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In Memoriam Marius Bakker

Uit het Haarlems Dagblad van 19 februari 2018
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Competitieronde Utrecht.
04-02- 2018

Voor de 3e competitieronde
werden wij verwacht in Utrecht
in het bad van Aquarijn. Zoals
elke andere competitie hiervoor
had iedereen de intentie om er
weer een gelaagde competitie
van te maken en min mogelijk
punten te zwemmen. Alle da-
mes, heren jongens en meiden
hebben zich weer optimaal hier-
voor ingezet. We hebben de
competitieronde uiteindelijk met
een mooi neutrale uitslag mogen
afsluiten. Er zijn pr's en punten
gezwommen, maar ook zaten er
een aantal lastige zwemnummers
tussen die met de griepperiode
toch lastiger te zwemmen waren
dan anders. Ook waren er een
aantal ziekmelden voor maar
ook tijdens de wedstrijd waren
er aantal zwemmers afgevallen.
Echter hebben we er een mooie
competitie van kunnen maken en
ondanks alles toch nog een aar-

dige presentatie geleverd als een
team.
Na 3 competitierondes staan we
nu van de 30 verenigingen op
een mooie 19 de plaats met een
punten totaal van 15947,60. Dit
is maar 23,40 punten achter de
nummer 18 "Oceanus." Met nog
1 competitieronde te gaan die
wordt georganiseerd door
"DAW" te Alkmaar, is het vrij-
wel zeker dat wij de 18e plek in
gaan nemen. Deze tussenstand
zal betekenen dat wij kunnen
handhaven in de C-klasse van de
competitie. De afgelopen paar
weken zijn tijdens de trainingen
veel meters gemaakt zo was
doordeweeks een training van
4km best normaal, in het week-
end werd zelfs 6.5km gezwom-
men. Vanaf nu wordt weer ge-
werkt aan de snelheid en zal er
minder meters gemaakt worden.

Willem Weustink is tweede ge-
worden op de 100m schoolslag
bij de jaargangfinales, dit is een
Nk voor minioren. Daarnaast
heeft Lucas Douwma een Njk
limiet gezwommen op de 200m
schoolslag in Alkmaar!

Spelregelvraag 33

Uitsluiting, oftewel een U20,
wordt niet geheel volgens de
letter van het reglement toege-
past. Hieronder staan een aantal
situaties beschreven. 
Aan u de taak aan te geven of
het een U20 is of niet en wie er
dan uitgesloten wordt:

1) Wit 5 schermt de bal af bij de
kant. Blauw 9 probeert de bal te
veroveren.

2) Wit 5 zwemt met de bal op.
Blauw 9 zwemt over de benen
van Wit 5 heen.

3) Wit 5 is in balbezit (houdt de
bal) en zet zich af van Blauw 9

4) Wit 5 is in balbezit en pro-
beert zich af te zetten van Blauw
9 door zijn hoofd naar achteren
te bewegen.
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Gezocht!

Elke vrijdag wordt ons clubhuis
geopend door een vaste, kleine,
groep vrijwilligers. Dit is iets
wat zij met plezier doen maar
het zou toch enorm fijn zijn als
er meer mensen mee willen
draaien in het rooster, want meer
mensen betekent dat ieder min-
dervaak hoeft. Dit alles vindt
plaats op de vrijdag van kwart

over 5 tot half 8.

De dingen die hierbij komen
kijken zijn voornamelijk koffie
zetten en de bar bemensen, er
komt geen tap bij kijken, dus dat
zal geen probleem zijn! Ook zal
je eerst ingewerkt worden zodat
je er helemaal klaar voor bent!

Ook wordt je beloond met een
jaarlijks kaderuitje en kaderca-
deau!

Heb je interesse? Mail dan naar:
borisschotman@hotmail.com

Groetjes,
Boris Schotman

Van de Polovoorzitter

De maand februari zit er alweer
op. Het was een maand met een
lach en een traan. De lach heeft
natuurlijk betrekking op het Car-
naval. Een aantal van ons heb-
ben dit feest gevierd. De traan
omdat Marius Bakker op 69 jari-
ge leeftijd is overleden. Erg trie-
st nieuws voor menig lid van
DWT. Op zaterdag 17 februari
2018 hebben wij als vereniging

stilgestaan bij het overlijden van
Marius. Voorafgaande aan de
wedstrijd van Dames 1 & Heren
1 werd er ter nagedachtenis aan
hem één minuut stilte gehouden.
Marcel Tabbers, journalist van
het Haarlems Dagblad, was op
dat moment ook in het zwembad
aanwezig. Hij heeft er een mooi
artikel aan gewijd in het Haar-
lems Dagblad. Naast het artikel

staat een indrukwekkende foto
afgebeeld. Het betreft het mo-
ment dat ons Heren 1 team een
minuut stilte in acht neemt. Fijn
dat wij als vereniging op deze
manier even konden stil staan bij
het overlijden van een gewaar-
deerd lid.

Groet, 
Rob Goedkoop

 

Polo Dames

Dames 1 kwam in februari drie
keer in actie. Twee wedstrijden
gingen verloren en één gewon-
nen. Na een korte (voor-
jaars)vakantie, komen de dames
op zaterdag 10 maart weer in
actie in Aalsmeer. Tegenstander:
Oceanus, de huidige nummer 5
in de poule. DWT staat momen-

teel 7e. Op 17 maart komt de
Watervlo (nummer 8) naar Haar-
lem. Kortom, twee belangrijke
wedstrijden voor de punten!

Dames 2 heeft in februari twee
thuiswedstrijden gespeeld tegen
WZ&PC Purmerend en DAW

uit Alkmaar. DWT heeft helaas
geen punten gepakt. 
De eerst volgende wedstrijd is
10 maart thuis tegen De Zaan.
Dit beloofd een pittige te wor-
den, want De Zaan staat hoog in
de poule. Komen jullie de dames
aanmoedigen?

mailto:borisschotman@hotmail.com
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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:



Peter Rienstra Jeugdtoernooi



Pinkstertoernooi
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Tafelen

We zijn al ruim over de helft
van het seizoen en daarom wil-
len wij even de aandacht vesti-
gen op onze W-officials. Het is
belangrijk dat je minimaal 2x
per seizoen achter het tafeltje zit
om W-official te blijven. In het
overzicht hieronder staan de per-
sonen welke nog een of meerde-
re keren moeten tafelen.

Naam Getafeld
Aarts, C. 0
Bergsma, D. 0
Evers, D. 0
Lagendijk, S. 0
Ox, M. 0
Stricker, R.H.J. 0
Velthuis, M. 0
Visser, S. 0

Naam Getafeld
Hupkens, M. 1
Kesseler, D. 1
Klinkenberg, A. 1
Koet, O. 1
Molenaar, R. 1
Muijs, M. 1
Schoberer, S. 1
Speekenbrink, C 1
Woolthuis, M. 1

Polo Jeugd

Hallo allemaal,

Zo zijn we alweer in de maand
maart, elke keer denk ik weer-
…… wat zal ik eens schrijven.
En elke keer lukt het toch weer,
weliswaar op het laatste mo-
ment, maar dat schijnt alleen
maar goed te werken, net als de
5 december gedichten. Na een
warme kop thee ben ik ontdooid

(want het is nogal koud buiten)
en kan ik beginnen aan het stuk-
je voor de maand Maart.

De minipoloërs hebben 18 fe-
bruari hun eerste minipolo toer-
nooi gehad bij de vereniging
ZPCH in Hoofddorp. Ze waren
heel erg goed heb ik begrepen
van Iris, daarover leest u verder-
op meer. De trainers zijn hard

bezig om hun kunde meer of nog
meer te verbreden.
Zo volgen ze een EHBO cursus
en een bijscholing Preventie
Seksuele Intimidatie.
Ook hebben we Harrie van het
leszwemmen een aantal keer aan
de badrand staan om er voor te
zorgen dat de kinderen tips krij-
gen hoe ze nog beter kunnen
borstcrawlen. 

W-cursus.

Zoals jullie weten is DWT een
club die veelal bestaat uit vrij-
willigers. De jeugd begint al
vroeg met allerlei kleine taken
om het vrijwilligerswerk van-
zelfsprekend te maken. Veel
jeugd zie je al terug als trainer,
jeugdscheidsrechter of hulp bij
activiteiten. Ook willen we
graag meer ouders zien als vrij-
williger. Momenteel staan we te

springen om mensen die achter
het tafeltje willen zitten tijdens
de wedstrijden en scheidsrech-
ters.

De polocommissie heeft beslo-
ten dat iedereen van DWT vanaf
16 jaar verplicht is om deze cur-
sus te volgen. Ook de ouders van
de jeugd willen wij vragen om
deel te nemen aan deze cursus.

Het is een cursus van drie avon-
den. 
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
I-pad invullen.

Om je W-tje te behouden ben je
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Minipolotoernooi ZPCH

verplicht om twee keer per sei-
zoen dus in totaal vier keer per
jaar achter het tafeltje te zitten.
Dat is niet veel.

De eerste dichtbij zijnde cur-
sus is  op 10,17 en 24 maart
2018, aanvang 20.00 uur bij
HZC De Robben te Hilversum.
Mail mij (Roselijn) als je wil
deelnemen aan de cursus.

We hopen dat er veel ouders
zich zullen opgeven, als je met
een clubje gaat is het natuurlijk
veel gezelliger. Het is fijn dat er
niet altijd dezelfde personen

achter het tafeltje moeten zitten.
Wij zien nu vaak dezelfde perso-
nen/ouders achter het tafeltje
zitten. Bij de jeugd is het fijn als
er meer ouders beschikbaar zijn.
Vaak zijn de meeste ouders er
toch al om naar hun kind te kij-
ken. En daarbij zijn niet altijd
spelers van de senioren teams
beschikbaar omdat ze zelf moe-
ten spelen.

Mocht je geïnteresseerd zijn om
een scheidsrechtercursus te vol-
gen dan zal je eerst je cursus
moeten hebben afgerond. Dus
zijn er ouders die interesse heb-

ben en in het bezit zijn van hun
w-je laat het mij (Roselijn) even
weten.

Minipolotoernooi ZPCH

Zondag 18 februari ging het dan
echt gebeuren. Een aantal mini's
speelde op deze dag hun eerste
toernooi in het Sportcomplex
Koning Willem-Alexander in
Hoofddorp. 
Tijdens onze eerste wedstrijd
was de tegenpartij helaas nog
niet aanwezig dus we speelde
een partijtje tegen elkaar. Raad
eens wie er won.... heel goed!
DWT!! 
Na een korte pauze ging de eer-
ste wedstrijd dan echt beginnen
en ondanks dat de mini's niet
konden staan hebben ze gewon-
nen. En ze hielden niet meer op
met winnen! 
De hele middag hebben ze door
middel van overspelen heel veel
doelpunten weten te maken. 

Tussen de wedstrijden door heb-
ben we samen gekeken naar de
wedstrijden van onze tegenstan-
ders onder het genot van een

snoepje en een glaasje limonade. 

Aan het eind van de middag was
iedereen moe maar voldaan en
hebben de kinderen als prijs alle-

maal kunnen genieten van een
ijsje.

Liefs van de trotse trai-
ners/coach, Iris
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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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Agenda:

28 Februari, 7 en 14 maart - w-cursus  ZV Het Y in Amsterdam
10,17 en 24 maart - w-cursus HZC De Robben te Hil-

versum

zondag 18 maart  - Minipolo toernooi VZV IJmuiden
zondag  1 april - Geen training, Pasen
zondag 8 april - Mini's en < 11 geen training i.v.m.

thuiswedstrijd <13 en <15
vrijdag 27 april - Geen training <15,  Koningsdag
vrijdag 4 mei - Dodenherdenking
zondag 11 mei - Carnaval, doe raar met je haar,

hoofdtraining.
zondag 13 mei - Moederdag, mama's mogen meet-

rainen.
zondag 20 mei - Peter Rienstra jeugdtoernooi/ Pink-

stertoernooi
zondag 17 juni - Vaderdag, papa's mogen meetrai-

nen.
dinsdag 26 juni - Laatste dinsdag training voor de

zomervakantie.
zondag 7 juli - Laatste zondagtraining

vrijdag 13 juli t/m zondag 15 juli DWT jeugdkamp??????
21 juli t/m 2 september - Zomervakantie

Clubkleding

We hebben gezien dat er steeds
meer kinderen in een clubzwem-
pak of zwembroek zwemmen.
Ook zien we steeds meer kinde-
ren in onze clubkleding lopen,
dit staat super leuk. 
We hopen dat iedereen zo met-
een in onze clubkleding gaat
lopen, het straalt meteen eenheid
uit als je als team binnen komt

lopen. 
Kleding is te koop bij Huijg
Sport in de Cronjéstraat. Er zijn
ook nieuwe tassen in drie ver-
schillende maten te koop. Als je
meldt dat je van DWT bent,
krijg je ook nog eens 10% kor-
ting. 
Hoe leuk en indrukwekkend zou

het zijn als alle teams in de zelf-
de kleding het zwembad binnen
treden. Zwempakken en zwem-
broeken worden via de club ge-
regeld. 

Geef maar aan mij (Roselijn)
door als je een zwempak of
broek wil aanschaffen.

Jeugdkamp.

Er komt dit jaar weer een jeugd-
kamp, hoera!
Het jeugdkamp is er om het jaar
af te sluiten, het is voor alle kin-
deren tussen de 7 en 16 jaar oud.
Ik heb gehoord dat de jeugd-
kampcommissie al bezig is met
de voorbereidingen. 

De datum zal vlak voor de zo-
mervakantie zijn, deze moet nog
worden vastgesteld in verband
met reserveren van de locatie.
Volgende maand vast meer in-
formatie.
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Pubquiz

Opgepast voor het Rekenspook

Winnen is leuk maar... Het na-
deel van wedstrijden winnen is
dat er wel erg veel punten in de
pocket gaan zitten. Die gaan er
dan weer voor zorgen dat ons
een te hoge positie in de compe-
titie op wordt gedrongen. Wat
vervolgens weer een verhoogde
kans op een vervelende promotie
kan opleveren. 
Dat moet te allen tijde voorko-
men worden. Wij zijn het vijfde,
of was het nu het vierde, en wij
blijven het vijfde, of was het nu
het vierde, en wij zitten precies
waar we willen spelen. Lekker
ergens in de kelder van de com-
petitie. Overigens niet de aller

laagste poule want in het putje
van onze keldercompetitie blijkt
zich ook nog een hele competitie
af te spelen. Maar daarover later
meer.

Tijdens de laatste wedstrijden 
rest ons nu nog maar één taak.
Hoe wenden wij het gevaar van
promotie af zodat wij lekker op
onze promotie veilige derde plek
blijven. Dat gaat dus een hoop
gereken opleveren.
Wij zijn al begonnen met het
doorrekenen en herberekenen
van alle komende wedstrijden.
Om zo de winst dan wel verlies
punten te voorspellen en onze

kans op het behalen van mis-
schien wel te veel punten te
voorkomen. Vooral de vraag:
waar gaan we punten laten lig-
gen, is lastig want wij houden
niet van verliezen dus per on-
geluk mis gooien gaat echt niet
lukken. Tevens moeten we incal-
culeren dat andere teams, die op
onze derde plek uit zijn, ook aan
het rekenen zijn geslagen. Dat
levert dan weer diverse rekenje-
rijkanalyses op waaruit weer
allemaal spookberekeningen
ontspruiten die stuk voor stuk
herberekend moeten worden.

Het rekenen stopt nooit.
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Leszwemmen Agenda

Vrijdag 2-mrt voorjaarsvakantie

Vrijdag 9-mrt

Vrijdag 16-mrt

Vrijdag 23-mrt uitzoeken 

Vrijdag 30-mrt Goede Vrijdag

Vrijdag 6-apr afzwemmen Boerhaave

Vrijdag 13-apr

Vrijdag 20-apr

Vrijdag 27-apr geen zwemles Koningsdag

 

zaterdag 3-mrt voorjaarsvakantie

zaterdag 10-mrt

zaterdag 17-mrt

zaterdag 24-mrt uitzoeken

zaterdag 31-mrt Pasen

zaterdag 7-apr afzwemmen Boerhaave op vrijdag

zaterdag 14-apr

zaterdag 21-apr

zaterdag 28-apr Mei vakantie

Antwoord Spelregelvraag
Door Ton van Gemert.

Alle vier de situaties zijn uitslui-
tingen volgens artikel 21.8 en
worden expliciet benoemd in dit
artikel inclusief tekeningen:

Een gebruikelijke manier van
hinderen is het kruiselings over
de benen van een tegenstander
zwemmen (figuur 7), om zo-
doende het bewegingstempo te
verminderen en een normale
beenactie te bemoeilijken.
Een andere vorm is om op de
schouders van de tegenstander te
zwemmen. Er moet op gelet
worden dat de fout "hinderen"
ook kan worden begaan door een
speler die in balbezit is.
Figuur 8 toont bijvoorbeeld een
speler, die een hand op de bal
houdt terwijl hij tracht zijn te-
genstander van zich af te duwen
om daardoor meer ruimte voor
zichzelf te scheppen. Figuur 9
toont een speler die in balbezit is
terwijl hij zijn tegenstander hin
dert door hem weg te duwen met
zijn hoofd.

Oplettendheid wordt gevraagd

bij situaties als afgebeeld in fi-
guur 8 en figuur 9, omdat elke
heftige beweging door een speler
die in balbezit is kan uitmonden
in slaan of zelfs grof optreden.
De afgebeelde figuren zijn be-
doeld ter illustratie van het hin-
deren zonder enige heftige be-
weging.
Een speler kan zelfs de overtre-
ding "hinderen" begaan als hij de
bal niet houdt of aanraakt. Fi-
guur 10 toont een speler die met

zijn lichaam en zijn armen wijd
gespreid bewust zijn tegenstan-
der blokkeert, om zodoende het
bereiken van de bal onmogelijk
te maken. Deze overtreding
wordt vaak begaan bij de speel-
veldbegrenzingen.

Dus de antwoorden zijn:
1) U20 voor Wit 5
2) U20 voor Blauw 9
3) U20 voor Wit 5
4) U20 voor Wit 5
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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
# Femke Pabst (voorzitter)
tel.: 06-55877858
# 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

© Zwemvereniging De Watertrappers
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