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Nederlandse Junioren Jeugd Kampioenschappen
14, 15 & 16 December 2018
Door Lucas Douwma

Met het oude jaar achter de rug,
wil ik mijn ervaring van het afgelopen NJJK in Eindhoven met
jullie delen. Om aan deze Nederlandse Junioren Jeugd Kampioenschappen korte baan (25 meter) deel te mogen nemen, moet
je tijdens de reguliere zwemwedstrijden 'limieten' halen. Ondanks dat het Pieter van de
Hoogenzwembad een 50 meter
bad is, was er halverwege het
water een 'tussenschot' geplaatst
om er een officieel 25 meter bad
van te maken.
Deze zogenaamde limieten worden door de KNZB vastgesteld.
Omdat de schoolslag mijn favoriete zwemslag is, heb ik mij dan
ook enkel voor deze slag getraind en ingezet om deze te halen.
Mijn geboortejaar 2004 is bepalend voor de categorie waarin ik
zwem; Junioren 3

De limieten van de schoolslag
waren voor mij als volgt:
- 50 Meter:
0.33:16
- 100 Meter: 1.13:70
- 200 Meter: 2.39:56
De resultaten die ik in
ven heb gezwommen:
- 50 meter
2e plek
- 100 meter 8e plek
- 200 meter 9e plek

Eindho0.31.81
1.10.42
2.39.56

Voor de 100 meter, werden eerst
voorronden gehouden, waarvan
de snelste 10 naar de finales
mochten. De finales werden zondag eind van de middag gezwommen.
Hier werd ik uiteindelijk 8e van
Nederland. Gelukkig was ik niet
alleen in Eindhoven, Michel
heeft mij dit hele weekend bijgestaan.
Ook Matthew had twee limieten
behaald voor het NJJK en was
zaterdag en zondag in Eindho-

ven.
Tijdens de trainingen hebben
Michel, Arie & Peter mij dan
ook op alle mogelijke wijze geholpen.
Nu ik dit stukje voor ons clubblad mag schrijven, wil ik hen
dan ook enorm bedanken voor
alle tijd en inzet die zij hebben
gegeven. Ik ben hun dan ook
enorm dankbaar!
Primair was het deelnemen aan
deze kampioenschap het belangrijkste voor mij. Dat ik hier een
aantal mooie PR's en clubrecords heb mogen zwemmen is
voor mij een ontzettend mooie
beloning. Bij de finales van de
100 meter schoolslag, werd officieel mijn naam omgeroepen, en
op dat moment was ik wel een
beetje zenuwachtig.
Op naar de NJJK lange baan…
Ik kijk er naar uit om hier voor
DWT uit te mogen komen.

ONK 23 december
Het was een hele vroege morgen
want het inzwemmen was een
half uur vervroegd. Chantal had
zich geplaatst voor de 400m wisselslag die zij in een seizoens
beste tijd had afgerond.
Ook stonden we met een mixed
estafette team aan de start,
4x50m wisselslag. Dit blijft al-

tijd spannend want je kan nog zo
ver voor liggen maar door het
verschil tussen man en vrouw
zegt dat nog niet altijd veel.
Chantal ging van start met de
rugcrawl waarna Jeffrey het van
haar overnam met de schoolslag,
Peter deed de vlinderslag en Ve-

ra mocht het afmaken met de
borstcrawl.
Het team had een erg goede
prestatie geleverd, zij waren namelijk sneller dan hun inschrijftijd, een tijd van 2:03:20 was
goed voor de 29e plek van Nederland!
(Vervolg op pagina 5)
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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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Florianne mocht veel afstanden
zwemmen, haar prestaties blonken met name uit op de 100m
vrije slag en 50&100m vlinderslag.

Op de 100m vrijeslag wist zij
maar liefst 775 Fina punten te
pakken, bij het paralympisch
zwemmen wordt de eindstand
namelijk bepaald door wie de

meeste Fina punten heeft behaald zodat de verschillende categorieën met elkaar te vergelijken zijn.

Swimmeet Maastricht
27,28,29&30 december
Op 27 december 15.00 uur verzamelde de selectie (Peter, Hiras, Vera, Chantal, Nynke, Skye,
Matthew, Thijmen en Jeffrey) &
Arie zich bij het clubhuis van
DWT om met zijn allen naar een
groot toernooi in Maastricht te
gaan. Het toernooi begon pas de
volgende dag maar we vertrokken toen al zodat we uitgerust
konden beginnen aan het toernooi.
We sliepen in een jeugdherberg
in Voeren, net over de grens in
België. Veel tijd hadden we niet
doorgebracht in de herberg want
de wekker ging elke ochtend om
06:15 zodat we rond 07:45 in het
zwembad waren voor het inzwemmen.
De series begonnen om 08:30 en
waren rond 14:00 pas klaar.

Omdat de finales al best vroeg
weer begonnen (18:30) aten we
avond om 16:30 zodat de selectie niet met een overvolle maag
aan de start zou verschijnen.
Deze swimmeet was het piekmoment voor de gehele selectie
naast het ONK/NJJK. Alle trainingen waren dan ook afgestemd
op 50 & 100 meter want dat zijn
de enige afstanden die gezwommen werden op het toernooi.
Het Resulteerde in Prachtige
resultaten met meerdere A en B
finale plaatsen voor de gehele
ploeg!
Hiras en Jeffrey hebben beiden
een Clubrecord behaald, Hiras
op de 50m schoolslag en Jeffrey
op de 50m rugcrawl!
Matthew was niet te stoppen en

heeft twee gouden medailles en
drie bronzen medailles behaald
in een sterk deelnemersveld!

Matthew
Voor de jeugd was dit een zeer
leerzame ervaring omdat er zo
veel en hard gezwommen werd
en uiteraard ook dat zij finales
mochten zwemmen.
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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 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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Leszwemmen
Ook vanuit de leszwemcommissie iedereen een gezond en spetterend 2019 gewenst.
Terugkijkend op 2018 is het een
jaar van ontwikkeling binnen het
leszwemmen geweest.
Beginnend bij de kinderen die
les hebben, waarvan velen hun
diploma hebben gehaald. Zowel
bij Superspetters als bij junior
pro en het uur U. Een geslaagd
jaar dus.

Ook ontwikkeling binnen het
team van lesgevers. Ook al bestaat het team volledig uit vrijwilligers; in ieder badje staat
verplicht een gediplomeerd lesgever. De opleiding, die je daarvoor moet volgen, is niet zomaar
wat. Je volgt een half jaar lessen,
draait je uren en steekt flink wat
uren tijd in je huiswerk en het
maken en evalueren van je lesvoorbereiding of je zwemlessen.
Om die bevoegdheid te behou-

den, blijven we als dwt cursussen organiseren en volgen om
alle lesgevers op niveau en op 1
lijn te houden. Ontwikkelen dus.
En iedereen met hetzelfde enthousiasme en plezier als dat u
van ons gewend bent. Daar wil
ik dan toch weer even bij stilstaan en alle lesgevers bedanken
voor hun inzet afgelopen jaar.
Deze vereniging voelt door ieders betrokkenheid ook echt als
een familie.
Ook binnen het superspettersprogramma blijft ontwikkeling
centraal staan. Zelfs vanuit de
KNZB die dit programma heeft
bedacht. Zo stond er al in het
vorige clubblad gemeld dat we
een ontzettend interessante cursusdag hadden bijgewoond,
waarin informatie tussen de
KNZB en de betrokken zwemlesaanbieders werd uitgewisseld.
Ook is er nieuw lesmateriaal
aangeschaft om de zwemles nog
meer te laten aansluiten op de
belevingswereld van het kind op

een effectievere en efficiëntere
wijze. Meer zwemplezier en
meer zwemoefening dus.
Dit alles heeft geresulteerd in
weer een positieve beoordeling
van de KNZB die onze licentie
met weer een jaar heeft verlengd. We zijn hier heel trots op.
In 2019 gaan we niet achterover
leunen. Deze ontwikkeling houden we vast. Mocht u dus vragen
hebben, kunt u altijd bij de uurleidster wat meer informatie vragen. We luisteren graag naar u.
We willen u echter wel dringend
verzoeken dit niet bij de lesgevers zelf te doen. En zeker niet
tijdens de zwemles. Prioriteit
van de lesgever is zwemles aanbieden op een veilige manier.
Als u komt praten tijdens de les,
kan de lesgever de kinderen die
in het water liggen niet meer in
de gaten houden.
Op naar het nieuwe jaar met het
volgende afzwemmoment alweer in het vooruitzicht.

De planning voor de komende maanden
Vrijdag 11-jan
Vrijdag 18-jan uitzoeken
Vrijdag 25-jan
afzwemmen Planeet
Vrijdag 1-feb
morgen 8 uur
Vrijdag 8-feb
Vrijdag 15-feb Start voorjaarsvakantie
Vrijdag 22-feb voorjaarsvakantie
Vrijdag 1-mrt
Vrijdag 8-mrt

Zaterdag 12-jan
Zaterdag 19-jan uitzoeken
Zaterdag 26-jan
Zaterdag 2-feb
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

afzwemmen Planeet 8 uur

9-feb
16-feb Start voorjaarsvakantie
23-feb voorjaarsvakantie
2-mrt
9-mrt
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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 Cryptofoto 4 en 5
Dit keer was het waarschijnlijk
moeilijker. Ik heb uiteindelijk
alleen van Jurgen Kleinhout een
antwoord gehoord m.b.t. Cryptofoto 4: Supertramp met Take the
long way home.

Cryptofoto 4
Waar Super vandaan komt is
denk ik wel duidelijk. Rechts zie
je Joop Dooderen ook wel be-

kend als Swiebertje de landloper. Het engelse woord voor
landloper is Tramp. Voila: SuperTramp.
Het verkeersbord is een U-bord
en geeft een vooraf gedefinieerde omleidingsroute die het wegverkeer kan volgen wanneer er
een incident heeft plaatsgevonden op een autosnelweg. Of te
wel een langere weg naar ...
Nummer vijf is niet geraden en
hierbij de uitleg. Je ziet de kaft
van een boek over Black Beauty.
Rechtsonder zie je de figuren uit
de cartoon Pinky and the Brain.

Cryptofoto 5
Rechtsboven is Pippi Langkous.
Bij Pippi gaat het om wat je niet
ziet, namelijk haar entourage. In
dit geval haar aap Mr. Nilsson.
Met een beetje associëren kom
je op Nielson met het liedje
Beauty and the Brains.

Cryptofoto 6 en 7
Ik gaf laatst een tip over het
oplossen van de cryptofoto: probeer te associëren tussen twee
foto's, dan valt de derde foto
vanzelf op zijn plaats.
Nu ik die tip heb gegeven wordt
het te makkelijk, dus dit keer
alle aanwijzigingen in één plaatje.

Cryptofoto 6
Ik zoek een muzikant
met een hitje uit 1993.

Cryptofoto 6 is een beetje ver
gezocht dus ik ben benieuwd
wie hier uit komt. Stuur je antwoorden naar:
cryptofoto@kpnmail.nl
Ton van Gemert.

Cryptofoto 7
Ik zoek een band met
een hit uit 1979.
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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

© Zwemvereniging De Watertrappers

