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Competitie ronde 2
13 januari

Het heeft weer even geduurd
maar op 13 januari werd de lan-
delijke zwemcompetitie ronde
twee gezwommen. 
Zo net na de feestdagen hadden
sommigen nog opstart proble-

men om weer in conditie te ko-
men, dat gold niet voor ieder-
een! Zo zwom Kelvin voor het
eerst onder de minuut op de
100m vrije slag, heeft Yanou

een dik pr gezwommen op 200m
vrije slag en hebben Chantal,
Florianne, Evy en Vera een
nieuw clubrecord op de 4x50m
vrije slag!

ONMK 25 tm 27 januari

Op 24 januari gingen de masters
van DWT naar Dalfsen, wat
vlakbij Zwolle ligt. 
Yvette had een super mooi huis
geregeld waar we met ruim 16
man in konden verblijven. Dit
huis had ook een heerlijk warme
hot tub en een sauna, ideaal om
nog even te ontspannen na een
dagje zwembad. 
We waren met de grootste ploeg
ooit, de groep telde wel 15 per-
sonen! Het ONMK is een nk op
leeftijdscategorie van 20 tm 24,
25 tm 29 etc. 
Ook is er goed gepresteerd op dit
toernooi:
• 1 gouden medaille voor Evy

op de 200m rug
• 1 zilveren medaille voor Evy

op de 100m vrij
• Nederlands Masters Record en

Clubrecord voor Evy op de
100m rugslag (ook eerste
plaats).

• Goud voor Evy op de 50m rug-
crawl

• Brons voor Jeffrey op de 800m
vrije slag

• Brons voor Ada (tevens debu-
tant) op de 100m Schoolslag

• De estafetteploeg 4*100m wis-

selslag mixed heeft goud ge-
wonnen

• De estafetteploeg 4*50m vrij
mixed heeft brons gewonnen. 

Tot slot zijn er nog vier clubre-
cords verbroken:
* Chantal 200m schoolslag

(stokoud record uit de boeken)
* Hiras 50m schoolslag
* Evy 100m rugslag
* Estafette 4*50m wisselslag

heren (Jeffrey, Hiras, Peter en
Michel)
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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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Waterpolo spelregels

In het clubblad nummer 8 (okto-
ber 2018) heb ik een artikel ge-
plaatst van de spelregelcommis-
sie. Daar werd gemeld dat in
december de nieuwe spelregels
door de FINA besproken en be-
sloten worden. Welnu, er is weer
nieuws:

donderdag 20 december 2018

Meer snelheid, spektakel en
minder fysiek. Dat is zijn de
voornaamste effecten van de
nieuwe regel in het waterpolo.
De FINA heeft recent ingestemd
met de nieuwe regels die deze
zomer tijdens de grote toernooi-
en op internationaal niveau zul-
len worden toegepast.

Tijdens een speciaal congres
heeft de wereld zwembond met
een grote meerderheid een aantal
nieuwe spelregels voor het wa-
terpolo aangenomen. Namens de
KNZB was bestuurslid Rob Dui-
ven hierbij aanwezig.

In een relatieve korte tijdsspanne
heeft de FINA-TWPC (met An-
dy Hoepelman) een aantal nieu-
we regels voorgesteld, getest en
door het besluitvormingsproces
geloodst.

Met de aangenomen wijzigingen
beoogd men het spel sneller,
aantrekkelijk en minder fysiek te
maken.

De wijzigingen worden momen-
teel door de spelregelcommissie
vertaald naar de Nederlandse
situatie. Tezamen met een gede-

gen implementatieplan zullen de
nieuwe spelregels worden voor-
gelegd ter besluitvorming in de
KNZB-bondsbestuurvergadering
van januari 2019. In het voorstel
wordt uitgegaan van een ing-
angsdatum nadat de lopende
competitie is afgerond.

Aangezien bij enkele van de
nieuwe regels ook technische
aanpassingen gewenst zijn in de
Nederlandse zwembaden wordt
er momenteel ook gewerkt om
de zwembad-eigenaren, exploi-
tanten en scorebord-leveranciers
mee te nemen in de verandering-
en.

Door de FINA aangenomen re-
gels:

• The possession time to be re-
set to 20 seconds after a cor-
ner throw awarded; a rebound
after a shot which does not
cause change of possession
and after an exclusion.
Inside the 6m area, when a
player is swimming with and/-
or holding the ball and is im-
peded (attacked) from behind
during an attempt to shoot, a
penalty foul must be awarded
(unless only the ball is touch-
ed by the defender).

• Free throw shall be taken from
the location of the ball (except
if the foul is committed inside
the 2m line).

• A goal may be scored from a
free throw awarded outside 6
metres from a direct shot or
after fake or dribble or putting
the ball on the water. (Refe-

rees shall use signals if the
foul happened outside the 6m
line.)

• A player taking a corner throw
may shoot directly or swim
and shoot without passing or
pass to another player.

• An additional substitution
re-entry area will be at any
place between the goal line
and the centre field line for
flying substitutions.

• Each team may request 2 ti-
me-outs during the game at
any time while possessing the
ball – and a time-out calling
device (button) should be used
to call a time-out.

• The goalkeeper is allowed to
move beyond and touch the
ball past the half distance line.

• There shall be a 3-minute in-
terval between the second and
third period.

• The use of audio equipment
by the game referees.

• The use of game video moni-
toring system to identify and
sanction incidents of brutality
or extreme violence that oc-
curred but were not appropria-
tely punished or identified
during a game.

• The use of video monitoring
system to determine goal or
no goal (where available). 

Punten 3, 4 en 5 zullen in het
begin van het seizoen de meeste
verwarring veroorzaken. Maar ik
loop vooruit op de Nederlandse
besluitvorming en vertaling van
de regels.

Ton van Gemert.



Pubquiz
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Cryptofoto 7

Crypotfoto 8
Een band met een hitje in 2009.

Antwoord Cryptofoto 6 en 7

Leuk om te zien dat meer en
meer antwoorden binnen stro-
men. Er kan slechts ééntje win-
nen. Robbert had als eerste alle-
bei de cryptofoto's goed. Uitein-
delijk hadden Anita en Jurgen
ook de juiste antwoorden. Hans
bleef steken op 1 antwoord.

Cryptofoto 6
Ik dacht dat deze nooit geraden
zou worden, maar dat viel dus
mee. Je ziet een stoel en een
duif. Als je deze combineert en
in het Engels vertaald dan kom
je op Stoolpigeon. Dat is een
synoniem voor een criminele
verrader oftewel een informant.
Dat leidt tot Informer. Verder zie
je sneeuw (= snow). Dan kom je
uiteindelijk uit op Informer van
de artiest Snow.

Cryptofoto 7
Deze was wat makkelijker en
vrij snel door iedereen geraden.
Je ziet vadertje tijd denken aan
babies. Hiermee kom je op The
Babys met het nummer Every
time I think of You.

Cryptofoto 8 en 9

Hierbij weer twee nieuwe cryp-
tofoto's. Je kan je antwoord weer
mailen naar:
Cryptofoto@kpnmail.nl

Veel plezier,
Ton van Gemert.

Cryptofoto 9
Een band met een nummer uit
1986.

Cryptofoto 6

mailto:Cryptofoto@kpnmail.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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Van de Polovoorzitter:

Lieve leden en andere geïnteres-
seerden,

Ten eerste excuses voor het ont-
breken van het polocommissie-
stukje afgelopen clubblad. Door
de winterstop bij waterpolo, was
er kennelijk ook een winterstop
in mijn hoofd met alles wat met
DWT te maken had. Gelukkig
zijn de wedstrijden weer hervat
en daarmee mijn vermogen om
daar stukken over te schrijven. 

Nu de tweede seizoenshelft al
enkele wedstrijdweekenden is
gevorderd, beginnen de contou-
ren van de eindstanden zich af te
tekenen:

H1 - 8e/12
H2 - 10e/12
H3 - 4e/8
H4 - 4e/10
H5 - 8e/10
D1 - 3e/11
D2 - 8e/10
Pup<13 - 3e/12
Pup<11 - 7e/10

Als iedereen deze lijn door blijft
zetten, zullen alle teams zich
handhaven. Dat zou natuurlijk
geweldig zijn! 

Verder zijn er nog enkele mede-
delingen van huiselijke aard: het
nieuwe poloboekje is uit. Deze
ligt klaar in het clubhuis en is

digitaal verspreid door de Polo-
cie via de aanvoerders (over
Whatsapp). 
Ik wil iedereen vragen om even
goed te kijken naar (of en) wan-
neer: i) je bardienst hebt, ii) je
team bardienst heeft, iii) er
GEEN training is, iv) je bad-
dienst hebt, v) je/je team moet
tafelen, vi) je een pupillenwed-
strijd moet fluiten, vii) de Pub-
Quiz is, viii) het sportgala is, ix)
het Pinksteren is. 

Bij deze en tot de volgende
maand. Tschüss, Tschüss!

De voorzitter van de polocie

 

Polo dames

Lieve allemaal,

De dames zijn alweer een paar
weken van 2019 fanatiek aan het
trainen en wedstrijden aan spe-
len. De afsluiting van 2018 kon
natuurlijk niet ongemerkt voor-
bij gaan. Daarom hebben we het
jaar gezamenlijk afgesloten door
de vrijdagtraining te vervangen
met een uitje. Op vrijdag 21 de-
cember zijn beide damesteams
samen uit eten geweest en wezen
bowlen. Een gezellig uitje om de
feestdagen in te luiden!

Vanaf 4 januari kon er weer ge-
traind worden en hoewel het de
eerste training erg rustig was,
wordt er nu weer volop getraind.
Daarnaast hebben beide teams
alweer drie wedstrijden ge-
speeld. Dames 1 ging goed van

start van met twee gewonnen
wedstrijden. De Dolfijn werd
met 11-2 verslagen en na een
spannende wedstrijd werd er ook
van UZSC gewonnen met 3-2.
Helaas werden er afgelopen za-
terdag geen punten gepakt en
verloren de dames met 2-1 van
VZV. Met een derde plaats in de
competitie doet het eerste het
echter keurig in de eerste klasse
van het district. 

Dames 2 heeft in januari een
oude bekende mogen verwelko-
men. Hannah heeft besloten per
direct het team weer te komen
versterken. Er zijn helaas wel
alweer twee wedstrijden verlo-
ren. Tegen DAW werd het 6-9
en tegen koploper De Zaan werd
er met 6-2 verloren. Tegen VZV,

de nummer twee in de competi-
tie, werden drie onverwachtse
puntjes gepakt door in het Boer-
haavebad met 6-3 te winnen.
Dames 2 staat op dit moment
achtste in de competitie.

Ook aankomende zaterdag, 2
februari, treden beide dames-
teams weer aan. Om 18.45 uur
komt het tweede in actie en het
eerste speelt om 20.15 uur. Alle-
bei de wedstrijden vinden plaats
in het Boerhaavebad, dus kom
vooral kijken als je de dames in
actie wilt zien! 

Hopelijk tot snel op de tribune
of in het zwembad! 

Liefs,
Charlotte
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Naam Aantal Naam Aantal
Bol, J. 1 Berkum, E. van 0
Govers, S. 1 Brinkerink, D. 0
Groenendijk, S. 1 Doing, J. 0
Haak, W. van den 1 Goedkoop, M. 0
Hendriks, P. 1 Klinkenberg, A. 0
Kesseler, D. 1 Lagendijk, S. 0
Metten, H. 1 Mayerffy-molnar, R. 0
Pethke, D. 1 Muijs, M. 0
Sharifian, M. 1 Muylaert, M. 0
Speekenbrink, C. 1 Pabst, I. 0
Stricker, P. 1 Putten, D. van der 0
Stricker, R.H.J. 1 Ruiter, J.J 0
Velthuis, M. 1 Schoberer, S. 0
Vossen, P. van der 1 Schoenmaker, F.K. 0
Westerhoven, R. 1 Schotman, B. 0
Weustink, M. 1 Vries, S. de 0

Bal, J.P. 0 Wijckmans, T. 0

Bergsma, D. 0

Polo Heren

Hallo allemaal,

Het is al veel te laat om iedereen
de beste te wensen en de nieuw-
jaarsreceptie is ons al lang ge-
passeerd, maar toch is dit het
eerste stukje van mijn kant van
het jaar. Nog net niet m'n eerste
stukje van het seizoen, zo ver
heb ik het niet laten komen. Ik

heb wat verzaakt in het aanleve-
ren van de stukjes maar dat had
eigenlijk een simpele reden: Het
loopt prima bij de heren. 

Heren 1 bevindt zich in de mid-
denklasse van de derde klasse
bond en houdt vaak genoeg de
spreekwoordelijke 'worst' voor.
Heren 2 heeft het wat moeilijk in

de hogere klasse, maar er wordt
hard gewerkt! Heren 3 en 4 be-
vinden zich beiden op een prima
4e plek en draaien lekker mee.
Heren 5 staat 8e van de 10, maar
staat wel redelijk los van de on-
derste 2. Ik zou zeggen, ga zo
door! 

Tot de volgende keer.

Nieuwlid  
polo       
commissie

Hoi allemaal, 

Ik ben Ivo. Al een jaar of vijftien
lid van DWT en vandaag de dag
spelend in heren 2. 
Naast af en toe een training
bijwonen en een wedstrijd
spelen help ik sinds kort ook
mee als algemeen lid bij de
polocommissie en bij de
organisatie van het Pinkstertoer-
nooi. 

Tot snel,
Ivo Pabst

W-tjes

Hieronder de lijst met mensen
die nog niet 2 keer hebben
getafeld dit seizoen. 
Zorg ervoor dat je dit doet,
anders ben je je W'tje kwijt en
zal je opnieuw je examen
moeten doen!
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Leszwemmen

Hierbij de agenda van de komende maanden. 
Let op: zaterdag 2 februari vervalt de zwemles van 8 tot 9uur.
Afzwemmers: veel plezier!

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 voorjaarsvakantie Zaterdag 16-feb Start voorjaarsvakantie
Vrijdag 22-feb voorjaarsvakantie Zaterdag 23-feb voorjaarsvakantie
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

reguliere les
vervalt

Zaterdag 13-apr
afzwemmen
Boerhaave

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
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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
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