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leszwemmen Junior Pro

Ook de leszwemcommissie heeft
vakantie. Vandaag dus alleen
even de belangrijkste medede-
lingen.

Vakantiedagen komende perio-
de.
Anders dan eerder vermeld is,

gaan de zwemlessen op 4 mei
niet door. Dit was al te lezen op
de website. En ook door de tafel-
dame is het gemeld. Het zwem-
bad blijkt gesloten te zijn. Wij
waren hier helaas niet eerder van
op de hoogte.

Zoals beloofd in het vorige club-
blad zouden we meer melden
over het volgende afzwemmen.
Inmiddels zijn de data  bekend.
De datum voor het uitzoeken is
22 juni. Er zal vervolgens op 6
juli worden afgezwommen. De
reguliere zwemles van junior pro
komt hiermee te vervallen. 

Agenda

Vrijdag 4-mei geen les, zwembad
is gesloten

Mei vakantie

Vrijdag 11-mei Mei vakantie

Vrijdag 18-mei Pinksteren

Vrijdag 25-mei

Vrijdag 1-jun

Vrijdag 8-jun Einde A4 daagse

Vrijdag 15-jun

Vrijdag 22-jun

Vrijdag 29-jun uitzoeken

Vrijdag 6-jul

Vrijdag 13-jul afzwemmen morgen Planeet 8 uur

Vrijdag 20-jul geen zwemles zomervakantie

zaterdag 5-mei geen zwemles Mei vakantie

zaterdag 12-mei Mei vakantie

zaterdag 19-mei Pinksteren

zaterdag 26-mei

zaterdag 2-jun

zaterdag 9-jun Einde A4 daagse

zaterdag 16-jun

zaterdag 23-jun

zaterdag 30-jun uitzoeken

zaterdag 7-jul

zaterdag 14-jul Afzwemmen Planeet 8 uur

zaterdag 21-jul geen zwemles zomervakantie

Wedstrijdzwemmen
Door Jeffrey.

De afgelopen periode was het
een erg rustige periode voor de
zwemploeg van DWT. Miguel
heeft mee mogen doen aan het
Nederlandse kampioenschap
5000m, dit heeft hij volbracht in
een 1 uur 7 minuten en 48 se-
conden! Ook hebben we een
aantal limiet wedstrijden gehad.
Dit zijn wedstrijden die bedoeld

zijn om je eigen tijden te kunnen
verbeteren en eventueel limieten
te behalen voor de grote toer-
nooien zoals de regionale kam-
pioenschappen maar ook de Ne-
derlandse kampioenschappen. 

Op deze wedstrijden is er ook
goed gepresteerd door de zwem-
mers. Het eind van het seizoen is

in zicht, dit betekend dat de gro-
te toernooien zullen gaan begin-
nen. Een hiervan is voor de ou-
dere zwemmers, De ONMK
(Open Nederlandse Master
Kampioenschappen). Dit is een
open inschrijven, dit betekend
dat iedereen van 20 jaar of ouder
zich mag inschrijven om mee te
mogen strijden voor de eerste
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plaats. Dit toernooi duurt 4 da-
gen en heeft variatie van lange
afstanden zoals 1500m tot aan
de 50m sprintafstanden. Dit jaar
worden de regionale kampioen-
schappen gehouden in het nieu-
we zwembad in Amersfoort.

Voor nu zitten we nog in onze
rust periode, dit vanwege de
voorbereiding op de ONMK
maar natuurlijk ook omdat het
vakantie is en omdat koningsdag

en Bevrijdingsdag zelfs voor
sporters gewoon gevierd moet
kunnen worden. 
Vanaf nu zal er weer hard ge-
traind gaan worden, en zullen
alle zwemmers voorbereid gaan
worden voor hun afstanden die
ze mogen zwemmen tijdens de
regiokampioenschappen of Ne-
derlandse kampioenschappen. 

Na de regio zullen er een aantal
zwemmers lekker gaan genieten

van hun zomervakantie. 

Andere zwemmers zoeken het
koude buiten water van de hout-
vaart in om te trainen en doen
mee aan de openwaterwedstrij-
den. Dit zijn de iets langere af-
standen, hier spreken we van
afstanden tussen 1 en 10 KM
maar ook het IJsselmeer over-
zwemmen dat is maar liefst 22
zware kilometers!

Uit het Haarlems Dagblad
30 april 2018
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Swim to fight cancer

Hallo allemaal,

Net als twee jaar geleden zal ik
de komende zomer weer het
Spaarne in gaan om 2 km te
zwemmen en zodoende een
steentje bij te dragen aan de stri-
jd tegen kanker. Nu helpt zwem-
men in het Spaarne natuurlijk
helemaal niets tegen kanker.
Onderzoek doen naar de oorza-
ken van en behandelmethodes
voor verschillende vormen van
kanker helpt wel. Daar is geld
voor nodig, dus ben ik op zoek
naar mensen die mij willen
sponsoren zodat het onderzoek
naar kanker een mooie impuls
krijgt.

Hoe kun je mij sponsoren?
1. Volg deze link:
http://haarlem.swimtofightcance
r.nl/doneer 
2. Kies mijn naam uit de lijst

van deelnemers (middelste ko-
lom)
3. Volg de instructies. (gaat
eenvoudig via iDeal)

Ieder bedrag is welkom.

Je kunt natuurlijk ook zelf mee-
zwemmen. Je kunt je inschrijven
via: 
http://haarlem.swimtofightcan-
cer.nl en kies doe mee. 
Het inschrijven kost  € 75,00 en
het is de bedoeling dat elke
deelnemer € 250,00 sponsorgeld
bij elkaar brengt.

Ook aanmoedigingen langs de
route zijn van harte welkom. Het
evenement vindt plaats op 16
september. 
De start is in de buurt van het
Teyler's Museum, van daar via
het Spaarne naar de Nieuwe
Gracht en terug via de Bakenes-
sergracht naar de finish bij De
Waag.

Ik ben alvast begonnen met de
trainingen, zoals het Haarlems
Dagblad vandaag meldde.

Groeten van Frank

Spelregelvraag 35

Dit maal een spelregelvraag ge-
inspireerd door onze eigen DWT
scheidsrechter: Marcel Ox.

Wit scoort. Tijdens dit dood

spelmoment spat blauw 5, bin-
nen hun 5 meter gebied, opzette-
lijk water in het gezicht van wit
10. De scheidsrechter ziet dit en
geeft blauw 5 een U20 (uitslui-

ting voor 20 seconden).
Heeft de scheidsrechter goed
gehandeld? En hoe wordt de
wedstrijd weer gestart (blauw
moet immers de bal uitnemen)?

http://haarlem.swimtofightcancer.nl/doneer
http://haarlem.swimtofightcancer.nl/doneer
http://haarlem.swimtofightcancer.nl
http://haarlem.swimtofightcancer.nl
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Van de Polovoorzitter

Beste DWT'ers,

En dan is het opeens zover. De
dag die je wist dat zou komen…
om maar even bij Koningsdag te
blijven… DWT heeft een nieu-
we Koning, genaamd Pieter Paul
van Oerle, de nieuwe voorzitter
van DWT. De polocommissie
wenst Pieter heel veel succes bij
het vervullen van deze belangrij-
ke functie binnen onze vereni-
ging. Ook willen wij onze voor-
malige voorzitster Mirjam Otten
bedanken voor haar bewezen
diensten. Daarnaast wenst de
polocommissie haar heel veel
succes als raadslid voor de VVD
bij de gemeente Haarlem.

Maar er is nog een dag die je
wist dat zou komen……….de
laatste dag van het seizoen! De
polocommissie kijkt tevreden
terug naar de afgelopen competi-
tie. De wedstrijden zijn sportief
verlopen, er zijn goede resulta-
ten bereikt en er is vooral veel
plezier gemaakt. Tijdens het
DWT sportgala zijn weer de no-
dige prijzen uitgereikt en men-
sen in het zonnetje gezet. De
barcommissie heeft dit evene-
ment weer netjes georganiseerd.
Dank daarvoor.

De polocommissie heeft nog
geen tijd om achterover te leu-
nen. Dit omdat er nog een aantal
belangrijke processen lopen die
zeker aandacht verdienen. Zo
werkt het nieuwe score-
bord/tablet (nog) niet optimaal,
de constante lobby voor vroege-

re trainingstijden voor de he-
ren-selectie, het Pinkstertoer-
nooi, de teamindeling voor het
volgende seizoen en het scheids-
rechters tekort.

De polocommissie is van me-
ning dat met name het trainings-
uur voor het selectie op de
maandagavond te laat is. Er
wordt op deze avond getraind
van 21.45 tot 23.00 uur (van
21.00 tot 21.30 uur droogtrainen
in de naastgelegen sportzaal). In
praktijk liggen de meesten rond
00.00 / 00.30 uur in bed. En dat
is best aan de late kant. Zeker na
een druk weekend waarin ook al
veel gesport is. Laten we daar-
naast vooral niet vergeten dat
voor de meeste een paar uur later
alweer een nieuwe werk/studied-
ag aanbreekt. Verder vindt de
polocommissie het belangrijk
dat jeugdspelers aansluiting vin-
den bij de selectie. Meetrainen
moet dan tot de mogelijkheden
behoren. Dit is op dit moment
geen optie. In de voorgaande
onderhandelingen met trai-
ner/coaches waren de late trai-
ningstijden van de heren-selectie
ook vaak een struikelblok.

De voorkeur van de polocom-
missie is om het merendeel van
de waterpolotrainingen te laten
plaatsvinden op de dinsdag en
vrijdagavond. Twee gezellige
clubavonden met het clubhuis
open. Hoe mooi zou dat zijn.
Jorrit Bakker heeft namens de
polocommissie onze wensen bij

het bestuur duidelijk gemaakt.
Het bestuur is druk bezig met de
onderhandelingen. Wij hebben
goede hoop op een goed resul-
taat.

Namens de polocommissie zijn
Paul Zuiderduin en Hugo Metten
druk bezig met het Pinkstertoer-
nooi. Dit jaar trekken zij offi-
cieel de kar en hebben zij het
stokje overgenomen van Pim
Hendriks. Paul en Hugo zijn vol
enthousiasme bezig en het be-
loofd weer een geweldig toer-
nooi te worden. Natuurlijk ook
deze editie een jeugdtoernooi op
de 1ste speeldag. Roselijn Ver-
bruggen coördineert dit gedeelte
van het toernooi. Paul en Hugo
zullen jullie nader informeren
over de stand van zaken en wat
jullie allemaal te wachten staat.

Het scheidsrechters tekort is
voor de polocommissie nog wel
even een dingetje. David de
Loor heeft samen met Ronald
Stricker en Arthur Stricker om
de tafel gezeten om dit probleem
te bespreken. Het resultaat van
dit overleg wordt binnenkort
besproken met alle aanvoerders.  

Wat rest is jullie allemaal te la-
ten genieten van eventjes geen
wedstrijden en tijd voor familie
en vrienden. Maar blijf wel en
beetje zwemmen want voor je
het weet moet er weer gepiekt
worden op het Pinkstertoernooi!

Groet,
Rob Goedkoop



Peter Rienstra Pinkster jeugdtoernooi 2



Pinkstertoernooi
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Polo Dames

Het einde van seizoen 2017/20-
18 is een feit: een terugblik. 
Dames 1 - Uit voorgaande jaren
is gebleken dat Dames 1 een
stabiele middenmoter is met
veelal een 6e, 7e of 8e eindklas-
sering. Dit jaar is DWT geëin-
digd als 7e in de poule. De da-
mes hebben tot kort voor het
eind op de 9e plek gestaan, maar
is nog wat plekjes gestegen om-
dat de laatste drie wedstrijden
zijn gewonnen. Het seizoen
heeft pieken en dalen gekend.
Met de komst van Hans moesten
de dames wennen aan het nieu-

we spel, waardoor de eerste sei-
zoenshelft zwaar was. Na de
winterstop was een stijgende lijn
te zien in het spel, wat resulteer-
de in overwinningen. 

Dames 2 - Dames 2 is dit jaar
met 19 wedstrijdpunten 7e ge-
worden in de poule. De meeste
punten zijn gepakt tijdens de
start van het seizoen, daar waar
de eerste drie wedstrijden ruime
overwinningen waren. De perio-
de daarna ging moeizaam en
veel wedstrijden gingen verlo-
ren. Gelukkig gaven ze de strijd

niet op en hebben ze de allerlaat-
ste wedstrijd tegen VZV nog
naar hun hand kunnen zetten.
Ondanks dat een paar dames
stoppen, zal DWT ook volgend
jaar weer een tweede damesteam
hebben. 

Tot Pinksteren zal nog getraind
worden op dinsdag en vrijdag en
daarna tot de zomer alleen op
vrijdag. De trainingen zullen in
de derde week van augustus
weer hervat worden in de Houtvaart.

Pinkstertoernooi 

Dit jaar valt Pinksteren op 20 en
21 mei, dit betekent dat het
Pinkstertoernooi er alweer bijna
aankomt! Wonder boven wonder
zit het seniorentoernooi al een
tijdje vol, iets wat de laatste ja-
ren altijd voor spannende laatste
weken heeft gezorgd voor de
organisatie.
De organisatie is op het moment
druk bezig met de laatste voor-
bereidingen en heeft er alle ver-
trouwen in dat het een geslaagd

toernooi gaat worden. 

Het seniorentoernooi begint zon-
dag 20 om 14:00 uur en gaat
door tot in de avond, maandag
21 mei beginnen de wedstrijd
weer vroeg in de ochtend en
gaan we door tot een uurtje of 2. 

Ook is er wederom heerlijke mu-
ziek van DJ Strijkplank en in de
avond van DJ-Kes. Qua eten en
drinken zal er niets te kort zijn!

Voor de jeugd staat er een prach-
tig springkussen. 

Wij hebben er heel erg veel zin
in en hopelijk zien we iedereen
met Pinksteren in het Boerhaa-
vebad. 
En niet vergeten, elk 25e doel-
punt levert een heerlijke taart
op!

Hugo Metten & Paul Zuiderduin
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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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Polo Jeugd

De competitie is afgelopen, <11
en <13 hebben zaterdag 21 april
hun laatste wedstrijden gespeeld.
Onder de 11 is geëindigd als
tweede, echt super knap! Onder
de 13 is geëindigd op een mooie
zesde plaats. <15 heeft zaterdag
28 april hun laatste wedstrijd
gespeeld en zij als zevende ge-
eindigd. Alle teams sloten de
wedstrijd knallend af met heer-
lijke super zoete champagne.

De meeste ouders zijn op de
hoogte gebracht over de teamin-
delingen voor het volgend sei-
zoen. Er moet hier en daar nog
wat worden geregeld, maar zo-
dra alles definitief is krijgen jul-
lie dat te horen.

Vanaf zondag 29 april gaat het
zomerrooster van start. Dan trai-
nt alle jeugd op zondag van
16.30 uur tot en met 17.30 uur,
dit tot het Pinkstertoernooi.
De dinsdag trainingen blijven
doorgaan tot en met 26 juni, dit
is ook de laatste training van het
seizoen. Echter de dinsdagtrai-
ningen voor de aspiranten <15
gaan door tot en met 15 mei, de
vrijdagtrainingen voor <15 zijn
er nog tot en met juli.
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Agenda Polo Jeud:

vrijdag 4 mei - Geen training <15 Dodenherdenking
27 april t/m 14 april - Voorjaarsvakantie er is wel training.
zondag 6 mei - Iedereen traint van 16.30 tot 17.30
zondag 13 mei - Moederdag, mama's mogen meetrainen.
zondag 20 mei - Peter Rienstra jeugdtoernooi/Pinkstertoernooi
zaterdag 2 juni - DAW jeugdtoernooi voor alle jeugd.
dinsdag 26 juni - Laatste dinsdag training voor de zomervakantie.
zaterdag 30 juni - Einde jaar uitje surfen en picknick
vrijdag 13 t/m 15 juli - DWT jeugdkamp
21 juli t/m 2 september - Zomervakantie

Antwoord Spelregelvraag 35

Volgens artikel 21.7 moet opzet-
telijk waterspatten bestraft wor-
den met een uitsluiting. Aang-
ezien het binnen de vijfmeter
gebeurt dan zou er ook nog een
strafworp moeten worden gege-
ven, maar dat mag alleen als de
persoon met de witte cap op het
doel wil schieten. Dat is hier niet
het geval, want er is reeds ge-
scoord.

De spelregels vermelden bij de
"normale" uitsluitingen niets
over een dergelijke straf tijdens
dood spelmomenten. Een U20
leidt in dit geval tot alleen een
persoonlijke fout en een directe
deelname aan het spel; blauw is
bij aanvang van de spelhervat-
ting in bal bezit en dus mag de

uitgesloten speler weer mee
doen met het spel volgens artikel
21.3.

Heeft de scheidsrechter goed
gehandeld? Nee. Indien tijdens
een dood spelmoment een over-
treding wordt begaan, dan moet
je dat zien als wangedrag. Dan
komt artikel 21.13 om de hoek
kijken:
"Het zich aan wangedrag schul-
dig maken, daarbij inbegrepen
het gebruik van onacceptabele
taal, agressief of aanhoudend
foutief spel, het weigeren gehoor
te geven aan of tonen van gebrek
aan eerbied voor de scheidsrech-
ter of official, onoorbaar gedrag
tegenover de waterpolospelre-
gels of aanzetten tot het in dis-

krediet brengen van het waterpo-
lospel." Oftewel een UMV (uit-
sluiting met vervanging). De
speler dient de zwemzaal te ver-
laten.

Bij deze regel staat de opmer-
king [Indien een speler een over-
treding maakt volgens deze re-
gel, gedurende een rustperiode,
time-out of na een doelpunt, zal
de speler worden uitgesloten
voor het resterende deel van de
wedstrijd en een vervanger mag
direct deelnemen aan de herstart
van de wedstrijd om dat alle si-
tuaties worden beschouwd als
een rustperiode: het spel herbe-
gint op een normale manier].

Ton van Gemert
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He waterpolojeugd komen jullie ook!

Op zaterdag 30 juni gaan we surfen bij surfschool First
wave om het poloseizoen af te sluiten!

14:30 Aanwezig op het strand.
14:45 Omkleden, wetsuit aan.
15:00 Start clinic.
16:30 Einde clinic en groepsfoto
16.30 uur familie picknick.

Waar: Boulevard de favauge Strand afgang nr 13, 2042 TV Zandvoort
Kosten: 5,-

Meenemen:
Zwemkleding, zonnebrand en handdoek.
Toestemmingsformulier van je ouders, deze ingevuld meenemen op de dag zelf, niet vergeten!!!

First Wave Surfschool is makkelijk te bereiken met auto en openbaar vervoer. De surfschool ligt op
loopafstand van het centrum (2 min.) en treinstation (3 min.). Ook is er op 100 meter afstand een groot
(betaald) parkeerterrein.

We willen de dag afsluiten met een picknick samen met ouders, broertjes/zusjes.
Laat weten of je bij de picknick aanwezig bent en met hoeveel personen.
Later volgt een intekenlijst wat voor versnaperingen er mee genomen kunnen worden.
Opgeven bij Roselijn.

Groetjes,
Iris, Milo, Lloyd, Stefan, Johannes en Roselijn.
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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:



15    
 

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
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