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Leszwemmen
De scholen zijn weer van start
en net als ieder jaar houdt tegelijkertijd bij DWT de zomerstop
op. Het leszwemmen gaat weer
beginnen.
Met de mooie dagen van de zomer en de afgelopen week achter
ons, hoop ik dat kinderen mooie
en ontspannen ervaringen in het
water hebben opgedaan. Net als
bij het leszwemmen waarbij wa-

terplezier en waterveiligheid
voorop staat. En wat is leuker
dan het vooruitzicht om uiteindelijk zonder de verplichte
zwemvleugeltjes de waterglijbanen en de meertjes te mogen
betreden. Mijn eigen kind is er
in ieder geval klaar voor en heeft
haar zinnen gezet op haar diploma.
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(herfstvakantie)

afzwemmen Boerhaave

Om een overzicht te krijgen van
hoe het zwemseizoen er qua
planning uit gaat zien, staat er op
onze vernieuwde website het
gehele jaaroverzicht. Deze zal
altijd terug te vinden zijn. Alleen
in het eerste clubblad van het
seizoen staat de volledige jaarplanning. Daarna zal er steeds 2
maanden vooruit belicht worden.

geen zwemles

(zomervakantie)

(start herfstvakantie)
uitzoeken

(herfstvakantie)

afzwemmen vrijdag Boerhaave
(achterste bad)

(kerstvakantie)
geen zwemles

zaterdag 21-dec

(kerstvakantie)

(kerstvakantie)

zaterdag 28-dec

geen zwemles

(Kerst)

Vrijdag 3-jan
Vrijdag 10-jan

geen zwemles

(kerstvakantie)

zaterdag 4-jan
zaterdag 11-jan

geen zwemles

(kerstvakantie)
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afzwemmen Planeet morgen 9 uur

afzwemmen Planeet 9 uur
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Vrijdag
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12-jun
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28-mrt
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11-apr
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6-jun
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uitzoeken
(Goede vrijdag)
afzwemmen zaterdag 8 ur Planeet

uitzoeken

(Pinksteren)

(einde avond-4-daagse)
afzwemmen Boerhaave
geen zwemles
(zomervakantie)

Let op de vakantiedagen en
schrijf deze meteen op in de
agenda. Alleen in de kerstvakantie en in de zomer stopt het leszwemmen tijdelijk. Alle andere
dagen gaan de lessen gewoon
door.
Dresscode: DWT volgt het
zwemprogramma van de KNZB,
te weten Superspetters. Dit programma heeft bepaalde voorwaarden die wij als DWT volledig ondersteunen. Zo is een
badmuts verplicht, net als een
zwembril. Dit heeft verschillen-

3

de redenen. Maar de belangrijkste zijn toch vooral praktisch.
Uw kind heeft met een badmuts
geen last meer van losse haren.
Ook kan er geoefend worden
met water in de ogen maar ligt
het accent op de zwemtechniek
op het moment dat de zwembril
opgezet moet worden. Langzamerhand zal deze zwembril in
de verschillende badjes een minder groot belang hebben. Deze
ontwikkeling gaat stapsgewijs en
is afhankelijk van de docent.
Zorgt u dus iedere les voor dat

uitzoeken
(Pasen)
afzwemmen 8 uur Planeet

uitzoeken

(Pinksteren)

(einde Avond-4-daagse)
afzwemmen Boer(achterste bad)
haavebad vrijdag
geen zwemles
(zomervakantie)

uw kind de badmuts, zwembril
en goed passende zwemkleding
bij zich heeft. Uw kind kan hierop aangesproken worden indien
het te vaak voorkomt dat het het
thuis vergeet.
Ook voor junior pro en het uur U
gelden dezelfde vakantiedagen.
Het afzwemmen van deze uren
zal door de uurleidster zelf worden geregeld en wordt u tegen
die tijd tijdig geïnformeerd.
Een fijn zwemseizoen gewenst.
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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 Polovoorzitter
Beste leden, poloërs, familie en
trouwe leesfans,
De eerste meters zijn weer verzwommen en de gele knikker
ligt weer in het bad (zij het nog
sporadisch). Iedereen begint
weer met een schone lei, nul
doelpunten en nul P-tjes (behalve zij die geschorst zijn, die
wedstrijden tellen door over de
zomer).
Alle teams zijn op moment van
schrijven weer begonnen met het

reguliere trainingsprogramma.
We starten dit seizoen met 2 Dames, 4 Heren en 3 Jeugdteams.
Ik wens iedereen zeer veel sterkte de komende maanden.
Dit seizoen zijn de nieuwe waterpoloregels van kracht! Deze
leiden tot ingrijpende veranderingen binnen de omranding van
het bad.
Daarom organiseert de polocom-

missie op vrijdagavond 6 september een spelregelavond om
eenmalig al deze regels door te
nemen.
Vraagt uw aanvoerder of trainer
naar de precieze tijden voor dames, heren of jeugd.
Met vriendelijke groeten en tot
snel,
David de Loor
Voorzitter polocommissie

Polo Dames
Lieve allemaal,
De zomer is bijna voorbij en
terwijl het normale leven langzamerhand weer begint, komt ook
de start van het nieuwe seizoen
dichterbij. De dames hebben de
eerste zwemtrainingen, dit jaar
in het Boerhaavebad en niet in
de Houtvaart (wat beter was
voor de opkomst van de dames),
er alweer op zitten en deze week
starten de normale trainingen op
de dinsdag en de vrijdag.
Na twee jaar de dames te hebben
gecoacht, heeft Hans de overstap
gemaakt naar de heren. De dames hebben een nieuwe coach

gevonden in Koos Ruiter die
debuteert als damescoach. Zowel
Koos als de dames hebben zin in
een nieuw seizoen en zijn van
plan er een mooi jaar van te maken.
Ook dit jaar zijn er weer twee
damesteams die uitkomen voor
DWT. In de teamindeling is het
een en ander veranderd vanwege
het stoppen van wat dames uit
het eerste. Vanuit het tweede
wordt er doorgeschoven naar het
eerste (Nynke en ikzelf) en is er
een nieuwe dame, Emma, die
heeft besloten om te gaan waterpoloën en die dus het tweede

komt versterken. Omdat we niet
heel ruim in de bezetting zitten
dit seizoen, helpen een aantal
gestopte dames ons uit de brand.
Zij willen af en toe inspringen
waar nodig, zodat we sowieso
elk weekend met twee volledige
teams in het water kunnen liggen. Iedereen is ze natuurlijk erg
dankbaar hiervoor.
Laten we er een mooi seizoen
van maken met z'n allen. Tot in
het zwembad!
Liefs,
Charlotte
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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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Polo Heren
Met een geslaagd Hasselttoernooi staat de herenselectie weer
klaar voor een nieuw seizoen.
Dit jaar is er volop doorgetraind
in de normaliter "zomerstop".
Dit met de rede dat er veel regelwijzigingen komen aankomend
seizoen, en daar wil iedereen zo
goed mogelijk op zijn voorbereid. Onder het bewind van de

nieuwe Coach, H. Hogerheijde,
gaat de herenselectie weer een
mooi waterpoloseizoen tegemoet.
Komend seizoen zijn er wel wat
wijzingen binnen de herenselectie. Zo zal Heren 2 het een tijdje
zonder hun midvoor R. Wester-

hoven moeten doen. Wel is T.
Weustink weer van stal gehaald
om dit gat op te vullen, Hulde!
Dat het een mooi seizoen mag
gaan worden.
Sportieve groeten,
Sjoerd de Vries

Spelregelvraag 37
Hier is ie weer: de hersentraining voor alle waterpololiefhebbers. Deze keer gaat het onderwerp over de time-out.
Het witte team heeft al één ti-

me-out correct aangevraagd. De
tweede time-out aanvraag wordt
aangevraagd op het moment dat
het blauwe team in bal bezit is.
De derde time-out aanvraag
wordt aangevraagd als wit in

Zeemijl van Bloemendaal
Ook dit jaar deden er weer diverse DWT-ers mee met de zeemijl.
Zie hieronder hun tijden.
Tijd
00:29:15.85
00:29:22.95
00:29:51.30
00:40.14.65

Cap.nr Naam
170
22
66
100

Eddy Roosen Haarlem DWT
Johannes Kaspers Haarlem DWT
Dafit De loor Haarlem DWT
Brigit van Schie DWT

balbezit is.
Wat gaat hier allemaal fout en
hoe leidt de scheidsrechter dit in
goede banen?

De Waterdroppels

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.

8

De Waterdroppels

9

Antwoord Spelregelvraag 37
Artikel 13 van het nieuwe reglement is hier van toepassing. 13.1
geeft aan dat elke team recht
heeft op twee time-outs en dat
een time-out alleen aangevraagd
mag worden als de aanvragende
team in balbezit is.
De tweede time-out is aangevraagd terwijl het witte team
niet in balbezit was. Artikel 13.4
is daar heel duidelijk in: het spel

wordt stilgelegd en de tegenpartij krijgt een strafworp mee.
Tevens staat in dat artikel dat de
illegale time-out aanvraag ten
koste gaat van een legale time-out aanvraag, voorzover dat
team deze nog heeft. In deze
situatie had het witte team nog
één legale time-out aanvraag
tegoed, maar die is dus bij deze
vervallen.

De derde keer dat wit een time-out aanvraagt is weliswaar
een legale aanvraag (het team
was in balbezit), maar het team
had al zijn/haar time-outs al verbruikt. In dit geval komt artikel
13.3 om de hoek kijken: de tegenpartij krijgt een vrije worp
vanaf de middenlijn.
Met vriendelijke groet,
Ton van Gemert.

Hasselt
Foto's van de 37ste editie van het Internationale waterpolotornooi “ Maurice Hoex”. 23, 24 en 25 augustus
2019.
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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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