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Van het Bestuur
Beste DWT-ers,
In de donkere maanden is bij
DWT het licht vaak aan!
Naast alle wedstrijden bij waterpolo , wedstrijdzwemmen en
synchroonzwemmen worden er
veel activiteiten georganiseerd.
Afgelopen weekend was er live
music in het clubhuis, 16 december kerstfeest en op zondag 7
januari de traditionele nieuwjaarsreceptie.
Bij DWT zit je dus warmpjes bij
deze winter!
Het bestuur zegt het al regelmatig , maar wat zijn we blij met al
die vrijwilligers die zoveel activiteiten organiseren. Naast alle

energie die ook wordt gestoken
in het sporten!
Dus ook dit jaar een presentje
voor alle vrijwilligers! De komende weken deelt het bestuur
aan elke vrijwilliger een kadotje uit. Een gebaar van dank voor
alle inzet!
Als je zelf nog een leuke kadotjes zoekt om te geven denk dan
eens aan de clubkleding van
DWT, te koop bij Huyg sport!
De afgelopen maand is het bestuur , naast de lopende zaken,
bezig geweest met het organiseren van de grote clubactie, onderhandelingen met SRO over

onderhoudskosten, vergaderen
met BHZ en aan het lobbyen
voor meer badwater bij SRO.
De grote clubactie was een succes, en brengt extra geld in het
laatje van de clubkas. Het bestuur denkt dat er veel meer uit
te halen is. Voor 2018 zoeken
we dan ook 2 mensen die de coordinatie op zich gaan nemen
om er dan nog meer uit te kunnen halen.
Dus als je denkt: dat wil ik doen
meld je aan!
We wensen jullie een leuke decembermaand toe met veel sportief succes en warmte en gezelligheid!
Bestuur DWT

Nieuwjaars receptie

Kerstfeest
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Van de Polo voorzitter...
De Sint heeft ook dit jaar weer
ons land kunnen vinden. Een
leuke tijd voor de kinderen en
daarnaast onderdeel van een veel
langere periode van onrust en
prikkels voor hun ouders. Want
Sint Maarten hebben ze net achter de rug! De Sint maken we
momenteel live mee en als de
Goedheiligman weer het land
verlaten heeft klopt de Kerstman
aan de deur.

vens fungeren als ouder, na de
herfstdip, frequenter komen trainen en tot op het bot gedreven
zijn tijdens de wedstrijden. Deze
ouders hebben overduidelijk behoefte om even stoom af te blazen in deze roerige periode. Waterpolo is op dit soort momenten
een goede uitlaatklep. Het is
mooi om te zien dat wij als vereniging deze ouders op onze manier kunnen ondersteunen.

Dit heeft wel als voordeel dat
een aantal waterpoloërs die te-

Om alles in goede banen te laten
lopen krijgt de Sint hulp van zijn

Kerstfeest
Als Sinterklaas straks op het
strand in Spanje ligt gaan we ons
weer klaarmaken voor de Kerst.
Om jullie alvast een beetje in de
stemming te krijgen worden
jullie allemaal (leden vanaf 16
jaar) op zaterdag 16 december
van harte uitgenodigd voor het
DWT Kerstfeest. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het
beloofd een dolle avond te worden!
Vrienden zijn trouwens van
harte welkom natuurlijk.

Nieuwjaarsreceptie
En wat blijft er dan nog over?
Ja, de evaluatie van 2017 en een
toost op het nieuwe jaar. Dit
doen we als vanouds tijdens de
DWT nieuwjaarsreceptie dat
plaatsvindt op zondag 7 januari
2018 (16.30 - 18.30 uur).
Gezellig met de gehele familie
lekker vrij zwemmen in het
recreatie bad, meedoen aan de

pieten. Zonder deze pieten kan
de Sint wel inpakken en is het
onmogelijk om alle cadeautjes
op tijd bij de kinderen thuis te
bezorgen. Dit geldt natuurlijk
ook voor de waterpolowedstrijden. Wedstrijden kunnen niet
doorgaan zonder officials. Waterpolo-wedstrijden worden geleid door één of twee scheidsrechters en langs het bad zijn
ook nog wedstrijdfunctionarissen actief die het verloop van de
wedstrijd registreren.

Agenda.
• Zondag 3 december vriendjes en vriendinnetjes dag.
• Dinsdag 5 december geen training i.v.m. Sinterklaasavond!
• Zondag 17 december Sinte me Kerst van 15.00 uur tot 20.00
uur
• Zaterdag 23 demonstratie voor het afzwemmen in de Planeet,
op uitnodiging.
• Dinsdag 26 december geen training!
• Dinsdag 2 januari geen training!
• Zondag 14 januari van 15.00 tot 16.30 spelregelmiddag voor
iedereen, kinderen en ouders.

familie estafette, kijken naar het
vlinderslaggala en als afsluiting
even gezellig een hapje en een
drankje in het clubhuis. Hoop
jullie allemaal te zien!

Dankwoord
Als laatste wil ik mijn dank uitspreken voor de redacteur van
dit clubblad. Michael Woolthuis

zorgt er elke maand voor dat het
clubblad wordt uitgebracht. Tot
op heden verloopt dit proces altijd vlekkeloos. Het clubblad is
voor de vereniging van groot
belang en de rol van Michael is
daarom heel waardevol. Dank
daarvoor!
Groet,
Rob
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W-cursus
DWT organiseert in het nieuwe
jaar een W-cursus. De polocommissie heeft besloten dat iedereen vanaf 16 jaar verplicht is om
deze cursus te volgen. Het is een
cursus van twee avonden en een
examenavond. Als je deze cursus haalt dan mag je achter het
tafeltje en dan kun je:
•
30 sec. regeling bijhouden
•
display van de klok bedienen
•
het wedstrijdformulier op
de tablet invullen.

Om je W-tje te behouden ben je
verplicht om twee keer per seizoen (dus in totaal vier keer per
jaar) achter het tafeltje te zitten
als je dit niet doet raak je w-tje
weer kwijt.
Waarom stellen wij dit verplicht? Het is voor je teamgenoten/ouders fijn dat niet altijd dezelfde personen achter het tafeltje moeten zitten. Wij zien nu

vaak dezelfde personen zitten.
Bij de jeugd is het fijn als er
meer ouders zijn die ook achter
het wedstrijdtafeltje kunnen zitten. Vaak zijn de meeste ouders
er toch al om naar hun kind te
kijken. En daarbij zijn niet altijd
spelers van de senioren teams
beschikbaar om bij de jeugd achter het tafeltje te zitten.
Het wordt erg gewaardeerd als er
ouders deze cursus gaat volgen.

W-officials cursus
De KNZB faciliteert samen met
haar regio de opleidingen van de
scheidsrechters en de W-officials. Om te kunnen fungeren achter
de jurytafel (W-official) is het
noodzakelijk om de W-official
cursus te volgen. De W-official
ondersteunt de scheidsrechter(s)
langs de badrand. Hij of zij registreert alle acties die gemaakt
worden en weet ook hoe vlag- en
tijdssignalen ingezet moeten
worden. De meeste van ons hebben deze cursus inmiddels gevolgd en zijn hierdoor bevoegd
om te jureren.

zij op deze momenten kunnen
worden ingezet. Onze jeugd coordinator Roselijn Verbruggen
zal in haar stukje ook nog het
e.e.a. nader toelichten.

De praktijk leert dat met name
tijdens de wedstrijden van onze
jeugd er behoefte is aan beschikbare W-officials. Maar dit is op
bepaalde momenten lastig omdat
de seniorenteams bijvoorbeeld
allemaal uit spelen of geen wedstrijd hebben. Daarom zou het
handig zijn als de ouders van
onze jeugd en de jeugdspelers
zelf de cursus gaan volgen zodat

Scheidsrechter cursus
Het is ook mogelijk om een cursus te volgen voor scheidsrechter. Het betreft de volgende cursussen:

Een aantal keer per jaar kan de
cursus gevolgd worden. Wij willen de cursus begin 2018 zelf in
ons eigen clubhuis organiseren.
Dit voorkomt veel reistijd en het
is natuurlijk gezelliger als er
veel bekende aan de cursus deelnemen. De ideale gelegenheid
dus om deze cursus te volgen.

Scheidsrechter 1
De Scheidsrechter 1 is actief op
verenigingsniveau. Hij/zij kan
trainingswedstrijden leiden en is
voornamelijk bezig met de leef-

tijdsgroepen D, E en F.

Scheidsrechter 2
De Scheidsrechter 2 wordt ook
binnen de vereniging opgeleid
en mag uiteindelijk in regionaal
verband de E- en F-wedstrijden
fluiten.

Scheidsrechter 3 (Z)
De Scheidsrechter 3 wordt binnen de regio opgeleid en is actief
in de regio. Bij goed functioneren als Scheidsrechter 3 is promotie naar hogere niveaus mogelijk.
Jullie zullen binnenkort t.a.v.
deze cursussen benaderd worden
door de contactpersonen van de
polocommissie en/of trainers.
Mocht u op voorhand al interesse hebben in één van de cursussen neem dan even contact op
met één van de genoemde
contactpersonen.
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Lieve jongens en meisjes van het waterpolo,
Het is bijna zover, Sinterklaas en Kerstmis komen eraan.
Wij nodigen jullie allemaal uit om samen Sinterklaas en Kerstmis te vieren.

"Sinte me Kerst"

Wanneer: Zondag 17 december 2017
Waar: In het clubhuis
Hoe laat: Van 15.00 uur tot 20.00 uur is het één en al feest!
Wat gaan wij doen.
!
15.00 uur het pakjesspel ( lees info )
!
16.30 uur tot 18.00 uur zwemactiviteiten
!
18.00 uur kerstdiner in gala ( lees info )
!
19.00 uur disco yeeh met catwalk.
!
19.30 uur kunnen jullie broertjes, zusjes en ouders mee komen feesten.
!
20.00 uur is het feest afgelopen.
Voor het Kerstdiner vragen we de kinderen/ouders allemaal zelf iets te
maken. We hopen dat iedereen kan komen, dat zou echt super, super ,
super gezellig zijn! Laat voor 5 december weten of je kunt komen via
jeugdwaterpolo@dwt-haarlem.nl
Voor de middag en avond zijn hulpouders van harte welkom.
Groetjes van Iris, Meagan, Milo, Lloyd, Johannes, Stefan en Roselijn.
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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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Marius bakker
Het zal sommige misschien wel
zijn opgevallen dat onze verenigingsscheidsrechter Marius Bakker minder te vinden is in de
Nederlandse zwembaden. Dat
klopt, bij Marius is slokdarm
kanker vastgesteld. Inmiddels
heeft Marius de chemo en bestraling achter de rug en dat
heeft uiteindelijk het gewenste
resultaat opgeleverd. Nu is het

wachten op de operatie. Marius
(en de behandeld arts) gaat er
vanuit, dat het uiteindelijk goed
behandelbaar is. Ik wil namens
de polocommissie Marius en
zijn familie heel veel sterkte toe
wensen de aankomende periode
en wij gaan er vanuit hem snel
weer aan de badrand te zien staan!
Archieffoto

Spelregelvraag 30
Zaterdag 25 november tijdens de
wedstrijd van DWT heren 4 tegen VZV gebeurde het volgende.
Tijdens een aanval van wit werd
door twee veldspelers in het vijf
meter gebied gestreden om de
bal. Blauw maakte daarbij een

Polo Heren
In tegenstelling tot de maand
oktober was november een veel
actievere maand voor de heren.
De meeste teams wisten wel wat
puntjes bij elkaar te sprokkelen
en in de volgende clubbladeditie
kan de balans worden opgemaakt. Daarnaast zijn de meeste
weer voorzien van een nieuwe,
glanzende
paarse
DWT-zwembroek en kunnen ze
net even dat extra stukje harder
zwemmen.
Alhoewel iedereen nog aan het

overtreding. De scheidsrechter
gaf de blauwe speler een U20
(uitsluiting voor 20 seconden).
Deze blauwe veldspeler hield
enkele seconden de bal in zijn
hand omhoog als een dienblad.
De scheidsrechter gaf de blauwe

speler direct daarop een UMV
(uitsluiting met vervanging).
De vraag die hierbij hoort is:
heeft de scheidsrechter goed gehandeld?
(Antwoord verderop in het clubblad)
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kerstdiner en de oliebollen moet
beginnen, wordt er voor de herenselectie al hard nagedacht hoe
dit alles er zo efficiënt mogelijk
kan worden afgezwommen. Op
5 januari zal er dan ook een extra training plaatsvinden van
21:00 tot 22:30 in het Boerhaavebad. Van 24 december tot en
met 1 januari wordt er niet ge-

traind. Op woensdag 3, 10 en 17
januari zal heren 1 oefenwedstrijden spelen van 22:00 tot
23:00. Hierdoor is het voor heren 3 en 4 niet mogelijk om te
zwemmen.
Voor de wedstrijden op woensdagavond zoeken we nog wel
mensen voor achter het tafeltje.
Wil je graag helpen? Meld je

dan bij mij aan (gegevens staan
in het poloboekje).

Nog twee of drie wedstrijden te
gaan voor de Kerstvakantie begint en dan even rust. Is ook wel
eens lekker na al dat harde trainen en pittige wedstrijden. Even
weer opladen. Om de kerstvakantie in te luiden hebben we
nog een leuke activiteit in het
vooruitzicht, SintemeKerst. Alle
waterpoloërs zijn hierbij uitge-

nodigd.
We gaan het pakjesspel doen,
zwemactiviteiten en dineren. O
ja en als afsluiter is er nog een
mini disco met een verkiezing:
Het beste geklede jongen en
meisje.

Rest mij jullie veel plezier te
wensen met Sinterklaas en succes voor de laatste wedstrijden
van het jaar. Voor vragen ben ik
altijd bereikbaar.
Jorrit Bakker

Polo Jeugd
Tot nu toe doen we het allemaal
heel goed. Hier volgen de uitslagen op welke plek we nu staan.
Onder de 11 staan 5de van de
12, onder de 13 staan 10de van
de 12 en onder de 15 staan precies in het midden 6de van de
12.

Wel allemaal komen he!

Polo dames
Huidige stand in de poule, een vooruitblik en sponsoring
De winterstop nadert. Hoe doen
de damesteams het in hun poule?
Dames 1 staat momenteel 9e in
de poule. Na een paar pittige
wedstrijden in november, helaas
zonder resultaat, staan in december een aantal kansrijke ontmoetingen gepland. Twee van de
drie wedstrijden die nog komen
gaan zijn tegen lager geplaatste
teams. Namelijk op 9 december
uit in Amstelveen tegen de huidige nummer 10: De Snippen 1
en op 16 december thuis tegen
de nummer 11: De Meeuwen 1.
Hopelijk lukt het de dames om
nog wat punten te pakken voord-
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at de winterstop begint.
Dames 2 staat met 12 punten op
een 6e plek en komen in december nog twee keer in actie. Op 9
december spelen de dames thuis
tegen het Amsterdamse DJK-ZAR 1 en op 16 december uit in
Amstelveen bij de Snippen 2, de
respectievelijk nummer 5 en 1 in
de poule. Veel succes dames!

Sponsoring dames:
Friese suikerbroden en sponsor

event 27 januari
Steun de dames en koop een
echt Fries suikerbrood van Bakkerij de Haan uit Sneek voor
€5,-. Aanmelden kan vanaf nu
door je naam en telefoonnummer te vermelden op het inschrijfformulier (te vinden in het
clubhuis). Voor de betaling ontvang je een Tikkie.
Je kunt het brood vrijdagavond
26 januari of zaterdagavond 27
januari ophalen in het clubhuis.

Zaterdagavond 27 januari wordt
een sponsorevent georganiseerd
(alleen voor de waterpolo-senioren + friends). Laat je
euro's rollen en doe mee aan diverse activiteiten zoals het beer
pong toernooi, draai aan rad van
Jim en vraag liedjes aan.
Meer informatie over het event
is te vinden op de besloten
DWT-Facebook pagina.

Waterpolo Flyer
Er is een Flyer gemaakt om meer
jeugd aan te trekken. We willen
meer mini's, meer meisjes en
meer jongens voor <15 aantrekken. Het doel is dat we volgend
jaar met beter bezette teams starten en we willen heel graag een
meisjes team. Ondertussen liggen deze al in het clubhuis en in
de hal. Ze mogen uiteraard uitgedeeld worden door de jeugd
aan vrienden/klasgenoten. Dus
pak ze gerust, ze liggen o.a. bij
de informatie hoek in het clubhuis en in de grote ontvangsthal
bij de kassa.

Zie laatste pagina’s voor een grotere versie.
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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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Antwoord Spelregelvraag
Ik hoor u denken:”Ja, als je de
vraag stelt, dan zal de scheidsrechter waarschijnlijk fout hebben gehandeld!”. U hebt gelijk,
maar waarom?
Was de UMV terecht? Speelt het
feit dat het binnen het vijf meter
gebied gebeurt nog een rol? Is de
scheidsrechter nog iets vergeten?

dit beoordelen als opzettelijk
bemoeien met het spel.
Het opzettelijk bemoeien door
een uitgesloten met het spel leidt
niet tot een UMV! Spelregel
21.20 meldt dat dit leidt tot een
strafworp voor de tegenpartij en
een aanvullende persoonlijke
fout voor de uitgesloten speler.

Als een uitgesloten speler geen
aanstalten maakt om het speelveld nagenoeg onmiddellijk te
verlaten, kan de scheidsrechter

In dit geval heeft de beslissing
van de scheidsrechter een behoorlijke impact op de wedstrijd
en de wedstrijd daarna:

De uitslag van de wedstrijd is
7-7, dat had dus 8-7 kunnen zijn
geweest.
Voor de volgende wedstrijd van
VZV is de uitgesloten speler
geschorst.
Beide teams hadden protest kunnen indienen na de wedstrijd (als
ze het officiële protestformulier
bij zich hebben).
Ton van Gemert.

Regionale Minioren Club meet
Zondag 26 november
Door Fedor

Een verslag van de Regionale
Minioren Club meet van zondag
26 November in zwembad De
Slag te Zaandam.

men een mooi eigen PR en geen
diskwalificaties.
Sanne was voor de eerste keer
mee en heeft twee mooie tijden

neergezet op de 100m wissel en
100m vrij. Een leuke strijd tussen Robaba en Marwa met een
PR van Marwa op de 100m vrij
van 30sec. zo die staat.

We waren hier vertegenwoordigt
met 6 wedstrijdzwemmers, een
hele leuke kleine groep, Sanne,
Robabe, Marwa, Willem, Suraj
en Cruz. Er was een verkleed
thema “Glitter en Glamour”
waaraan wij niet mee deden
maar na het inzwemmen gingen
we wel in parade naar binnen en
waren we allemaal vertegenwoordigt in DWT shirt TOP!
Volgende keer nemen we de
clubvlag mee.
De resultaten waren mooi, 5 medaille plaatsen (helaas geen medaille uitreiking) en op alle afstanden door iedereen gezwom-

Regionale Minioren Club meet
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De medailleplaatsen verdeling
voor DWT was, zilver 50m
schoolslag en zilver op de 50m
rug voor Willem, zilver 50m vrij
en brons op de 50m schoolslag
voor Suraj en brons op de 50m

rug voor Cruz . Ook hier werd
een harde maar sportieve strijd
geleverd.
Het was een geslaagde middag

met een leuke groep zwemmers.
Iedereen heeft genoten.
Zelfs nieuwe juryleden gespot…
en als beloning:
oliebollen na afloop…lekker.

Clinic
Op zondag 5 November 2017
werd een zwem-clinic gehouden
door Liesette Bruinsma. Zij won
op de paralympische spelen in
Rio maar liefst twee gouden, een
zilveren en twee bronzen medailles.
Op de clinic zouden de zwemmers leren hoe ze op gevoel
kunnen zwemmen in plaats van
dat ze vertrouwen op hun zicht.
Zo begonnen we de clinic met
het zwemmen met verduisterde
zwembrillen.
Hierdoor leerde we hoe we goed

aanvoelen waar we kracht moesten zetten en hoe je door het water beweegt. Natuurlijk ging het
niet altijd perfect, zo werd er
vaak in de lijnen gezwommen en
kwamen zwemmers zelfs in andere banen terecht tijdens het
zwemmen.
Na het banenzwemmen werd het
tijd voor het echte werk en gingen we oefenen op de keerpunten
en starts. Omdat je de kant natuurlijk niet kan zien werd er
met een speciale stok op het
hoofd van de zwemmer getikt en

dan moest je meteen het keerpunt inzetten. Dit was leuk maar
ook erg angstaanjagend om te
doen omdat de zwemmers het
natuurlijk niet gewend zijn.
Aan het eind van de clinic ging
Liesette Bruinsma een race houden tegen de klok, 50m sprint.
Chantal, Koen en Jeffrey Kregen
de uitdaging om sneller te
zwemmen dan de gezette tijd
door Liesette. Met het hart in de
keel zwommen ze hun 50m, 'het
was echt een unieke ervaring en
toch best wel eng', zei Koen.

Martinez-cup/ regio minioren club meet
Omdat twee weekenden wedstrijd nog niet genoeg was mocht
de ploeg van DWT nog een
weekend racen in Amsterdam bij
de Martinezcup. Koen heeft hier
heel erg goed gezwommen, op
elke afstand een persoonlijk record en zelfs drie club records:
50m school (0.33.64), 100m rug
(1.04.14), 100m vrij (0.57.34).

Ook Evy had nog een club record op de 100m rug gezwommen!
Tegelijkertijd werd er in Zaandam gestreden voor de Regio
Minioren Club Meet. DWT had
met 6 zwemmers te weinig om
voor de beste ploeg te strijden,
maar er werd wel een 100% sco-

re behaald op PR's. Iedereen
zwom op alle afstanden een
PR!!! Willem werd 2x tweede,
Suraj werd tweede en derde en
Cruz 1x derde. Deze jongens
zijn erg aan elkaar gewaagd en
vochten mooie races uit.
Sanne Weustink maakte haar
debuut!
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Regio kampioenschappen
De regionale kampioenschappen
werden dit jaar gehouden in
Hoofddorp en voor het eerst
werd deze met de gehele regio
mid-west georganiseerd. Dit
hield in dat andere sterke clubs
waaronder de Dolfijn mee deden. Er werden erg veel persoon-

lijke records gezwommen van de
80 starts maar liefst 50! en zelfs
meerdere clubrecords: Chantal
op de 100m en 200m schoolslag,
Miguel 50m vlinderslag, 50m
schoolslag, 100m vrije slag en
200m vrije slag. Dit resulteerde

in: 3 gouden, 5 zilveren en 11
bronzen medailles. Daarnaast
Heeft Lucas een reserve limiet
gezwommen voor het Nederlandse jeugdkampioenschap op
de 100m schoolslag!

vinden. De reguliere lessen vervallen deze dag al. Houd de
website in de gaten voor de juiste vakantiedagen. Deze zullen
binnenkort bekend worden gemaakt.

perspetters zwemles. Hierop zijn
leuke voorbeeldfilmpjes terug te
vinden; een hilarisch voorbeeld
van hoe je een badmuts op kunt
zetten bijvoorbeeld. Zo ook informatieve filmpjes over o.a.
zwemslagen. Met de sint in het
land is er ook een leuke kleurplaat uitgegeven. Deze is te
downloaden via de facebook
pagina van superspetters. Het
betreft eigenlijk een wedstrijd,
maar met het verschijnen van dit
clubblad verloopt ook de inleverdatum. Dat mag de pret niet
drukken om een middagje gezellig te kleuren. Want zowel het
sintfeest als kleuren is voor jong
en oud. Een leuk familiegebeuren.

Leszwemmen
Door Sanne
23 december zal er voor het laatst afgezwommen worden voor
het abc-diploma. Een tiidperk
wordt afgesloten. Hoeveel kinderen zullen dit diploma bij
DWT gehaald hebben? Deze
mijmering past bij het einde van
het jaar. Net als de vreugde van
een nieuw begin. Vanaf januari
zullen we alleen nog superspetters onderwijzen en ook bij het
afzwemmen zal er meer rust komen nu we straks slechts 1 diploma nog hoeven uit te reiken.
Het uitzoeken voor het afzwemmen zal op vrijdag 8 december
en zaterdag 9 december plaatsvinden. Wilt u nog dat uw kind
wordt getoetst; zorg dan dat hij
of zij erbij is deze dag. Zoals in
een eerdere editie werd gemeld,
zullen we het afzwemmen om en
om laten plaatsvinden. Ofwel in
het Boerhaavebad op vrijdag of
in de Planeet op zaterdag. Het is
dus dit keer weer de beurt aan de
Planeet. Op zaterdag 23 december zal het afzwemmen plaats-

Afzwemmers; zet hem op. Kom
op tijd, vergeet je spullen niet en
laat je zwemtalent aan je ouders
zien. Afzwemmen is een feestje.
November is een maand van beoordelingen geweest. Tijdens het
afzwemmen kwam de KNZB
langs om te kijken of we ons
houden aan de eisen. 3 weken
later stonden ze weer op de
stoep om DWT te toetsen op het
Superspetters programma. Beide
testen hebben we glansrijk doorstaan. De licensie voor Superspetters is weer met een jaar verlengd!
Bij Superspetters staat zwemplezier voorop. Om bekendheid en
plezier te vergroten hebben ze
hun eigen facebook pagina: su-

In het nieuwe jaar zal er ook
weer afgezwommen gaan worden voor junior pro. In het volgende clubblad hierover meer.

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen.

Superspetters Kleurplaat

18

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
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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 Superspetters
Uurleider: Kitty Ungureanu
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Zwemtraining (wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
vrijdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag
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

Zwemwerkgroep

Planeet zaterdag
8.00-9.00
Superspetters
uurleider:
Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 Superspetters
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

wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Synchroonzwemmen

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

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
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