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Contributie per 1 januari 2019
Beste leden,
Helaas wordt alles duurder.
Boodschappen, benzine, energie
etc. Daarmee worden de kosten
voor de vereniging ook steeds
hoger, badwater, KNZB, evenementen, etc.

De Algemene Ledenvergadering
heeft daarom ook ingestemd om
de contributie per 1 januari 2019
met 1,5% te verhogen. De eerste
keer dat de verhoging van de
vereniging wordt doorberekend
is op de facturen vanaf 1 januari.

De verhoging van de KNZB is al
doorgerekend op de facturen van
november voor elementair
zwemmen.
Dit leidt tot de volgende tarieven:

Superspetters:
begin september

€ 47,40

€ 11,88 contr. DWT + € 35,52 badgeld

half november

€ 64,08

€ 11,88 contr. DWT + € 35,52 badgeld + € 16,68 KNZB afdracht

begin februari

€ 47,40

€ 11,88 contr. DWT + € 35,52 badgeld

half april

€ 47,40

€ 11,88 contr. DWT + € 35,52 badgeld

Totaal per seizoen:

€ 206,28

(was € 203,23)

Uur U:
begin september

€ 43,59 € 8,07 contr. DWT + € 35,52 badgeld

half november

€ 60,27 € 8,07 contr. DWT + € 35,52 badgeld + € 16,68 afdracht KNZB

begin februari

€ 43,59 € 8,07 contr. DWT + € 35,52 badgeld

half april

€ 43,59 € 8,07 contr. DWT + € 35,52 badgeld

Totaal per seizoen

€ 191,05 (was € 188,23)

Sportsector:
Totaal per seizoen

€ 284,20

Dit wordt bij betaling per kwartaal:
Januari
april
juli
oktober

€ 71,05
€ 71,05
€ 71,05
€ 71,05

DWT Bierproeverij
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Antwoord Cryptofoto 3
Deze Cryptofoto was duidelijk
te makkelijk. Het clubblad was
nog geen uur gepubliceerd of ik
kreeg het antwoord al binnen:
Bruno Mars met Grenade.
De winnaar is Robbert Henrichs.
Hierbij de uitleg. Links zie je het
figuur dat voorkomt in de film
"Mars Attacks!". Bij dit plaatje
gaat het om het woord Mars.

Rechtsboven zie je Sasha Baron
Cohen. Hij is bekend van zijn
alter ego's Ali G., Borat, Brüno
en The great dictator. In deze
puzzel gaat het om het woord
Brüno.
Linksonder zie je een mineraal,
genaamd granaat (in het Engels:
Grenade).
Bij elkaar genomen krijg je de
artiest Bruno Mars met het liedje
Grenade.

Cryptofoto 4 en 5
Ik ben lekker op dreef met het
verzinnen van de cryptofoto's,
dus je krijgt er nu twee voor je
kiezen.
Cryptofoto 4: Ik zoek een band
en liedje uit 1979?

Cryptofoto 5: Ik zoek een zanger(es) en liedje uit 2012?
image.png

Mail je antwoorden naar
cryptofoto@kpnmail.nl. Indien
beide antwoorden correct zijn
dan krijg je van mij een consumptie in het clubhuis.
Ton van Gemert.
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Jeugd Kerstfeest 22 december
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Regionale kampioenschappen korte baan
te Hoofddorp
Na een periode van hard trainen
is het moment gekomen om de
gemaakte progressie te laten
zien.
Dit toernooi wordt verdeeld in
twee weekenden, het eerste
weekend was zeer succesvol
voor DWT. Met drie club records 1 van Kelvin en 2 van Lu-

cas, 20 nieuwe persoonlijke records en 6 medailles: goud voor
Lucas, zilver voor Jeffrey en
Matthew, brons voor Thijmen,
Kelvin en de estafette heren!
Het tweede weekend was wat
zwaarder voor de zwemploeg,
desondanks zwommen Kelvin,

Lucas, Matthew en Thijmen erg
goed. Over beide weekenden
gezien zijn er 33 nieuwe persoonlijke records gezwommen,
11 medailles behaald en drie
clubrecords! Ook heeft Lucas op
alle schoolslag afstanden het
NJJK-limiet behaald!

Tevredenheidsonderzoek wedstrijdzwemmen van DWT
Onder de wedstrijdzwemmers
bij DWT werd in september en
oktober een tevredenheidsonderzoek gehouden. Per mail kregen
de zwemmers of hun verzorgers
een link naar een online-enquête
waar ze 10 vragen konden invullen. Ongeveer een derde van de
actieve zwemmers heeft de vragenlijst ingevuld, een mooi resultaat voor zo'n soort onderzoek.
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn zeer
positief, daar zijn we ontzettend blij mee (
Zo geeft 92% van de zwemmers* (*dat wil zeggen 92% van
de zwemmers die de enquête
hebben ingevuld) aan dat ze
waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk over een jaar nog lid
van DWT te zijn - wat fijn!

den (99%) en 83% is er ook tevreden of zeer tevreden mee.

88% vindt de algemene organisatie (info over wedstrijden,
mails over trainingen, etc.) prima of zeer goed, 83% vindt de
benaderbaarheid van de trainers
prima of zijn ermee zeer tevreden. Het valt op dat onze zwemmers ambitie hebben en willen
presteren: 88% vindt het heel
belangrijk of zeer belangrijk hoe
serieus andere zwemmers de
training nemen en de meesten
(79%) zijn daarover ook tevreden.
Ook wordt duidelijk dat zwemmers de inhoud en de uitdaging
van het trainingsprogramma belangrijk of zeer belangrijk vin-
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Gelijktijdig is de gezelligheid
ontzettend belangrijk: 96% vindt
dit belangrijk of zeer belangrijk
en 91% is er ook tevreden of
zeer tevreden mee.

tevreden mee: het is vooral in
de avonduren te druk op de
banen. Veel zwemmers zouden graag vaker willen trainen - ook daarvoor zou meer
badwater nodig zijn.
2. Zwemmers willen graag regelmatig een duidelijk overzicht van hun startgelddepot.
3. De wens bestaat om vaker
iets samen buiten het zwemmen te doen, vooral voor de
leeftijdscategorie van de masters (20+).
4. De ochtendtrainingen worden
inmiddels heel goed bezocht
door zwemmers met een zeer
uiteenlopend niveau waardoor de wens naar een 2e trainer in de ochtenden naar voren komt.

Dat is voor ons een mooi signaal
en past goed bij de omschrijving
waar wedstrijdzwemmen bij
DWT voor staat: plezier geeft
zicht op prestatie.
Er zijn natuurlijk ook verbeterpunten en daarmee willen we
zeker aan de slag gaan.
We hebben vijf hoofdpunten
gevonden waar zwemmers verbetering wensen:
1. 84% van de zwemmers geeft
aan dat het belangrijk of zeer
belangrijk is hoe druk het in
de baan is maar bijna 50%
van de zwemmers is hier niet

5. Graag zouden zwemmers vaker de laatste minuten van de
training iets 'speels' doen,
bijvoorbeeld een estafette.

We kunnen niets beloven, maar
we zullen, voor een deel samen
met het bestuur van DWT, kijken óf, en wat we kunnen doen
om deze punten te verbeteren.
Overigens werd onder alle deelnemers aan de enquête een bioscoopbon voor 2 personen uitgeloot en Indy, de gelukkige winnares, zal er zeker plezier van
hebben! Misschien een reden
voor degenen die dit keer de enquête niet hebben ingevuld het
een volgende keer misschien
toch te doen.
Dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld.
Wie geïnteresseerd is in een
complete samenvatting van alle
resultaten kan een mail sturen
aan:
dwtzwemwerkgroep@gmail.com
Ik zal deze dan opsturen.

Inken Wemheuer
(secretaris werkgroep wedstijdzwemmen)
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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.

Gala Kerstfeest 22 december
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Van de polovoorzitter
Waarde (trouwe) lezers,
Nu de Sint weer is aangekomen
in onze koude landje, weet iedereen dat het einde van de eerste seizoenshelft nadert.
Terwijl de gure wind buiten
blaast en de poloërs extra dankbaar kunnen zijn voor de warme
binnenbaden tekenen de contouren zich af van de machtsverhoudingen van het seizoen
2018-2019.
Nog steeds doet Dames 1 het
uitzonderlijk goed met Hans aan
het roer. Zij staan momenteel
slecht één punt achter de nummer 1. Maar omdat dit een dames 3 team is ('t Y Da3), staan
zij op nummer één als het gaat

om promoveren naar de 2e klasse bond! Dames 2 en pupillen
<11 staan beide steady zevende
van de tien teams en moeten dus
nog even aan de bak. Pupillen <
13 staan zeer verdienstelijk vierde van de twaalf! Buiten de spelers zelf, komt dit natuurlijk ook
door de harde inzet van Stefan
Woolthuis die dit team naar vele
overwinningen leidt.
Bij de heren zien we een fluctuerend beeld: Heren 1 heeft zich
na een slippertje tegen DJK-ZAR herpakt met een knap gelijkspel tegen de nummer vijf en
staan daarmee negende van de
twaalf. Echter, met slechts één
gewonnen wedstrijd extra zouden ze naar de zesde plaats

schieten, een spannende competitie dus. Van de herenteams
staat alleen Heren 4 in het linkerrijtje, op de tweede plaats. De
andere teams moeten dus nog
behoorlijk aan de bak!
Komende weken staat eigenlijk
alleen het kerstfeest op de planning op vrijdag 21 december!
Alle jeugd tot 16 jaar is van harte welkom om langs te komen.
Het verzoek is dan wel om even
een mailtje met aanmelding te
sturen naar:
jeugdwaterpolo@dwt-haarlem.nl

Tot volgende maand!
David de Loor

Leszwemmen
De eerste keer afzwemmen dit
schooljaar is alweer geweest
voor superspetters. Het afzwemmoment is bij dit lesprogramma
een minder gespannen moment
dan we van oudsher gewend
zijn. De KNZB is echt heel duidelijk in hun richtlijnen: afzwemmen moet een feestje zijn.
Het toetsmoment ligt namelijk 2
weken eerder. Hierdoor kan het
kind op een ongedwongen manier zijn vaardigheden laten zien
aan familie en vrienden. En een
feestje was het. Gefeliciteerd aan
alle geslaagden.

mogen afzwemmen wat plaats
gaat vinden tijdens de reguliere
junior pro les op vrijdag 14 december. De reguliere les komt
hiermee te vervallen. Veel succes zwemmers!

Ook afzwemmen voor junior pro
staat gepland. Op vrijdag 30 november is er uitzoeken voor het
afzwemmen. De kinderen weten
zelf allemaal wat wel en niet
mee te nemen voor dit moment.
Hierna krijgen zij bericht of ze

Op zaterdag 3 november was er
een bijscholingsdag van de
KNZB. Om zelfstandig te mogen lesgeven moet je je bevoegdheid halen en daarna jaarlijks bijscholingstrainingen volgen om je licentie te kunnen behouden. Deze trainingen worden
georganiseerd door de KNZB.
Deze specifieke dag stond in het
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teken van superspetters. Met een
grote delegatie van DWT waren
we aanwezig in een zwembad in
Renkum. De gehele dag was gevuld met talloze workshops waar
je je voor kon inschrijven. De
workshops hadden een verdiepend karakter op organisatorisch
-, theoretisch-, pedagogisch- of

didactisch vlak. Voor elk wat
wils en wat verenigingsbreed
ingezet kan worden.
Een ontzettend inspirerende en
leerzame dag waar alle aanwezige kaderleden vol enthousiasme
vandaan kwamen. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld nieuw les-

materiaal aangeschaft wat u in
het komende jaar voorbij kunt
zien komen. Om het zwemplezier te bevorderen en het kind op
een wijze aan te spreken overeenkomstig met de leeftijd en de
interesse. Want zwemplezier;
dat blijft voorop staan.

De planning voor de komende maanden
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

30-nov
7-dec
14-dec
21-dec
kerstvakantie
28-dec geen zwemles kerstvakantie
4-jan geen zwemles kerstvakantie
11-jan
18-jan uitzoeken
25-jan
Afzwemmen Planeet
Vrijdag 1-feb
morgen 8uur

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

1-dec
8-dec
15-dec
22-dec
kerstvakantie
29-de geen zwemles kerstvakantie
5-jan geen zwemles kerstvakantie
12-jan
19-jan uitzoeken
26-jan

Zaterdag 2-feb

Afzwemmen Planeet 8 uur

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 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.

Nieuwjaars receptie 6 januari
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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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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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