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Miniorendag
Op 29 september waren Willem
en Cruz uitgenodigd door de
KNZB om deel te nemen aan de
miniorendag in Eindhoven. Deze
dag is speciaal voor de 30 beste
zwemmers uit hun leeftijdscategorie en met 6 leeftijdscategorieen waren er dus ongeveer 180
zwemmers uitgenodigd. Allemaal met ouders en trainers.
Voor het eerst werd het gehouden in Eindhoven, waar ook de
worldcup plaats vond dat weekend.
Na een ritje van zo'n anderhalf
uur waren we stipt om 08:30 in
het zwembad en na een kleine
wachtrij konden we dan eindelijk om 09:15 plaatsnemen op
onze stoelen. We mochten namelijk mee genieten van de series van de worldcup.
Dus alle Nederlandse topzwemmers kwamen aan de start onder
strenge begeleiding van Yvette,

die deel uit maakte van de jury
aldaar.
Terwijl Jasper zoveel mogelijk
handtekeningen backstage probeerde te verzamelen, hij was
mee gegaan om de kleding van
de zwemmers te dragen. En ook
al klinkt dat vervelend, hij is wel
het dichts bij alle topzwemmers
geweest.
Na een twee uur durende zit, wat
voor minioren al een hele uitdaging is, was dan het echte programma aan de beurt. Willem en
Cruz vervolgde de dag met een
"meet en greet" van Kyle Stolk
en Arno Kamminga. Terwijl Fedor en Peter het meer jaren plan
van de KNZB moesten aanhoren.
Daarna volgde even wat tijd
voor de lunch en dan snel door
naar de volgende Clinic. Cruz en
Willem kregen een krachttrai-

Werdohl
Op 31 augustus om 11 uur was
het dan zover, we gingen met 42
man (zwemmers en begeleiders)
de bus in op weg naar Werdohl.
Nog nooit was de groep voor een
buitenlandstoernooi zo groot
geweest en zo waren we ook nog
nooit als vereniging met een touringbus gegaan. Werdohl is een
plaatsje in Duitsland wat in een
dal ligt, in dit dal ligt een mooi
25m lange openwaterbad. Zoals
voorgaande jaren werd er ge-

woon gekampeerd op het zwembad terrein. De ochtenden waren
erg koud volgens veel zwemmers, zo koud dat ze in hun volledige joggingpak moesten slapen om het warm te houden!
Het weekend begon al goed met
een gezellige heenreis waarbij
zowel jong en oud het naar hun
zin had. Eenmaal aangekomen
werden we met een hartelijk
welkom ontvangen door het
thuisteam van Werdohl.

ning specifiek voor minioren.
Fedor kreeg een presentatie over
hoe als ouder om te gaan met
een te fanatieke zwemmer (lees
topzwemmer ?? ). En Peter
kreeg iets meer inzicht over het
geven van trainingen aan onze
jonge zwemmers, dat het belangrijk is om op je gevoel te zwemmen in plaats van over elke beweging na te moeten denken.
Na dit uur mochten onze twee
topzwemmers dan eindelijk het
water in om. Om door wat ervaren trainers wat uitgedaagd te
worden in het Pieter van den
Hoogenband stadion. Dit was
een leuke afsluiting voor een
toch wat lange, maar zeker geslaagde dag!
Nu maar zorgen dat we alles wat
we opgestoken hebben, kunnen
implementeren in onze eigen
trainingen.
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We pakte het beste plekje van
het terrein en begonnen met het
opzetten van de tenten.
Natuurlijk kon DWT niet wachten en ging diezelfde avond nog
trainen in de koude buitenlucht.
De volgende ochtend was het
dan zover, de wedstrijd. Met een
enigszins goeie nachtrust waren
de bikkels van DWT er weer
klaar voor.
Het was vrij fris maar goed te
doen zowel in het water als
langs de kant. Voor veel zwemmers was het weer de eerste
wedstrijd na de zomerstop. Desondanks werden er mooie prestaties geleverd maar was het
voor veel zwemmers wel weer
even wennen.
Ook werd op deze dag de bierestafette gezwommen, waarbij we

drie mixed teams hadden gemaakt waarvan een met een
Duitse zwemmer van team
HAMM. Helaas weer geen winst
voor DWT, maar we komen
steeds dichter bij die biertrofee.
Na een lange wedstrijddag
kwam de gehele zwemploeg bij
elkaar voor een heerlijk avondmaal. Deze werd verzorgd door
Erik, Teun, Peter en Kieran.
In de avond was het tijd voor
gezelligheid, zo hebben de ouderen de band versterkt met de organiserende vereniging en gelachen, en gingen de jongeren
spelletjes spelen.
De volgende dag liep net zoals
de eerste dag, veel lol en plezier
en ook mooie prestaties. Ieder-

De hele Werdohl ploeg bij elkaar

een kreeg het wedstijd gevoel te
pakken en zo ook onderling was
er een pittige strijd om de winst.
Om het weekend af te sluiten
werd er op de laatste dag een
aantal afstanden gezwommen
waarna we met ze alle de bus
weer ingingen op weg naar huis.
De terugweg was een stuk rustiger dan de heenweg en de meeste mensen hebben ook heerlijk
geslapen.
Kortom weer een geweldig
weekend met nieuwe prestaties
en mooie herinneringen.
De zwemmers kunnen nu al niet
wachten tot het paastoernooi als
de Duitse teams ons komen bezoeken!
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Clubhuis commissie
Het seizoen is weer begonnen en
er wordt weer druk van het clubhuis gebruik gemaakt.
Daarom wil ik toch nog eens
doorgeven dat als jullie het clubhuis willen gebruiken voor een

vergadering of andere activiteit
dit door te geven aan ons via de
mail clubhuis@dwt-haarlem.nl
Zo komt niemand voor verrassingen te staan zoals dubbele

reserveringen.
Bij voorbaat onze dank hiervoor.

wachten nog op de eerste punten. Zo won Heren 1 zaterdag
met een voetbalstand: 3-2. Begin
derde part stond de brilstand
zelfs nog op het scorebord.

nu op 3 tot 4 weken.

Namens de clubhuiscommissie,
Toos Goedkoop.

Polo Heren
Het seizoen is inmiddels alweer
in volle gang, zowel de trainingen in het Boerhaavebad als in de
Planeet zijn alweer enige tijd
begonnen en alles loopt in volle
vaart. Ook is voor iedereen de
competitie weer begonnen en
hebben sommige teams al wat
punten binnen. Andere teams

Ook zijn de zwembroeken afgelopen week besteld bij de leverancier en ligt de levertijd vanaf

In deze clubbladeditie heb ik
eigenlijk niets meer te melden.
Voor vragen ben ik altijd bereikbaar.
Tot in het zwembad!
Jorrit

Polo Dames
Lieve allemaal,
Vanaf dit seizoen heb ik de taken van Puck binnen de polocommissie overgenomen. Waarschijnlijk ben ik voor sommigen
nog een onbekend gezicht. Ik
loop nog niet zo lang rond bij
deze vereniging. Vorig jaar ben
ik van Groningen naar Haarlem
verhuisd en toen ben ik direct,

met veel plezier, gaan spelen bij
DWT.
Het wonen in Haarlem bevalt
heel erg goed, dus ik ben er gebleven! Dit jaar speel ik opnieuw in Dames 2 en daarnaast
ben ik het aanspreekpunt voor de
dames binnen de vereniging.
Voor mij is dit een goede gele-

genheid om de vereniging en de
leden beter te leren kennen.
Daarnaast is het natuurlijk altijd
goed wat te betekenen voor de
vereniging waar je lid van bent.
Ik heb er zin in!
Liefs,
Charlotte
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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 polo voorzitter
Beste poloërs
DWT-leden,

en

andere

Hier is het dan, mijn eerste stukje als voorzitter van de polocommissievergadering. Na wat recente wijzigingen in de leden
van de polocie (welkom Ivo en
Charlotte!) kan ik melden dat
wij met een jonge enthousiaste
groep de rest van het poloseizoen voor jullie zullen verzorgen. Het spelen en reizen naar
uitwedstrijden zullen jullie zelf

moeten doen, maar boekjes,
scheidsrechters, w-rooster, baddiensten, inschrijvingen van
teams, boete-afhandelingen,
feesten, badwater, ballen, goals
en zwemkleding worden allemaal voor jullie gefixt of geregeld.
De start van het seizoen kenmerkte zich voor ons voornamelijk door het scheidsrechtertekort. Deze is gelukkig deels op-

gelost, maar we zijn er nog niet
helemaal! We hebben nog minstens één naam nodig om er zeker van te zijn dat we geen team
hoeven terug te trekken in januari. Dus als je iemand kent of je
wilt jezelf graag inzetten voor de
polotak van DWT, neem dan
gerust contact met ons op. Verder wens ik iedereen een fijn en
sportief seizoen toe!
David de Loor

De Spelregelcommissie
vrijdag 7 september 2018

De waterpolocommissie van de
FINA heeft deze zomer een aantal spelregelwijzigingen voorgesteld. Deze hebben tot voornaamste doelen het spel sneller
en aantrekkelijker te maken en
tevens begrijpelijker voor het
'neutrale' publiek.
Op de WJK van de jongens in
Minsk en dat van de Meisjes in
Belgrado zijn de nieuw voorgestelde spelregelwijzigingen getest. Ook tijdens de FINA-cup
(waar Nederland niet aan deelneemt) worden deze wijzigingen
getest.
Voorbeelden van de voorgestelde regels zijn:

• Bal na een overtreding nemen
op de plaats waar deze zich
bevindt en niet op de plaats
van de overtreding
• Bij een uitsluiting of een corner gaat de schotklok terug
naar 20 sec (ipv 30sec)
• Na een corner mag een speler
de bal zelf nemen én ook
rechtstreeks op doel schieten
• De 5 meterlijn wordt verplaatst naar 6 meter en na een
overtreding waarbij de bal
buiten de zes meter ligt mag
de speler deze bal zelf nemen
en daarna, eventueel met dreigen, rechtstreeks op doel
schieten
• 2 time-outs per wedstrijd, 3
minuten tussen periode 2 en 3

(voor wedstrijden van 8 minuten per periode)
De geteste regels worden na afloop van de diverse toernooien
geëvalueerd. Op 1 december op
een FINA bijeenkomst wordt
besproken welke regels worden
ingevoerd en per wanneer. De
spelregelcommissie in Nederland zal zo snel mogelijk na 1
december aan de slag gaan om te
bepalen hoe wij in Nederland
zullen omgaan met deze nieuwe
regels en wanneer deze in onze
competities worden ingevoerd.
Wordt vervolgd….
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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 Crypto Foto 1
Je komt tot het antwoord bij de
vorige Crypto Foto als volgt: Als
je het eerste plaatje googelt dan
kom je uit op de naam Dian Fossey. Dian Fossey was een Amerikaanse etholoog en mammaloog die jarenlang gorillagroepen observeerde in de bergwouden van Rwanda. De film Gorillas in the mist is gebaseerd op
haar leven.
Het tweede plaatje gaat duidelijk
over Carmel by the sea.

Als je daar naar zoekt dan komt
naar voren dat Clint Eastwood
van 1986 tot en met 1988 burgemeester is geweest van dat
plaatsje.
Na de verschillende steekwoorden van de plaatjes met elkaar te
combineren en vrij te associëren
kom je uit bij het antwoord: de
band Gorillaz met het nummer
Clint Eastwood.

Crypto Foto 2
Ik zoek een jaren 80 band met
een liedje.
Ook hierbij geldt: mail je antwoord naar:
cryptofoto@kpnmail.nl, degene
die als eerste het goede antwoord geeft krijgt van mij een
consumptie in het clubhuis.
Ton van Gemert.

Leszwemmen
Allereerst willen we de afzwemmers van voor de zomervakantie
feliciteren. De laatste 2 lesweken
voor de zomer is er afzwemmen
geweest voor zowel junior pro
als superspetters. Heel wat kinderen hebben hun diploma gehaald.
Gefeliciteerd aan de 6 kinderen
die hun zwemvaardigheid 1 hebben behaald. Ook 9 kinderen

hebben afgezwommen voor
zwemvaardigheid 2. En 10 kinderen hebben hun superspetters
diploma behaald. Wat een prestatie.
Kinderen die hun superspetters
diploma hebben behaald zijn
welkom om proef te zwemmen
bij de verschillende zwemsporttakken. Zo gaan er 2 kinderen

proberen bij het synchroon
zwemmen. En gaat 1 jongen
door naar junior pro. Ook wordt
junior pro vaak gecombineerd
met 1 van de sporttakken. Bij
junior pro wordt de zwemtechniek verdiept, de conditie getraind en wordt er kracht opgebouwd.
Handig, sportief en gezellig.
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De agenda voor de komende periode.
In de herfstvakantie gaat de les
gewoon door. Het plannen van
het afzwemmen is een ingewikkelder proces dan dat het lijkt.
Afgestemd moet er worden met
het afzwemmen van zusterverenigingen. Badwater moet namelijk geruild worden in sommige
gevallen.
Ook moeten we rekening houden met een zoveel mogelijke

gelijkmatige spreiding in het
jaar, facturering om het voor u
zo voordelig mogelijk te maken
en de verschillende feestdagen,
en daarmee afwezigheid van
leerlingen, vooral aan het einde
van het seizoen.
Zo komt het dat er wordt afgezwommen op 9 november in het
Boerhaavebad. En wordt er op
26 oktober uitgezocht.

Vrijdag 5-okt
Vrijdag 12-okt
Vrijdag 19-okt
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Dit is helaas in de herfstvakantie. Mocht u nu al weten dat uw
kind niet aanwezig kan zijn,
meld dit dan tijdig bij de uurleidster. Zo kunnen we gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
Meld u het niet? Dan kunnen wij
helaas niks meer voor u betekenen in dit geval.

zaterdag 6-okt
zaterdag 13-okt
start herfstvakantie
herfstvakantie

26-okt uitzoeken
2-nov
9-nov afzwemmen Boerhaave
16-nov
23-nov
30-nov
7-dec
14-dec
21-dec
kerstvakantie

zaterdag 20-okt
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

start herfstvakantie
herfstvakantie

27-okt uitzoeken
3-nov
10-nov afzwemmen vrijdag Boerhaave
17-nov
24-nov
1-dec
8-dec
15-dec
22-dec
kerstvakantie

Let op: vanwege het afzwemmen vervalt de reguliere zwemles op vrijdag 9 november om 18.30uur.

De Vomar steunt DWT
Help jij mee?
Het enige wat je hoeft te doen is een mail te sturen naar penningmeester@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 klantenservice 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.
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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
DWT websites:

www.dwt-haarlem.nl
www.dewatertrappers.nl

Contact adressen

Zwem uren

Dagelijks bestuur

Leszwemmen:

Wedstrijdzwemmen:

# 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

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
# 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

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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