wordt er in het
zwembad getraind. 

Oefenwedstrijden H1
Voor H1 staan er twee oefen-
wedstrijden op de agenda.
(Boerhaavebad)
• Woensdag 13 september

tegen ZPCH (H1) 22.00
-23.00 uur (verzameltijd
volgt)

• Woensdag 20 september
tegen KZC (H1) 22.00-
23.00 uur (verzameltijd

volgt)
*Op deze twee woensdagen is er
dus geen badwater beschikbaar
voor de heren die tijdens deze
uren trainen/banen zwemmen.
Alvast dank voor jullie begrip.

Drukke bezetting teams
In overleg met alle aanvoerders
hebben we tijdens het aanvoer-
dersoverleg besloten het aank-
omende seizoen vier herenteams
in te schrijven i.p.v. vijf. Dit om-
dat er op papier maar net genoeg
spelers waren maar in praktijk
komen er bij H3, 4 & 5 minder
spelers opdagen bij wedstrijden.
Daarnaast kan er minder een
beroep worden gedaan op jeugd-
spelers omdat wij dit seizoen
eindelijk weer eens een aspiran-
tenteam hebben <15 jr. Conse-
quentie is wel dat alle heren-
teams op dit moment vol zitten.
Ik heb er alle vertrouwen in dat
alle teams hier goed mee om
zullen gaan. 
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Trainingstijden
Dag Tijdstip Team(s) trainer

Dinsdag 18.30 - 19.30
minipolo
pupillen <11 
pupillen <13 

Iris Pethke
Lloyd Muijlaert
Stefan Woolthuis

19.30 - 20.30 aspiranten <15 samen met de dames selectie Johannes Kaspers

Vrijdag 17.30 - 18.30 juniorpro / minipolo / pupillen <11
Kitty Ungureanu 
Sanne Ooms

Zaterdag Vanaf 18.00 Wedstrijddag

Zondag 16.30 - 17:30
Minipolo
pupillen <11

Milo Shariffan 
Lloyd Muijlaert

17.00 - 17.30
droogtraining

aspiranten <15 Johannes Kaspers

17.30 - 18.30
zwemtraining

pupillen <13
aspiranten <15

Stefan Woolthuis
Johannes Kaspers

Mogelijk kunnen we het volgen-
de seizoen weer vijf heren teams
inschrijven. Wat dat betreft ziet
het er goed uit want er hebben

zich alweer twee nieuwe spelers
zich aangemeld om een aantal
keer mee te trainen. Dirk Evers
afkomstig van vereniging

VKC03 (Tubbergen) en Frank
Schoenmaker afkomstig van
JAWS (tevens scheidrechter).
Dirk en Frank welkom bij DWT!

PoloDames

Seizoen 2017-2018 gaat bijna
van start. Voor de waterpoloda-
mes betekent dit een nieuw jaar
met nieuwe kansen én een nieu-
we trainer! Graag heten we Hans
Hogerheijde welkom bij DWT.
Hans is al eerder trainer geweest
bij de heren en gaat nu aan de

slag als trainer van Dames 1 & 2
en coach van Dames 1. Ook ver-
welkomen we onze nieuwste
leden Elise en Mirjam.
We hebben genoten van de zo-
mervakantie en een aantal dames
heeft ook al gebuffeld tijdens de
Houtvaarttrainingen. Aanstaande

dinsdag 5 september is weer de
eerste binnentraining. We maken
eerst kennis met Hans en hijsen
ons daarna in badpak. Er is werk
aan de winkel, want zaterdag 16
september komen zowel Dames
1 als Dames 2 al in actie!

PoloJeugd

De vakantie is voorbij en de eer-
ste training is al geweest of moet
nog beginnen. Dat ligt eraan
wanneer het clubblad uitkomt of
wanneer je hem leest. We maken
een goede start van het seizoen
bij de jeugd, we hebben drie
teams die competitie gaan spe-
len. Sinds twee jaar hebben we
nu een jongensteam van onder
de 15, waar wij heel blij mee
zijn. 

Ook hebben we meer badwater
gekregen waardoor we nu wat

meer kunnen schuiven en er
meer ruimte is om te trainen. De
meeste trainers zijn gebleven.
Sandra is gestopt met training
geven, maar zal af en toe inval-
len waar nodig is. Iris Pethke zal
het stokje overnemen van San-
dra, zij is een speelster van D1
en heeft al heel wat jaren water-
polo ervaring! Voor de mini's
verandert niet veel, we proberen
eens in de 6 à 8 weken een vere-
niging uit te nodigen om kleine
wedstrijden te spelen. We heb-
ben afgelopen jaar gemerkt dat

toernooien best wel spannend
zijn en dat er weinig animo voor
is.
Hierbij de trainingstijden van de
jeugd en de eerste concept wed-
strijden.
Schrijf ze vast in de agenda.
Wedstrijden zouden nog kunnen
veranderen.
We proberen zo snel mogelijk
het wel bekende poloboekje
klaar te krijgen voor de eerste
wedstrijden van start gaan. De
kinderen krijgen ze van hun trai-
ner mee naar huis!
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Concept wedstrijd programma aspiranten <15 

Datum Thuis Tijd Uit

16 sep DWT CJ1 19:25 De Vaart CJ1

23 sep DWT CJ1 19:25
DeAalschol-
verCJ1

30 sep ZV De Zaan CJ2 18:00 DWT CJ1

7 okt
HZC de Robben CJ2 /
BZC Brandenburg CJ2

18:10 DWT CJ1

28 okt DWT CJ1 18:45 Het Y CJ1

Concept wedstrijd programma pupillen < 13 

Datum Thuis Tijd Uit

16 sep DWT DG1 18:45
WZ&PC Purme-
rend DG1

23 sep DAW DG1 17:10 DWT DG1

30 sep DWT DG1 18:45 De Dolfijn DG1

7 okt Het Y DG2 17:45 DWT DG1

29 okt DWT DG1 16:45 VZV DG1

Concept wedstrijd programma pupillen <11 

Datum Thuis Tijd Uit

16 sep AquaWaard EG1 17:15 DWT EG1

23 sep DWT EG1 18.45
AZ&PC De Futen
EG1

30 sep De Otters Het Gooi EG2 19:20 DWT EG1

7 okt DWT EG1 18.45
De Otters Het
Gooi EG1

28 okt ZV Haerlem EG1 19:15 DWT EG1

Snippen jeugdtoernooi.

Zaterdag 9 en zondag 10 sep-
tember is het super gezellige
jeugdtoernooi, iedereen is al op
de hoogte gebracht via de mail.
We zoeken nog steeds ouders
die kunnen rijden.

Voor wie: pupillen <11 en 13 en
aspiranten <15
Wanneer: 9 en 10 september
Waar: Wethouder Koolhaasweg
10, 1191 EB, Ouderkerk aan de
Amstel
Verzamelen: 8.45 uur clubhuis
Boerhaavebad

LET OP! De training voor de

mini's gaat gewoon door op zon-
dag.

Wil je nog beter leren poloën
dan je nu al kan? Dat kan.

Wij als vereniging hebben een
uitnodiging van de Waterpolo-
school gekregen voor een proef-
training in Hoofddorp. De Regi-
onale Waterpoloschool Noord
Holland houdt op zondagoch-
tend 10 en 17 September haar
Instuiftrainingen in Hoofddorp.
De trainingen staan open voor
alle kinderen geboren in 2007
t/m 2003  die enthousiast zijn,

inzet hebben en beter willen
worden, ongeacht hun niveau.
Misschien leuk om met het team
naar toe te gaan op 17 septem-
ber. Het is niet verplicht, maar
misschien wel een leuke erva-
ring.

Mocht je deze proeftraining leuk
vinden en de trainingen willen
blijven volgen, zijn de kosten
voor eigen rekening.

Let op: Het is geen vervangende
training voor op zondag, dus
zien we je wel weer verschijnen
op onze eigen training.
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De Houtvaart 90 jaar

Ter ere van het 90 jarig bestaan
van de Houtvaart heeft Eric
Coolen een hele mooie serie art-
prints gemaakt.

Bekijk en bestel ze op:
www.ericcoolen.nl/houtvaart

Antwoord spelregelvraag
Ton van Gemert.

Artikel 21.2 geeft uitsluitsel:
“De uitgesloten speler begeeft
zich naar het terugkomvak bij
zijn eigen doellijn zonder het
water te verlaten. Een uitgeslo-
ten speler die het water verlaat
(anders dan aansluitend op het in
het speelveld komen van een
vervanger) maakt zich schuldig
aan een overtreding overeenk-
omstig WP 21.13 (wangedrag).
[Opmerkingen: een uitgesloten
speler (met inbegrip van elke
speler die volgens de spelregels
voor de verdere duur van de
wedstrijd is uitgesloten) blijft in
het water en begeeft zich (het-
geen ook het zwemmen onder
water mag inhouden) naar het
terugkomvak bij zijn eigen doel-
lijn zonder zich met het spel te
bemoeien. Hij mag het speelveld
op elk punt verlaten en mag ach-
ter het doel langs naar het terug-
komvak zwemmen bij zijn eigen
doellijn onder het voorbehoud
dat hij daarbij niet de opstelling
van het doel verandert. Bij het
bereiken van het terugkomvak,

moet de uitgesloten speler zicht-
baar boven water komen voordat
hij (of een vervanger) toestem-
ming krijgt om weer in het
speelveld te komen overeenkom-
stig de spelregels. Het is echter
niet noodzakelijk dat de uitge-
sloten speler in het terugkomvak
blijft wachten tot de beoogde
vervanger is gearriveerd.]”
De eerste regel van het artikel is
duidelijk: verlaat het water al-
leen via het terugkomvak! In de
vervolgsituatie 4 wordt je dus
met een UMV de zwemzaal uit-
gestuurd. Vervolgsituaties 2 en 3
geven geen problemen, mits je
niet met het spel gaat bemoeien.
Bemoeien houdt niet in dat je
hier je eigen definitie aan kan
geven. Het is uiteindelijk de
scheidsrechter die hier zijn be-
oordeling aan geeft op basis van
wat hij ziet. De tegenstander kan
heel moeilijk doen alsof het lijkt
dat jij je met het spel bemoeit.
Wees daar dus altijd alert op.
Als de scheidsrechter besluit tot

het oordeel dat jij je bemoeit met
het spel, dan volgt er
een strafworp voor de tegenpartij
(artikel 21.20).
Hoe zit het met vervolgsituatie
1? Je trekt jezelf langs de kant
door het water. Volgens artikel
20.4 zou dit tot een gewone fout
leiden. Maar je zit nog in je
strafperiode en de tegenstander
heeft nog balbezit. Artikel 21.16
heeft het over een strafworp
voor de tegenstander (als die op
dat moment in bal bezit is), maar
dit artikel gaat over de terugke-
rende speler na een U20. Dus dat
is het niet, want je bent nog on-
derweg naar het terugkomvak. Je
weet dat het niet mag (artikel
20.4), maar in deze situatie zal
het nutteloos zijn om ervoor te
fluiten. Tenzij de scheidsrechter
het beoordeeld als wangedrag
(artikel 21.13), dan wordt je er-
uit gestuurd met een UMV.
Ik kan mij voorstellen dat een
scheidsrechter daar voor zal fluiten.

https://www.ericcoolen.nl/houtvaart
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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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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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