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De Waterdroppels

In memoriam Walja Karten

Op zaterdag 9 november werd elke waterpolo wedstrijd begonnen met één minuut
stilte ter herinnering aan Walja.
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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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Leszwemmen Agenda
Vrijdag

6-dec

Vrijdag 13-dec
Vrijdag 20-dec
Vrijdag 27-dec

(kerstvakantie)
geen zwemles

Vrijdag 3-jan
Vrijdag 10-jan

geen zwemles

Vrijdag

17-jan

uitzoeken

Vrijdag

24-jan

Vrijdag

31-jan

Vrijdag

7-feb

Vrijdag

14-feb

(Start voorjaarsvakantie)

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

21-feb
28-feb
6-mrt

(voorjaarsvakantie)

Vrijdag

13-mrt

Vrijdag

20-mrt

zaterdag

7-dec

zaterdag

14-dec

zaterdag 21-dec

(kerstvakantie)

(kerstvakantie)

zaterdag 28-dec

geen zwemles

(Kerst)

(kerstvakantie)

zaterdag 4-jan
zaterdag 11-jan

geen zwemles

(kerstvakantie)

zaterdag

18-jan

uitzoeken

zaterdag

25-jan

zaterdag

1-feb

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

afzwemmen Planeet morgen 9 uur

Van de clubhuiscommissie
Beste DWT’er, beste clubhuisbezoeker,
Graag wijzen we jullie erop dat
het appartementencomplex tegenover het clubhuis inmiddels
bewoond is. Natuurlijk is het
gezellig bij DWT, maar de bewoners hoeven hier niet altijd
van mee te genieten. We vragen
iedereen, zeker in de avonduren,
rekening te houden met de omwonenden. Help ons vooral om
een goede buur te zijn.
Alvast bedankt!
De clubhuiscommissie

afzwemmen Planeet 9 uur
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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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Spelregelvraag 40
De volgende situatie doet zich
voor: wit (het aanvallend team)
zwemt met bal het twee meter
gebied in ter hoogte van de 6de
zwembaan. De blauwe verdediger maakt daar een overtreding

(gewone fout) terwijl de bal
wordt gegooid. De bal blijft in
het twee meter gebied ter hoogte
van de 2de zwembaan terecht.
Een witte speler pakt direct de
bal, maakt een slag zodat hij/zij

uit het twee meter gebied is,
plaats de bal naar een medespeler en die scoort.
Mag dit?

Van de polovoorzitter
Beste leden en andere geïnteresseerde,
De dagen zijn nu echt korter dan
wenselijk en dit is alweer mijn
laatste bericht voor het jaar
2019.
Helaas bracht afgelopen maand
ons zeer droevig nieuws. Als
gevolg van een noodlottig ongeval is onze oude voorzitter en
teamgenoot Walja Karten veel te
vroeg om het leven gekomen.
Vanuit heel DWT en in het bijzonder de polotak gaan condole-

ances uit naar zijn gezin en naasten. Ondanks dat hij al enkele
jaren niet meer rondliep bij
DWT, dragen de meeste van ons
warme herinneringen van hem
mee, als voorzitter en als teamgenoot.
Komende maand brengt ons gelukkig ook positiefs. Op zaterdag 21 december zal het jeugdkerstfeest plaatsvinden waarbij
de jongste in de wedstrijdbad
mogen vrijzwemmen, daarna

gaan eten en een wedstrijd van
heren 1 gaan kijken. Aanmelden
kan via:
jeugdwaterpolo@dwt-haarlem.nl
Tot slot rest mij niks anders dan
u allen een vrolijk (en alle katholieken een zalig) kerstfeest
toe te wensen.
En natuurlijk een veilig uiteinde
van het jaar 2019...
David de Loor
Voorzitter van de waterpolocommissie

Poloheren
Hoi allemaal,
De maand november is voorbij
gevlogen. Bijna alle teams hebben wel een aantal punten weten
te pakken. Heren 3 en 4 hebben
de smaak goed te pakken en
staat op dit moment 5de en 3de
in de hun poule.

Heren 1 en 2 hebben het daarentegen iets meer moeite met het
behalen van punten. Heren 2
staat 9de en Heren 1 staat onderaan in de poule. Met de decembermaand in het vooruitzicht (en
dus ook het einde van de eerste
seizoenshelft) hopen we dat de
teams toch nog wat punten weten te bemachtigen om hoger in

het klassement te komen.
Rest mij niks anders dan iedereen veel succes te wensen met
de aankomende wedstrijden.
Sportieve groeten,
Wesley van den Haak
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Polojeugd
Hallo allemaal,
Alle drie de teams zijn nog stee
ds heel goed bezig in hun competitie. Er wordt enorm veel gescoord en dus dik gewonnen.

hebben wij een enquête voor
gemaakt die digitaal ingevuld
kan worden. Als je hem nog niet
hebt ingevuld, doe dat dan snel.
De uitkomst zal anoniem besproken worden met de trainers.

jullie er aan je nog op te geven?
Mailen kan naar
jeugdwaterpolo@dwt-haarlem.nl
Hopelijk tot dan!
Sportieve groet,

Tijdens de laatste vergadering
van jeugd hebben we gesproken
over het verbeteren van de kwaliteit tijdens de trainingen. Hier

Zaterdag 21 december 2019
vindt het kerstfeest van de jeugd
plaats. Het begint om 17:15 en is
om 21:30 uur afgelopen. Denken

Nynke
Jeugdcoördinator
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Antwoord Spelregelvraag 40
De nieuwe spelregels geven aan
dat dit niet mag volgens artikel
20.1:
“Een vrije worp wordt genomen
op de plaats waar de bal zich
bevindt, behalve als de overtreding door een verdediger is begaan in zijn eigen 2-metergebied
en de bal is in het 2-metergebie-

d, dan dient de vrije worp genomen te worden op de 2-meterlijn
tegenover de plaats waar de
overtreding is begaan.” De vrije
worp had dus ter hoogte van de
6de zwembaan genomen moeten
worden.
De vrije worp wordt dus ver-

In Memoriam Cees Cornelisse

keerd genomen. De scheidsrechter moet het doelpunt dus afkeuren en blauw een vrije worp toekennen (er staat namelijk niet
dat de vrije worp overgenomen
moet worden).
Met vriendelijke groet,
Ton van Gemert.
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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:
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:
zaterdag:

17.30-19.00 uur
13.00-14.00 uur

zwemmen:

14.00-16.00 uur

wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Synchroonzwemmen

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

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

synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
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