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Vanaf nu in het clubhuis

Bij DWT kun je sinds dit sei-
zoen alleen nog maar via pin
betalen in het clubhuis. 

We hebben hiervoor gekozen
omdat er voornamelijk gebruik
wordt gemaakt van de pin en
omdat het veiliger is. 

Dus bij je volgende bezoek aan
het clubhuis -> pinpas mee!  

Als er vragen zijn, laat het de
clubhuiscommissie weten!

Van de polovoorzitter

Lieve leden en andere geïnteres-
seerden,

De maand oktober was er weer
één vol van wedstrijden en trai-
ningen. De klok is inmiddels een
uur vooruit en de mensen krui-
pen weer dicht bij elkaar in de
goed verlichte en warme zwem-
baden van Noord-Holland en
Utrecht (een enkele keer ook
Flevoland en Zuid-Holland).
Afgelopen maand hebben wij de
week van de scheidsrechter uit-
bundig en met succes gevierd in
de vorm van een drukbezocht
toernooitje. 

Er zijn binnen de waterpolo-
teams enkele personele wijzi-
gingen: door een (knie)blessure
lijkt het er helaas op dat de kee-

per van Heren 1, Jim Bol, voor-
lopig zijn rode cap in de ring
moet gooien. Oud gediende
Teun Weustink zal tot Jim her-
stelt is de honneurs waarnemen.
Robin Groenendijk zal op zijn
beurt Teun weer in Heren 2 ver-
vangen. 

Gelukkig is onze bar niet gebles-
seerd want er komen in novem-
ber weer enkele leuke events
aan. Zo wordt op zaterdag 9 no-
vember door H1 een knaller bar-
dienst neergezet met als thema
90's en vindt midden in de herfst
op, 30 november, het Winter-
feest plaats in het clubhuis. Op
deze avond zal het altijd even
charmant geklede dames twee,
optreden als uw barpersoneel.

Op beide avonden is de toegang
gratis en is de bierprijs (tijdelijk)
verlaagd naar € 1,50 per biertje
en € 9,00 per kan!!! Het kan ;)
niet op! Ook de andere sporters
zijn natuurlijk van harte uitgeno-
digd om deze avonden mee te
komen genieten van deze nu al
historische avonden. 

Verder rest mij niks anders dan
alle sportievelingen van DWT
weer een winstgevende en ge-
zonde novembermaand toe te
wensen. 
Tot zo ver, tot volgende maand!

 
Uw waterpolocommissie voor-
zitter,
David de Loor
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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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Polodames

Lieve allemaal,

Het seizoen is inmiddels in volle
gang en op de dinsdagen en vrij-
dagen wordt er volop getraind
door de dames. Beide teams
hebben nieuwe speelsters en ra-
ken steeds beter op elkaar ing-
espeeld en de dames en Koos
leren elkaar steeds beter kennen.
Af en toe zitten we wat krap in
de speelsters, maar gelukkig zijn
er voldoende dames die af en toe
een wedstrijdje willen invallen.
Dames 1 staat inmiddels vijfde
in hun poule, dus ze moeten
flink aan de bak om niet in de
degradatiepoule terecht te ko-
men. Ze begonnen goed door te
winnen van Zwemvereniging

Utrecht, maar verloren de weken
daarop helaas van KZC en van
Het Y. Komende maand nemen
zij het nog op tegen DAW,
UZSC en VZV. Na deze zes
wedstrijden wordt hun program-
ma voor de rest van het seizoen
bekend.

Dames 2 staat na drie gespeelde
wedstrijden negende in de com-
petitie. Ook zij hebben tot nu toe
drie punten gehaald. Ze wonnen
van De Reuring, maar moesten
het helaas afleggen tegen
MSV-Zeemacht en Purmerend.
De komende wedstrijden neemt
het tweede damesteam het op
tegen KZC, VZV, DAW en ZV
Haerlem.

We zijn voor dit én voor vol-
gend seizoen nog hard op zoek
naar dames om ons eerste of
tweede team te versterken. We
trainen elke dinsdag van 19.30
tot 21.00 uur en elke vrijdag van
20.30 tot 21.45 uur in het Boer-
haavebad. Mocht jij nu stiekem
aan het twijfelen zijn om (weer)
te gaan waterpoloën, aarzel dan
niet en kom een keertje langs!
Ook het aansporen van vrienden,
bekenden en vage kennissen
wordt gewaardeerd. Er kan vier
keer kosteloos worden meege-
traind.

Tot in het zwembad!
Liefs, Charlotte

Poloheren

Het is voor de heren nog een
beetje zoeken het begin van dit
seizoen. Er zijn pas enkele pun-
ten verdient door de herenteams.
Wel is iedereen gemotiveerd om
er het beste van te maken dit
seizoen. 
In de oefenwedstrijd tussen He-
ren1 en Heren 2 was het Heren 1
die de winst naar zich toe trok.
Een goede voorbereiding voor

het eerste om de komende wed-
strijden in te gaan. 

Wel is het duidelijk geworden
dat Keeper Jim Bol er voor een
langere tijd uit zit i.v.m. zijn
knieblessure. 
Ook Sjoerd de Vries zal vanwe-
ge werk wat minder aanwezig
zijn. Als gevolg van de wisse-
lende werksituatie van Sjoerd de

Vries wordt de taak als heren-
aanspreekpunt overgedragen aan
Wesley van den Haak. 

De komende wedstrijden zullen
beide teams punten moeten gaan
pakken.
Veel succes heren!

Groeten,
Sjoerd de Vries

Polojeugd

Hallo allemaal,

Met inmiddels de herfstvakantie
achter de rug en al aardig wat
waterpolotrainingen in de benen
is de competitie voor de jeugd
ook echt begonnen. Zowel <15,
<13 als <11 hebben een vliegen-
de start dit seizoen. Alle drie de

teams hebben tot nu toe 2 wed-
strijden (dik) gewonnen en 1 net
aan verloren. Op dit moment
staan ze dan ook op en 4e plek
in hun competitie. Ga zo door
dit seizoen!! 

Zet de datum 21 december 2019
alvast in jullie agenda. Dan zal

er een kerstfeest georganiseerd
worden voor de drie jeugdteams.
Hoe het programma eruit zal
komen te zien blijft nog even
een verrassing. Verdere informa-
tie volgt nog.

Sportieve groet,
Nynke
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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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Wedstrijdzwemmen 
nationale zwemcompetitie ronde 1

Op zes oktober was het weer tijd
voor de eerste competitie ronde. 

Met na genoeg geen afmelding-
en ging het team van DWT op
volle sterkte naar Zaandam toe.
Deze competitie ronde is altijd
wel een beetje spannend omdat
deze redelijk vroeg in het sei-
zoen is, desondanks werden er

toch 35 persoonlijke records ge-
zwommen en zwom Rik een
clubrecord op de 100m wissel-
slag.

Voor het heren estafette team 4x
100m wisselslag (Miguel, Lucas,
Rik en Jeffrey) was er ook een
club record gezwommen. Uitein-
delijk is DWT als zesde geëin-

digd in de C3 groep met 5078,36
punten. 

Hoofdtrainers Arie en Peter zijn
erg blij met dit resultaat, ‘’zon-
der de diskwalificaties hadden
we bij de top drie gezeten van de
groep. Zo’n uitslag als dit biedt
toekomst, misschien kunnen we
wel promoveren dit seizoen!’’

Leszwemmen Agenda

Vrijdag 8-nov afzwemmen Boerhaave

Vrijdag 15-nov

Vrijdag 22-nov

Vrijdag 29-nov

Vrijdag 6-dec

Vrijdag 13-dec

Vrijdag 20-dec (kerstvakantie)

Vrijdag 27-dec geen zwemles (kerstvakantie)

Vrijdag 3-jan geen zwemles (kerstvakantie)

Vrijdag 10-jan

Vrijdag 17-jan uitzoeken

Vrijdag 24-jan

Vrijdag 31-jan afzwemmen Planeet morgen 9 uur

Vrijdag 7-feb

Vrijdag 14-feb (Start voorjaarsvakantie)

Vrijdag 21-feb (voorjaarsvakantie)

Vrijdag 28-feb

Vrijdag 6-mrt

Vrijdag 13-mrt

Vrijdag 20-mrt

zaterdag 9-nov afzwemmen vrijdag Boerhaave

zaterdag 16-nov

zaterdag 23-nov (achterste bad)

zaterdag 30-nov

zaterdag 7-dec

zaterdag 14-dec

zaterdag 21-dec (kerstvakantie)

zaterdag 28-dec geen zwemles (Kerst)

zaterdag 4-jan geen zwemles (kerstvakantie)

zaterdag 11-jan

zaterdag 18-jan uitzoeken

zaterdag 25-jan

zaterdag 1-feb afzwemmen Planeet 9 uur

zaterdag 8-feb

zaterdag 15-feb (Start voorjaarsvakantie)

zaterdag 22-feb (voorjaarsvakantie)

zaterdag 29-2-2019

zaterdag 7-mrt

zaterdag 14-mrt

zaterdag 21-mrt
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Spelregelvraag 39

De volgende situatie deed zich
zaterdag 12 oktober voor in een
wedstrijd van ons eigen Heren 2.
Wit was in de aanval en kreeg
een gewone fout tegen. De witte
aanvaller gooide de bal weg en
werd dus met een U20 bestraft.
Blauw ging in de aanval. De

aanval was al 20 seconden bezig
dus gaf de jurytafel het sein met
de witte vlag. De scheidsrechter
floot voor het inkomen van de
uitgesloten witte speler.

De jury tafel gaf aan dat de uit-

gesloten speler terecht terug was
gekomen omdat de 20 seconden
straf er op zat.

Hoe handelt de
scheidsrechter?

Week van de scheidsrechter

In het kader van "de week van
de scheidsrechter" organiseerde
DWT op 11 oktober een klein
waterpolotoernooi voor alle
DWT teams. We verzamelen
binnen rond 20:15. 20:20 omkle-
den. 23:00 weer terug in het
clubhuis voor een gezellige
hapje en drankje. 
Het was een erg gezellige avond
met spelers uit alle senioren-
teams, en zelfs ook onder 13 en
onder 15.

Groeten, Frank



De Waterdroppels 8

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 penningmees-
ter@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 klanten-
service 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.

mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl
mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl


De Waterdroppels 9

Antwoord Spelregelvraag 39

Drie situaties zijn mogelijk:
1) de speler kwam te vroeg te-
rug;
2) de jurytafel maakte een fout;
3) de scheidsrechter maakte een
fout.

De scheidsrechter dacht dus dat
of de speler zonder signaal het
terugkomvak te vroeg verliet
(artikel 22.16) of dat de jurytafel
te vroeg het terugkomsignaal gaf
(artikel 7.3).

In het eerste geval zou dat vol-
gens artikel 22.16 een U20 zijn
voor wit plus een strafworp voor
blauw (let op: slechts 1 persoon-
lijke fout voor de witte speler).

In het tweede geval moet vol-
gens artikel 7.3 de speeltijd te-
rug gezet worden naar het mo-
ment in de wedstrijd waarop
zich deze situatie voordeed. In
dit geval zou dat dus het laatst
genoteerd moment op het digi-
taal wedstrijdformulier moeten
zijn (het moment van uitslui-
ting).

De derde mogelijkheid is dat de
scheidsrechter een fout heeft
gemaakt, want de jurytafel heeft
aangegeven dat het terugkomen
van de witte speler conform de
spelregels heeft plaatsgevonden.
In dat geval geeft artikel 7.3 het
volgende aan:
De scheidsrechter die een foutief
teken geeft of scheidsrechters
die ieder verschillende tekens
geven moeten zich de bal laten
aangeven. Nadat zij, eventueel
na onderling overleg, het goede
teken en de plaats van overtre-
ding hebben aangegeven moeten
zij de ploegen voldoende tijd
geven om hun posities in te ne-
men alvorens de bal in het speel-
veld te werpen en een teken te
geven dat de worp, ter voortzet-
ting van het spel, genomen kan
worden.

De scheidsrechters hebben be-
sloten het spel te hervatten vanaf
het moment dat de witte speler
werd uitgesloten. Met andere
woorden, de scheidsrechters
gingen er dus vanuit dat de jury-

tafel een fout had gemaakt. Dit
was niet waar, maar de beslis-
sing was wel sterk in het voord-
eel van het blauwe team. Geen
van de teams hebben de beslis-
sing betwist. De jurytafel had
sterker moeten protesteren tegen
beslissing, omdat de jurytafel
geen fout had gemaakt. Ik moet
daarbij bekennen dat ik deel uit-
maakte van de jurytafel.

Voor alle duidelijkheid en ter
verdediging van de scheidsrech-
ters: het was hun derde
aanééngesloten wedstrijd die zij
floten; hebben de wedstrijden
zeer goed gefloten. Het is men-
taal zwaar om al die tijd scherp
en gefocust te blijven. Aang-
ezien het de week van de
scheidsrechter was hebben zijn
het cadeautje, dat DWT voor de
scheidsrechters had, zeker verd-
ient.

Met vriendelijke groet,
Ton van Gemert.
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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: Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 Superspetters
uurleider: Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@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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