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Leszwemmen

Zwemmen kun je altijd en over-
al; mits je je diploma hebt en er
water in de buurt is. Bij DWT
wordt er hard gewerkt aan het
behalen van die felbegeerde
zwemdiploma's. Met het zeewa-
ter om het hoekje is het voor
iedere ouder een hele geruststel-
ling te weten dat zijn of haar
kind zich weet te redden in de
buurt van water. Vrijwel het ge-
hele jaar wordt er dus ook
zwemles gegeven. Maar niet in
de zomervakantie en niet met

kerst. 12 en 13 januari beginnen
de zwemlessen weer. Ook junior
pro en het uur u hebben tot die
tijd vakantie.

Verderop in het clubblad kunt u
vast en zeker wat lezen over de
nieuwjaarsreceptie. Op zondag 7
januari kan er vanaf 16.30 uur
een uurtje vrijgezwommen wor-
den in het recreatiebad van het
Boerhaavebad. Superleuk, super-
gezellig en een uitgelezen kans
om met uw kind op een ong-

edwongen manier het water te
verkennen. Als leszwemcom-
missie denken wij dan natuurlijk
niet alleen aan het zwemplezier
maar ook aan de zwemveilig-
heid. Let er dus op; kinderen
zonder diploma zijn verplicht
zwembandjes te dragen. Ook
moeten deze kinderen begeleid
worden door een volwassene.
Voorkom teleurstellingen…. en
vergeet daarom ook uw zwem-
kleding en handdoek niet.

Vrijdag 5-jan geen zwemles kerstvakantie
Vrijdag 12-jan
Vrijdag 19-jan
Vrijdag 26-jan
Vrijdag 2-feb
Vrijdag 9-feb
Vrijdag 16-feb

Vrijdag 23-feb
Start voorjaars-
vakantie

zaterdag 6-jan Geen zwemles kerstvakantie
zaterdag 13-jan
zaterdag 20-jan
zaterdag 27-jan
zaterdag 3-feb
zaterdag 10-feb
zaterdag 17-feb

zaterdag 24-feb
Start voorjaars-
vakantie

Afzwemmen junior pro

Na de laatste twee keer het af-
zwemmen voor het abc georga-
niseerd te hebben, is het nu tijd
voor junior pro. 
Vanaf 19 januari wordt er ge-
zwommen met kleren aan. 

Vrijdag 2 februari wordt er uit-
gezocht voor het afzwemmen.
Dit afzwemmen zal op 16 febru-
ari plaatsvinden. Tijdens de re-
guliere les zullen de uitgekozen
kinderen opgaan voor hun

zwemvaardigheidsdiploma. De
les van junior pro komt dan te
vervallen. Zet hem op.

Namens alle lesgevers wens ik
iedereen een spetterend 2018!
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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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Van de Polovoorzitter

Namens de polocommissie aller-
eerst natuurlijk de beste wensen
voor 2018. Dat het maar een
sportief, gezond en vooral spet-
terend jaar mag worden. We
blijven ten slotte "Watertrap-
pers". De 1ste helft van het sei-
zoen zit er inmiddels op. Tijdens
de kerstvakantie even geen trai-
ningen en wedstrijden dat is ook
wel eens lekker. Even tijd voor
andere dingen die ook belangrijk
zijn naast waterpolo. Tijd voor
vrienden, familie en andere dier-
baren. 

De polocommissie heeft geen
tijd om achterover te leunen om-
dat o.a. het poloboekje in elkaar
geknutseld moet worden en er al
voorbereidingen worden getrof-
fen voor het aankomende Pink-
stertoernooi. Het streven is om
het poloboekje voor de 1ste
wedstrijden van dit seizoen klaar
te hebben. De boekjes liggen dan

als vanouds in het clubhuis op u
te wachten. Een overzicht van de
1ste wedstrijden staan ook even
verderop in het clubblad ver-
meld. Daarnaast kunnen jullie de
wedstrijden vinden middels de
"KNZB waterpolo" app van
Sportlink. Mochten er nog vra-
gen zij dan is het verzoek om
even contact op te nemen met
een van jullie aanspreekpunten,
Roselijn, Jorrit of Puck.

Verder wil ik degene die een
donatie hebben gedaan voor de
Kerstdozen actie bedanken voor
hun bijdrage. Roselijn heeft het
initiatief genomen om bij DWT
levensmiddelen in te zamelen
voor gezinnen in onze regio.
Veel gezinnen zijn tijdens de
feestdagen verblijd met wat ex-
tra's. 
Dank voor de organisatie Rose-
lijn!

Nieuwjaarsreceptie 

Ik hoop jullie natuurlijk allemaal
te zien tijdens de DWT nieuw-
jaarsreceptie dat plaatsvindt op
zondag 7 januari 2018 (16.30 -
18.30 uur). 
Gezellig met de gehele familie
lekker vrij zwemmen in het re-
creatie bad, meedoen aan de fa-
milie estafette, kijken naar het
vlinderslaggala en als afsluiting
even gezellig een hapje en een
drankje (voor leden twee drank-
jes van het huis) in het clubhuis!
Dit is teven de laatste kans om
de Kerstboom te aanschouwen.
De barcommissie heeft ook dit
jaar weer al hun creativiteit ge-
bruikt om er een bijzondere
boom van te maken. 

Tot de volgende editie.
Groet, Rob

Polo Heren

Allereerst een gelukkig nieuw-
jaar en de beste wensen voor het
nieuwe jaar! Ik hoop dat alle
herenteams erin slagen om in
2018 veel punten te bemachti-
gen. Om alle kerstdiners, olie-
bollen en appelflappen ervan af
te werken gaan we al bijna weer
van start. Op 5 januari is er voor
de herenselectie een extra trai-
ning van 21:00 tot 22:30 in het

Boerhaavebad. Op woensdag 10
en 17 januari speelt Heren 1 oe-
fenwedstrijden van 22:00 tot
23:00 in het Boerhaavebad. Om
heren 3 en heren 4 hierin tege-
moet te komen is het mogelijk
om maandag 8 januari en 15 ja-
nuari mee te trainen met de he-
renselectie in het Boerhaavebad.
Ik zoek nog vrijwilligers voor
het tafeltje tijdens de oefenwed-

strijden!

Rest mij jullie te herinneren om
je aan te melden via Facebook
voor het beerpong toernooi op
zaterdag 28 januari! Succes met
de wedstrijden in januari. Voor
vragen ben ik altijd bereikbaar.

Jorrit



8    
 

Sinte me Kerst

Polo Dames

We zitten nu halverwege het
waterpoloseizoen. Waar staan de
dames? Hierbij wat statistieken:
Dames 1 sluit de eerste helft af
met een 9e plek in de poule en
heeft 12 punten behaald. Van de
10 gespeelde wedstrijden gingen
er 6 verloren en 4 gewonnen.

Vooral in de laatste paar wed-
strijden is een stijgende lijn te
zien in het spel van de dames en
daarmee ook de resultaten.
Doorpakken naar januari!
 
Dames 2 gaat het nieuwe jaar in
als de nummer 6 van de poule en

heeft net zoals Dames 1 12 wed-
strijdpunten. Dames 2 kende een
vliegende start door 4 van de
eerste 5 wedstrijden te winnen.
 
Lisette (D1) en Karina (D2) zijn
de topscorers en hebben allebei
15 doelpunten gescoord.

Polo Jeugd
Door Roselijn

Kort en krachtig houden we het!
Er is ook niet veel gebeurt van-
wege de vakantie.
Hopelijk heeft iedereen een fijne
vakantie gehad en gaat ook ie-
dereen er met frisse moet weer
tegen aan in 2018.

Sinte me Kerst

Omdat we te krap in de tijd zaten
om Sinterklaas en Kerst te vieren
hebben we het in één gedaan dit
jaar. De feestmiddag werd geopend
met het dobbelpakjesspel. Hilarisch
spel en de kinderen werden er
lekker enthousiast van. Daarna dus
maar  even afkoelen in het
recreatiebad. Bij terugkomst was
daar een heus kerstdiner. Iedereen
had werkelijk ontzettend zijn best
gedaan om iets lekkers mee te
nemen. Ik noem op: pizza,
couscous salade, zalmtortilla's,
gehaktballetjes, pannenkoeken,
patat, kaasstengels, soesjes, cakejes
te veel om op te noemen. De avond
werd afgesloten met een mini disco

en er werd een best geklede jongen
en meisje van de avond gekozen.
Het was een gezellige avond. En

voordat ik het vergeet, papa's en
mama's die hebben geholpen harte-
lijk bedankt.
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Roos en Casper, Jochem, Lily, Jouayria, Jayden en Victor

Agenda Polo jeugd.

! Zondag 7 januari nieuwjaarsreceptie in het clubhuis en gele-
genheid om vrij te zwemmen in het recreatiebad. Van 16.30
uur tot 18.30 uur.

! Zondag 14 januari geen training! Wedstrijdzwemploeg heeft
een thuis wedstrijd. De spelregelmiddag die gepland stond op
deze dag gaat ook niet door, deze wordt verplaatst.

! Zaterdag 20 januari <13 en <15 eerste wedstrijd.
! zondag 21 januari < 11 eerste wedstrijd.
! Zondag 20 mei pinkster jeugdtoernooi, zet hem vast in de

agenda!!!
Ook hiervoor kunnen we alle hulp van ouders weer goed gebrui-
ken.

Demo waterpolo

Voor de vakantie heeft een klein
groepje een demonstratie gegeven
aan de kindjes die mochten af-
zwemmen in De Planeet. Eerst heb
ben ze zelf wat mogen laten zien,
inzwemmen en overgooien. Daarna
mochten de afzwemmers zelf mee
doen en dat vonden ze heel erg leuk
om te doen. Onze jeugd heeft goed
uitkunnen leggen hoe ze opdrachten
moesten doen. Ik wil Casper,
Jochem, Lily, Jouayria, Jayden en
Victor bedanken voor hun inzet. En
we hopen op een hoop nieuwe
teamgenoten.

De wedstrijd-
boekjes

Ze zijn weer in de maak, zodra ze
af zijn worden ze uitgedeeld. We
hopen dat ze met  de nieuwjaarsre-
ceptie klaar zijn. In dit bekende
boekje staan de wedstrijden ver-
meld, zodat je die alvast in de
agenda kan zetten. Ook staat hierin
wanneer je ingepland staat om te
rijden. Kan je niet ruil dan op tijd
met een andere ouder, wacht niet
op het laatste moment.

Spelregelvraag 31

Ik heb, als keeper zijnde, persoon-
lijk nooit zoveel “last” van de be-
slissingen van de scheidsrechters.
Maar ik denk dat de schijnbaar in-
consequente beslissingen van

scheidsrechters de grootste bron van
frustratie is bij de veldspelers.

De vraag deze maand is of deze
frustratie terecht is.

Kom niet met een simpel ja. Denk
er eerst eens goed over na, en bear-
gumenteer je antwoord.
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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 Eigena-
ren uit handen neemt, neem dan contact op met:
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Polo Rooster

Zaterdag 13 januari Baddienst: Eddy
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
32444 M-DA3A DWT Da2 Aquafit Da1 / KZC Da2 18:45 Heren 2 -
34000 M-HE3B DWT H3 De Meeuwen Diemen H1 19:30 Dames 2 -
33738 M.HE2A DWT H2 ZPC AMERSFOORT H6 20:15 Heren 3 -

Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
33070 M-HE4A ZV Noordkop H4 DWT H4 Het Heersdiep, Den Helder 18:15

Zaterdag 20 januari Baddienst: Sjoerd
W.nr Niveau Thuis Uit Aanv. Tafelbezetting VSR
32443 M-DA3A DWT Da2 VZV Da3 18:45 Heren 1 -
32024 M.DA1A DWT Da1 UZSC Da5 19:30 Dames 2 -
3535 B-H3 DWT H1 ZPCH H1 20:30 Dames 1 -

Uitwedstrijden
W.nr Niveau Thuis Uit Plaats en bad Aanv.
31351 M-DG3B ZPCH DG1 DWT DG1 Sportcomplex Kon. Willem Alexander, Hoofddorp 17:00
30860 M-CJ2A ZPCH CJ1 DWT CJ1 Sportcomplex Kon. Willem Alexander, Hoofddorp 17:45
33290 M-HE4A KZC H3 DWT H4 Sportfondsenbad Beverwijk, Beverwijk 17:50
33713 M.HE2A ZPCH H3 DWT H2 Sportcomplex Kon. Willem Alexander, Hoofddorp 19:15
34017 M-HE3B De Reuring H3 DWT H3 Duikerdel, Noord Scharwoude 20:40

Orca's christmas swim
Door Jeffrey Camphens

Op 29 en 30 december hield zwem-
vereniging Orca een toernooi in
Leeuwarden. Hier zijn we met een
grote groep naar toe gegaan: Arie,
Yvette, Michel, Peter, Hiras, Jef-
frey, Chantal, Bido, Zyco, Vera,
Miguel, Koen, Lisa en Nynke. Het
verblijf had Michel geregeld en was
in Sneek. In de ochtend werden de
series gezwommen en in de avond
de finales en estafettes. Sommigen
waren zelfs zo moe na het ochtend
programma dat ze een powernap
namen tijdens de pauze!
Op dit toernooi werd erg goed ge-
zwommen met een totaal van 20

persoonlijke records en een clubre- cord van Koen Schelhaas op de
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50m rugcrawl, hij dook hiermee
onder de magische 30 seconde
grens. Veel finaleplaatsen werden
behaald door het team van DWT,
zo stonden de mannen geregeld met
zijn drieën in een finale. De 4x50m
wisselslag met Hiras, Koen, Zyco

en Jeffrey eindigde zelfs op de der-
de plaats, zij krijgen een lekkere
chocoladereep als prijs. Naast alle
serieuze zaken is er ook veel lol
gemaakt! 
Elke avond werden spelletjes ge-
speeld en een potje weerwolven
mocht zeker niet ontbreken.

Antwoord Spelregelvraag
Door Ton van Gemert.

Het antwoord is complex en valt
uiteen in de volgende aspecten:

Kennis van spelregels
Spelers en enkele scheidsrechters
hebben, naar mijn inzien, een be-
perkte kennis van de spelregels. Als
je een spelletje speelt waarvan je de
spelregels niet helemaal kent, houdt
in dat je in situaties komt waarop
een spelregel van toepassing is die
jij niet kent.

Spelleiding
Een wedstrijd in competitieverband
zonder scheidsrechters leidt zeer
zeker tot een handgemeen tussen de
spelende teams (en misschien zelfs
publiek, al moet ik bekennen dat ik
die weinig zie bij onze wedstrij-
den). Om dit handgemeen te voor-
komen hebben we in onze wijsheid
een spelleider aangewezen: de
scheidsrechter. We hebben dit fi-
guur een absolute macht gegeven
en dat vastgelegd en bekrachtigd in
artikel 7.
Hierdoor geef je vrijwillig een an-
der mens het recht je op jouw fou-
ten te wijzen. En dat doet altijd
pijn.

Interpretatie 1
De scheidsrechter moet niet uitgaan
van veronderstellingen maar van
feiten en interpreteren naar beste
vermogen wat zij waarnemen (arti-
kel 7.1). Met andere woorden, de
scheidsrechter moet wat door
hem/haar gezien wordt op basis van
zijn/haar vermogen vertaald worden
naar feiten. Dat geeft natuurlijk
wrijving, want het vermogen van
de één is niet het vermogen van de
ander en soms lijken veronderstel-
lingen aan de basis van een beslis-
sing te liggen i.p.v. feiten.
Daarnaast is het ook nog eens zo
dat, wat jij meemaakt en voelt in
het veld, vanuit de positie van de
scheidsrechter anders gezien kan
worden.

Interpretatie 2
Het schijnt dat een scheidsrechter
een mens is. Dat betekend op voor-
hand al dat deze niet onfeilbaar is.
De wedstrijd wordt door twee van
dit soort feilbare mensen geleid,
wat al aangeeft dat de kans dat een
wedstrijd uitmondt in een ramp
aanwezig is.
En om het gevaarlijker te maken,
hebben deze twee mensen elk een

ander vermogen om feiten te inter-
preteren en om te zetten naar beslis-
singen.

Interpretatie 3
Wat voor scheidsrechters geldt,
geldt, heel verrassend, ook voor de
spelers, coaches en publiek: feil-
baarheid. Iedereen is het (behalve jij
en ik).

Wat luidt het antwoord op de vraa-
g? Ja, de frustratie is terecht, maar
dit is inherent verbonden aan spor-
ten in competitieverband.
Wanneer wordt de frustratie een
probleem? Als je aan de wedstrijd
een hoger belang geeft dan deze
werkelijk is (overwaarde). Hoe
meer mensen de wedstrijd over-
waarderen, des te groter de kans op
een ontsporing van de wedstrijd.
Dit kan in een volgende wetmatig-
heid gevat worden: “Het belang van
de wedstrijd en de frustratie hebben
een rechtevenredigheidsfactor die
gelijk is aan het aantal mensen die
een overwaarde aan het belang
geeft.”

Iedereen frustratie vrije wedstrijden
in 2018 toegewenst.
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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 Superspetters
Uurleider: Kitty Ungureanu 
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

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: 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 06.00 - 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

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
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