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Hasselt

Van de polovoorzitter

Beste DWT-ers,

De meeste van ons zijn weer
terug van vakantie en de kinde-
ren gaan eerdaags weer naar
school. Hoogstwaarschijnlijk
kijkt iedereen terug op een zon-
overgoten vakantieperiode. Dit
keer mogen we zeker niet kla-
gen. Consequentie is wel dat er
wat vaker gebarbecued is onder
het genot van een (alcoholische)
versnapering. Daarnaast is er de
afgelopen periode wat minder
gezwommen als normaal. Het
wordt dus hoognodig tijd dat er
weer energie verbrand gaat
worden. Komt dat even goed uit
want er kan weer flink getraind
worden in aanloop tot de 1ste
wedstrijden van het nieuwe
seizoen.

De Herenselectie en aan aantal
dames hebben de buitentraining-
en in de Houtvaart onder leiding
van Jeroen Baring en Hans
Hoogerheide inmiddels achter de
rug. Daarnaast heeft DWT tradi-
tioneel deelgenomen aan het
Internationale waterpolotoernooi
"Maurice Hoex" in het Belgische
Hasselt. Uit betrouwbare bron
heb ik vernomen dat het een
behoorlijk vermoeiend en met
name gezellig toernooi is ge-
weest. Als klap op de vuurpijl
hebben maar liefst twee water-
polohelden van DWT deelgeno-
men aan de zwaarste editie van
de Zeemijl. Hoge golven, een
behoorlijk stroming en daarnaast
tegenwind. Deze kanjers hebben
dit allemaal getrotseerd en het
welverdiende vaantje in ont-

vangst mogen nemen. Jongens
top gedaan.

Roselijn Verbruggen heeft in-
middels de polocommissie ver-
laten. Ze heeft de afgelopen ja-
ren met volle energie en overtui-
ging alles geregeld ten aanzien
van ons jeugdige spelertjes. Dit
tot volle tevredenheid bij de
jeugd zelf, de ouders en natuur-
lijk de overige leden van de po-
locommissie. De waterpolocom-
missie heeft Roos inmiddels tij-
dens een vaartochtje door Haar-
lem bedankt voor haar inzet.
Roos, wij zullen je missen en
nogmaals dank. Zoals gezegd
neemt David de Loor de taken
van Roos over. In het verleden
heeft hij al veel gedaan voor on-
ze jeugd. Het is dus niet hele-
maal nieuw voor hem.

Puck van der Vossen stopt met

haar taak als damescoördinator
bij de polocommissie. Zij wordt
onze nieuwe verenigingsschei-
drechter. Dat zij gaat fluiten
voor onze vereniging zijn wij
natuurlijk heel erg blij mee. Dat
zij daarom niet meer actief zal
zijn bij onze commissie is een
hard gelag. Puck heeft zich de
afgelopen periode volledig ing-
ezet voor de belangen voor onze
dames. Wij zullen haar dan ook
erg gaan missen. Puck, namens
de commissie heel erg bedankt
voor alles! Charlotte Speeken-
brink zal de taken van Puck
overnemen. Charlotte van harte
welkom! Heel veel succes in je
nieuwe rol.

Ikzelf heb voor de zomer beslo-
ten te stoppen met het voorzit-
terschap van de polocommissie.
Een van mijn doelen was het
verjongen van de commissie. Dit
is inmiddels goed gelukt en daar
ben ik heel blij mee. De nieuwe
leden van de commissie moesten
natuurlijk wel even wennen en
ervaring opdoen. Dit heeft mij
naast de taken van voorzitter wat
extra werk en taken opgeleverd.
Dit in combinatie met het ge-
zinsleven, zelf waterpolo spelen,
zwemles geven en werk is veel.

Ik heb aan David gevraagd of hij
de nieuwe voorzitter wil worden.
Daar heeft hij mee ingestemd.
Een mogelijke kandidaat voor
jeugdcoördinator heeft jammer
genoeg toch nee gezegd. David
zal in ieder geval de taken van
jeugdcoördinator uitvoeren. Dat
heeft wat ons betreft de 1ste pri-
oriteit. Feit blijft wel dat ik per 1
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september 2018 dus stop. De
eerstvolgende vergadering zal de
commissie dit alles nader be-
spreken en bekijken hoe hier
mee om te gaan. Ik wil in ieder
geval iedereen bedanken voor

hun vertrouwen en steun voor de
afgelopen periode en wens jullie
allemaal een sportief seizoen
toe!

Groet,

Rob Goedkoop
Voorzitter polocommissie DWT

Polo Heren

Hola, bonjour, eindelijk is het
weer zover! Klaar voor een
nieuw seizoen. Nieuwe ronde,
nieuwe kansen, nieuw fust op de
tap. Lekker joh. 

Inmiddels is de laatste houtvaart
training alweer op komst en start
maandag weer de binnen
training. Voor de herenselectie
start op maandag 3 september
(20:45-23:00) en vrijdag
(21:45-23:00). Voor de overige
heren is er weer badwater op
woensdagavond, 22:00-23:00,
en staat Bert weer in de Planeet
langs de kant, 20:15-21:15. Kom
allen! 

Ook de eerste wedstrijden staan
voor de deur. De wedstrijdroos-
ters staan inmiddels op
Sportlinked. Zorg met z'n allen
dat jullie de september maand
met voldoende man langs de
kant staan. Ten slotte komt er
binnenkort weer een nieuwe
zwembroekenronde aan! Voor
vragen ben ik altijd te bereiken. 

Tot in het clubhuis. 
Auf wiedersehen!

Polo Dames

We mogen weer! Seizoen
2018-2019 gaat bijna van start.
De dames verwelkomen weer
een aantal oude bekenden,
nieuwe gezichten en er stroomt
een jeugdspeler door. Op
dinsdag 4 september is de eerste
binnen training in het Boerhaa-
vebad. De trainingstijden van de
dames zijn hetzelfde gebleven. 

Dames 1 gaat ter voorbereiding
van het nieuwe seizoen naar het
Gerrit Jansen waterpolo toernooi
in Arnhem. Dit vindt plaats in
het eerste weekend van
september. Veel succes! 

Beide teams hebben nog even de
tijd om op conditie te komen na
de zomervakantie. Dames 1
komt op zaterdag 22 september
om 15:45 voor het eerst in actie
tegen USZC4 in Utrecht. Dames
2 speelt haar eerste wedstrijd
tegen VZV3 in IJmuiden ook op
22 september om 16:40. 

Met ingang van het nieuwe
seizoen draagt Puck haar taken
als damescoördinator over aan
Charlotte. Puck gaat namens de
dames fluiten voor de KNZB.

Polo Jeugd

De waterpolo jeugd zal begin
september ook weer fanatiek van
start gaan. De eerste training is
op 4 september, meteen het
weekend daarna gevolgd door
het Snippentoernooi. Hier
kunnen de kinderen van <11 en
<13 onder begeleiding van hun
trainers en coaches meteen weer
even goed wennen aan het
polospel na een lange zomer.
Hierdoor komt de eerste zondag
training wel pas te liggen op 16
september, slechts een week
voor de eerste wedstrijden op 22
september. De jongens van
aspiranten <15 doen dit jaar
gezellig hun wedstrijden mee
met heren 5, waarbij zij training
ontvangen van Hans of Jeroen
om hun ontwikkeling in
conditie, tactiek en techniek
goed op peil te houden. Voor de
laatste twee zaken wordt
uiteraard coaching van de
volwassenen in heren 5
verwacht, maar daar hebben wij
zeker vertrouwen in! Verder rest
mij niks anders te zeggen dan
iedereen geluk te wensen
komend jaar en mijn voorgang-
ster Roos nog hartelijk te
bedanken voor de afgelopen
jaren.

Uw nieuwe jeugdcoördinator,
David de Loor
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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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De Vomar steunt DWT
Help jij mee? 

(Het kost maar 1 minuut van je tijd)

Het enige wat je hoeft te doen is een mail te sturen naar penningmees-
ter@dwt-haarlem.nl  met als onderwerp Vomaractie en als tekst je naam en Vomar
klantenkaart nummer.
Heb je nog geen Vomar klantenkaart? Deze kan je gratis aanvragen bij de klanten-
service in jouw filiaal. 
De Vomar telt de boodschappen op van alle personen die zich aangemeld hebben
voor DWT. Over dat bedrag keren zij ieder kwartaal 0,5% uit aan de vereniging.
Een half procent lijkt niet veel maar als iedereen dat doet levert het een leuk
bedrag op.

Crypto Foto (voorheen Spelregelvraag)

Bij gebrek aan inspiratie parkeer
ik de spelregelvraag tot nader
orde en verras jullie met een
crypto foto. Hieronder vind je
een tweetal foto’s in willekeuri-
ge volgorde. Als je een goed
spoor volgt en lekker vrij asso-
cieert dan kom je uit op een ant-
woord wat ik zoek. Stuur het
antwoord naar:
cryptofoto@kpnmail.nl .
Het eerst goede antwoord krijgt
van mij een drankje aan de bar
in het clubhuis, m.a.w. het ant-
woord geef ik in het volgend
clubblad.

Succes!
Ton van Gemert.

mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl
mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl
mailto:cryptofoto@kpnmail.nl
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Leszwemmen

Met het starten van het school-
jaar start ook het nieuwe zwem-
seizoen weer. De eerste lessen
zullen op vrijdag 7 en zaterdag 8
september plaats hebben. Om
het nieuwe seizoen overzichte-
lijk te beginnen, voegen we in de
eerste editie van het clubblad
altijd de volledige jaarplanning
van het seizoen toe. Ieder vol-
gend clubblad bevat slechts een
vooruitblik van twee tot drie

maanden. Het is dus handig be-
langrijke data in de agenda te
schrijven. Het hele seizoen zal
de planning ook terug te vinden
zijn op de website.

Wat zijn belangrijke data? Dat
zijn de dagen dat de zwemlessen
uitvallen. Dit staat expliciet in
de planning gemeld. Dus rond-
om kerst vervallen de lessen net
als 27 april. 

Let op: is er zwemles wanneer er
op datzelfde tijdstip wordt afge-
zwommen? Nee. De reguliere
les vervalt dan. Maar ook dit zal
weer duidelijk in de clubbladen
vermeld worden. En ook de ta-
feldame zal u er ongetwijfeld op
wijzen.

Een heel fijn zwemseizoen gewenst.

Rooster:

Vrijdag 31-aug geen zwemles zomervakantie zaterdag 1-sep geen zwemles zomervakantie
Vrijdag 7-sep zaterdag 8-sep
Vrijdag 14-sep zaterdag 15-sep

Vrijdag 21-sep zaterdag 22-sep

Vrijdag 28-sep zaterdag 29-sep
Vrijdag 5-okt zaterdag 6-okt
Vrijdag 12-okt zaterdag 13-okt

Vrijdag 19-okt
start herfstva-
kantie

zaterdag 20-okt
start herfstva-
kantie

Vrijdag 26-okt uitzoeken herfstvakantie zaterdag 27-okt uitzoeken herfstvakantie
Vrijdag 2-nov zaterdag 3-nov
Vrijdag 9-nov afzwemmen Boerhaave zaterdag 10-nov afzwemmen vrijdag Boerhaave
Vrijdag 16-nov zaterdag 17-nov
Vrijdag 23-nov zaterdag 24-nov
Vrijdag 30-nov zaterdag 1-dec
Vrijdag 7-dec zaterdag 8-dec
Vrijdag 14-dec zaterdag 15-dec
Vrijdag 21-dec kerstvakantie zaterdag 22-dec kerstvakantie
Vrijdag 28-dec geen zwemles kerstvakantie zaterdag 29-dec geen zwemles Kerst
Vrijdag 4-jan geen zwemles kerstvakantie zaterdag 5-jan geen zwemles kerstvakantie
Vrijdag 11-jan zaterdag 12-jan
Vrijdag 18-jan uitzoeken zaterdag 19-jan uitzoeken
Vrijdag 25-jan zaterdag 26-jan

Vrijdag 1-feb
afzwemmen Planeet morgen
 8 uur

zaterdag 2-feb afzwemmen Planeet 8 uur

Vrijdag 8-feb zaterdag 9-feb

Vrijdag 15-feb
Start voorjaars-
vakantie

zaterdag 16-feb
Start voorjaars-
vakantie
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Vrijdag 22-feb
voorjaarsva-
kantie

zaterdag 23-feb
voorjaarsva-
kantie

Vrijdag 1-mrt zaterdag 2-mrt
Vrijdag 8-mrt zaterdag 9-mrt
Vrijdag 15-mrt zaterdag 16-mrt
Vrijdag 22-mrt zaterdag 23-mrt
Vrijdag 29-mrt uitzoeken zaterdag 30-mrt uitzoeken achterste bad
Vrijdag 5-apr zaterdag 6-apr

Vrijdag 12-apr afzwemmen Boerhaave zaterdag 13-apr
afzwemmen vrijdag Boerbaa-
vebad

Vrijdag 19-apr Goede Vrijdag zaterdag 20-apr Pasen

Vrijdag 26-apr Mei vakantie zaterdag 27-apr
geen zwemles
Koningsdag

Mei vakantie

Vrijdag 3-mei Mei vakantie zaterdag 4-mei Mei vakantie
Vrijdag 10-mei zaterdag 11-mei
Vrijdag 17-mei zaterdag 18-mei
Vrijdag 24-mei zaterdag 25-mei
Vrijdag 31-mei zaterdag 1-jun
Vrijdag 7-jun Pinksteren zaterdag 8-jun Pinksteren
Vrijdag 14-jun uitzoeken zaterdag 15-jun uitzoeken

Vrijdag 21-jun
einde Avond-
4-daagse

zaterdag 22-jun
einde Avond-
4-daagse

Vrijdag 28-jun zaterdag 29-jun

Vrijdag 5-jul
laatste les, vrijzwemen. Mor-
gen afzwemmen Planeet 9 uur

zaterdag 6-jul afzwemmen Planeet 9 uur

Vrijdag 12-jul geen zwemles zomervakantie zaterdag 13-jul geen zwemles zomervakantie
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Bent u onze redder?

De Haarlemse Reddingsbrigade
verzorgt al ruim 105 jaar eerste
hulp op water en land. Een vere-
niging om trots op te zijn!

Nog niet zo lang geleden moes-
ten wij noodgedwongen verhui-
zen naar een nieuwe locatie,
waarbij we het slachtoffer zijn
geworden van oplichting. We
houden het hoofd nog nét boven
water, maar om weer alles op de
rit te krijgen hebben we hulp
nodig! Zoals wij die zelf zo
graag bieden en willen blijven
bieden.
Daarom organiseren we op zon-
dag 2 september van 17.00 -

21.00 uur een zwemevenement
voor jong en oud in de Hout-
vaart: een Sponsor Swim - Red
de Haarlemse Reddingsbriga-
de!

Door met zoveel mogelijk men-
sen (Papa's, Mama's, Broertjes,
Zusjes, Tantes, Ooms, Neefjes,
Nichtjes, Opa's, Oma's, Buur-
mannen en Buurvrouwen) zo-
veel mogelijk  banen te zwem-
men (in estafette vorm!), willen
we zoveel mogelijk geld inza-
melen.

Doe ook mee!

Teams kunnen zich inschrijven
door te mailen naar: voorzit-
ter@haarlemse-reddingsbrigade.
nl . Vermeld hierbij jullie team-
naam, de naam en het telefoon-
nummer van de captain en de
namen van de zwemmers. Wij
mailen jullie dan zo snel moge-
lijk een bevestiging en een spon-
sorformulier.

Sponsor worden?
Vraag een sponsorformulier aan,
doe een online donatie óf kom
op 2 september langs om ons
aan te moedigen en daar een do-
natie te doen!

Spelregels

• Teams bestaan uit circa 4-6
zwemmers (meer mag ook!)

• Minimaal 3 sponsors per
team (meer is beter!)

• Inschrijven kost €20 per team
(laat je sponsoren!)

• Een zwemdiploma is ver-
plicht!

• Kinderen mogen meedoen
onder begeleiding van een
volwassene

• We zwemmen 3 uur in totaal

Prijsuitreiking

We loven een prijs uit voor het
team dat de meeste sponsoren
heeft gevonden én voor het team
dat de meeste banen heeft ge-
zwommen. De winnaars worden
op 2 september aan het einde
van de dag bekend gemaakt! 

Geen zin om te zwemmen? Kom
onze zwemmers aanmoedigen en
maak kennis met de leukste bri-
gade in de mooiste stad van Ne-
derland!

Tijd: 17.00 - 21.00 uur
Locatie: Zwembad de Houtvaart,
Piet Heinstraat 12, 2014 AR
Haarlem

Graag tot zondag 2 september!

Carola van der Boom,
Voorzitter

mailto:voorzitter@haarlemse-reddingsbrigade.nl
mailto:voorzitter@haarlemse-reddingsbrigade.nl
mailto:voorzitter@haarlemse-reddingsbrigade.nl
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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
# Pieter Paul van Oerle  (voorzitter)
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# Johan Selles (penningmeester)
tel.: 06 - 814 803 33
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)
# Ineke Rohling
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Femke Pabst (voorzitter)
tel.: 06 - 558 778 58
# 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

mailto:clubblad@dwt-haarlem.nl
http://www.dwt-haarlem.nl
http://www.dewatertrappers.nl
mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl
mailto:ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
mailto:clubhuis@dwt-haarlem.nl
mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:junior-pro@dwt-haarlem.nl
mailto:waterpolo@dwt-haarlem.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:junior-pro@dwt-haarlem.nl
mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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