Nummer 2 -februari 2020 - Jaargang 80

In dit nummer:
Van het bestuur ( pagina: 2 )
Leszwemmen Agenda ( pagina: 2 )
Nieuw: het jeugdbestuur van DWT ( pagina: 4 )
ONMK Rotterdam ( pagina: 4 )
Spelregelvraag 42 ( pagina: 5 )
Synchroonzemmen ( pagina: 7 )
Van de Polovoorzitter ( pagina: 8 )
Polodames ( pagina: 8 )
Poloheren ( pagina: 9 )
Antwoord spelregelvraag 42 ( pagina: 9 )
Uit het Haarlems Dagblad ( pagina: 12 )
SponsorKliks ( pagina: 13 )
Informatie ( pagina: 14 )

De Waterdroppels

2

Van het bestuur
Dit is alweer het tweede clubblad van 2020 en iedereen is
weer volop aan de gang.
Alle waterpoloteams hebben
weer gespeeld en het eerste succes van heren 1 onder de nieuwe
trainer is een feit: goed gedaan!
De wedstrijdzwemmers kwamen
ook alweer in actie en de synchroonzwemsters deden het
goed op de NK in Hoofddorp.
Het bestuur is ook weer gestart,
we zijn (nog steeds!) bezig met
onderhandelingen met SRO over

de tarieven, we zetten ons in om
mee te denken met de gemeente
en andere zwembadgebruikers
over de nieuwe zwembaden, en
we handelen de lopende zaken
af.
Het goede nieuws is dat we er
een bestuurslid bij gekregen hebben: Jeffrey Camphens komt het
bestuur versterken en daar zijn
we ontzettend blij mee! Heel fijn
dat er weer wat "vers bloed" in
het bestuur komt en ook eens
vanuit een andere sporttak dan

waterpolo. Heel belangrijk dat
we een divers bestuur krijgen.
We zijn nog steeds op zoek naar
een extra kracht omdat eind van
het jaar Monique haar taken neer
zal leggen, dus als je zin hebt
om toe te treden tot het bestuur,
kom gerust eens langs om een
vergadering bij te wonen.
Iedereen weer veel succes de
komende periode,
namens het bestuur,
Carry Smits-Muijlaert

Leszwemmen Agenda
Vrijdag

7-feb

Vrijdag

14-feb

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

21-feb
28-feb
6-mrt

Vrijdag

13-mrt

Vrijdag

20-mrt

Vrijdag

27-mrt

Vrijdag

3-apr

Vrijdag

10-apr

Vrijdag

17-apr

Vrijdag

24-apr

Vrijdag

1-mei

Vrijdag

8-mei

Vrijdag

15-mei

Vrijdag

22-mei

Vrijdag

29-mei

zaterdag

8-feb

(Start voorjaarsvakantie)

zaterdag

15-feb

(Start voorjaarsvakantie)

(voorjaarsvakantie)

zaterdag

22-feb

(voorjaarsvakantie)

zaterdag

29-2-2019

zaterdag

7-mrt

zaterdag

14-mrt

zaterdag

21-mrt

zaterdag

28-mrt

zaterdag

4-apr

zaterdag

11-apr

zaterdag

18-apr

(Mei vakantie)

zaterdag

25-apr

(Mei vakantie)

(Mei vakantie)

zaterdag

2-mei

(Mei vakantie)

zaterdag

9-mei

zaterdag
zaterdag
zaterdag

16-mei
23-mei
30-mei

uitzoeken
(Goede vrijdag)
afzwemmen zaterdag 8 ur Planeet

uitzoeken
(Pasen)
afzwemmen 8 uur Planeet
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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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Nieuw: het jeugdbestuur van DWT
Leden gezocht!
DWT wil graag een jeugdbestuur beginnen. Het bestuur
vindt het belangrijk dat jongeren
nadenken over de toekomst van
de club. Wat vind jij belangrijk
voor DWT? Waar moet jouw
sport staan over een paar jaar?
Wat vind je goed aan de club en
wat kan het bestuur nog beter
doen?
Iedere DWT'er van 12 tot en met
18 jaar is uitgenodigd om in het
jeugdbestuur te komen. Je hoeft
helemaal niets van het besturen
van een club te weten. Het gaat
er vooral om dat je het leuk

vindt om mee te doen en te
denken.
! je mag leuke activiteiten organiseren of ideeën daarvoor
aandragen
! je laat het bestuur van DWT
weten wat ze zouden moeten
doen voor de jeugd
! je vergadert met andere
jeugdcommissieleden en het
DWT-bestuur
! je schrijft af en toe iets over
de jeugdcommissie op de
website, Facebook of het
clubblad
Er is in het jeugdbestuur net als

in het 'echte' bestuur sowieso
plek voor drie leden (een voorzitter, een penningmeester en
een secretaris). Maar natuurlijk
is iedereen die iets voor DWT
wil betekenen van harte welkom
in de jeugdcommissie. Wel is
het belangrijk dat er minimaal
één lid is van synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen, en
waterpolo.

Interesse?
Laat het weten aan het
bestuur:

bestuur@dwt-haarlem.nl

ONMK Rotterdam
Op 23 januari was de start van
de Open Nederlandse Master
Kampioenschappen. Dit is een
toernooi waarop alle afstanden
worden gezwommen op leeftijdscategorieën, dit gaat per vijf
jaar. Chantal en Jeffrey begonnen op donderdag met de 1500m
vrije slag. Jeffrey had een erg
goede race en had een pr van 15
seconde gezwommen (17.24.99)
dit was goed voor een gouden
medaille en een clubrecord!
Op dag twee van het vier daagse
toernooi werd afgetrapt met de
400m vrije slag voor Jeffrey en
Peter. Weer liet Jeffrey zien dat
hij in goede vorm is want hij

zwom een seconde pr (4.18.61)
wat ook weer een clubrecord is
en hem ook goud opleverde.
Chantal mocht deze ochtend
100m rugcrawl zwemmen, helaas gleed ze weg bij de start
maar anders had zij een dik persoonlijk record naar huis genomen! De 50m vlinderslag leverde nog een spannende strijd op
bij de heren, Peter, Mark, Hiras,
Bido en Jeffrey. Op de 200m
schoolslag gingen Chantal en
Jeffrey van start, Chantal had
een erg goede race met 2.49.66
en verbrak daarmee haar oude
club record met ruim twee seconden! Jeffrey zwom een klein
pr van 0.5 seconde. De 100m

vrij was een zware afstand voor
de mannen (Peter, Bido en
Mark) en leverde net geen nieuwe records op. Tot slot mocht
Chantal 200m wisselslag zwemmen, ze pakte het clubrecord
mee door een nieuw record te
zwemmen van 2.29.50 (1 seconde pr).
Jeffrey trapte de zaterdag af met
800m vrije slag, hij wou graag
onder de 9 minuten zwemmen
maar had dit net niet behaald.
Hij zwom 9.01.69 een pr van 4
seconden en wederom weer
goud! Chantal moest daarna
400m wisselslag zwemmen, dit
ging helaas niet heel goed.

De Waterdroppels
Hierna mochten Evy, Bertjan,
Jeffrey en Inken zich klaarmaken voor de 4x100m wisselslag
in de categorie 160+. Zij hadden
hun directe concurrent naast zich
liggen maar deze wisten ze goed
voor te blijven en pakte daarmee
een gouden medaille! Evy draaide een goede 50m rug ondanks
dat ze pas net terug was vanuit
Australië en behaalde individueel goud! Op de 100m wisselslag verbrak Chantal haar oude
record met 0.1 seconde. De mannen Mark, Hiras, Bido en Peter
gingen van start met de 4x50m
vrije slag. Mark had een fenomenale opening en zwom 25.81
(een persoonlijk record), Hiras
nam over en zwom ook een 25,
toen kwam Bido en zwom een
steady 27er en Peter maakte het
af met 26.2.
Op zondag werd door Peter en
Jeffrey goed gezwommen op de
400m wisselslag. Peter zwom
een all-time pr van ruim 17 seconden, Jeffrey had het goed te
pakken en zwom wederom weer

een clubrecord van 24 jaar oud
uit de boeken! Met een tijd van
4.55.33 kreeg hij nog een zilveren plak mee naar huis ook. Evy
en Peter gingen het duel met
elkaar aan op de 200m rugcrawl.
Evy tikte aan met een tijd van
2.30.47 wat goed was voor goud
maar peter legde daar nog een
klein schepje bovenop door
2.30.33 te zwemmen.

Spelregelvraag 42
Blauw is in balbezit en vraagt
een time-out aan. Tijdens deze
time-out roept wit 10 een beledigend woord naar de scheidsrechter. De scheidsrechter geeft wit
10 een UMV.
Hoe wordt de wedstrijd hervat?
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Het estafette team Evy, Bertjan,
Peter en Inken deden mee aan de
4x50m wisselslag in de categorie 160+, zij behaalden op 0.2
seconde na net geen zilver. Zij
waren wel tevreden met de bronzen medaille!
Dit weekend was goed voor 6
clubrecords, 8 medailles waarvan 6x goud 1x zilver en 1x
brons.

De Waterdroppels
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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.

De Waterdroppels

Synchroonzemmen
Dit weekend waren de Nederlandse Kampioenschappen Synchroonzwemmen senioren en
masters in Hoofddorp.
DWT en DAW hebben voor dit
kampioenschap de krachten gebundeld en zijn als startgemeenschap uitgekomen op het onderdeel 'ploegen' bij de senioren.
Het team van 5, bestaande uit
Chantal van Breugel, Brigit van
Schie, Eva Visser, Daphne
Schouten en Liza de Bruijn behaalde de eerste dag met hun
technische routine de 8e plek
met 53,5834 punten en op de 2e
dag zwommen zij een strakke en
artistieke vrije routine waarmee
ze 57,100 scoorden en de uiteindelijke 9e plek bemachtigden.
Op beide scores is 1,5 punt afgetrokken vanwege een 'onvolledige ploeg', wat inhoud dat ze met
minder dan de maximale 8
zwemsters waren.
Het deelnemersveld was sterk,
maar de meiden hebben alles
gegeven en prachtige uitvoeringen neergezet.
Chantal en Brigit kwamen uit
namens DWT en hadden een
eervol debuut. De coaches zijn
trots!
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Van de Polovoorzitter
Lieve leden,
Na een keertje te hebben verzaakt een stukje te schrijven in
januari, wil jullie allen alsnog
een gelukkig nieuwe jaar toewensen.
Inmiddels zijn we weer vol van
start met de tweede seizoenshelft. Daarbij lijken alle teams
prettig door te poloën op de ingeslagen wegen. Heren 1 heeft
wel een andere afslag genomen
en heeft de eerste twee wedstrij-

den van het seizoen gewonnen!
Op naar handhaving in de derde
bond.

zijn scheidsrechtersdiploma. Hij
kan nu de poule komen versterken en het waterpolo voor DWT
mogelijk maken!

Koos heeft in januari Hans vervangen als herenselectietrainer,
waardoor Koos nu tijdelijk twee
heren en twee dames teams onder zijn hoede neemt. Wij zijn
hem hiervoor oneindig dankbaar.

Komende maand staan er weinig
benoemenswaardigheden op het
programma en daarom zal ik in
maart bij u terugkomen met een
nieuwe update van het waterpolo
van DWT

Verder willen we graag Milo
feliciteren met het behalen van

Met vriendelijke groeten,
David de Loor

speelden goed samen en er werd
volop gescoord. Helaas liepen de
frustraties van onze tegenstander
steeds hoger op naarmate de
wedstrijd vorderde. Al in de
tweede periode kreeg de eerste
speelsters van De Dolfijn een
UMV en er volgden vele uitsluitingen en strafworpen. De vierde
periode, toen een tweede speelsters een UMV kreeg, besloot
De Dolfijn collectief het water te
verlaten, met nog 1.55 minuten
op de klok. De wedstrijd is gestaakt en door onze tegenstander
is bezwaar tegen de gehele wedstrijd aangetekend. De zaak ligt
nu bij de bond, dus het is afwachten wat daar wordt besloten. De stand bij staken was 8-1
voor DWT, dus wij hopen uiteraard dat we gewoon de drie punten op onze naam kunnen schrijven zonder dat de wedstrijd

hoeft te worden overgespeeld of
de laatste twee minuten nog hoeven worden uitgespeeld. Hopelijk kan hier in het volgende
clubblad uitsluitsel over worden
gegeven.

Polodames
Lieve allemaal,
De eerste trainingen en wedstrijden van 2020 zitten er inmiddels
weer op. De dames gingen goed
van start op de dinsdagtraining
van 7 januari, met de grootste
opkomst sinds tijden. Koos was
uiterst tevreden en er moest zelfs
achter elkaar worden gezwommen!
Dames 1 heeft er inmiddels twee
wedstrijden opzitten. Afgelopen
zaterdag verloren ze helaas met
4-3 van De Watervlo in De
Meern.
De zaterdag ervoor was er echter
een heus spektakel in het Boerhaavebad, toen de dames uitkwamen tegen De Dolfijn. DWT
ging goed van start en heeft de
hele wedstrijd voorgestaan. We

Aanstaande zaterdag gaan de
dames van het eerste er in ieder
geval weer tegenaan. Ze spelen
om 20.00 uur thuis tegen De
Ham en maken achteraf een
feestje in het clubhuis met hun
bardienst. Het belooft een spannende wedstrijd en een gezellige
avond te worden, dus wees welkom!
Dames 2 heeft in januari al zes
punten weten te pakken in drie
wedstrijden. Ze verloren de eerste wedstrijd in 2020 van
MSV-Zeemacht, maar wisten
van zowel AquaWaarD als van

De Waterdroppels
De Reuring te winnen. Ze doen
het nu heel erg netjes met een
vierde plek in de competitie.
Aanstaande zaterdag spelen de
dames van het tweede een uitwedstrijd in De Planeet, tegen
het derde team van ZV Haerlem.
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Februari wordt weer een drukke
en sportieve maand voor de dames met diverse wedstrijden en
bardiensten.
Daarnaast sluiten we samen de
maand af op schrikkeldag met
een gezellig damesuitje, georga-

niseerd door Iris en Berber. We
kijken er allemaal erg naar uit!

het nog steeds mogelijk is om te
handhaven in de 3de klasse.

klasse en ga zo door!

Liefs,
Charlotte

Poloheren
De eerste maand van de tweede
helft van het seizoen is weer
voorbij gevlogen en de nodige
wedstrijden zijn gespeeld. Alle
herenteams hebben een aantal
punten weten te bemachtigen.
Heren 1 is de tweede seizoenshelft sterk van start gegaan en
heeft beide wedstrijden gewonnen. Er is hard voor de punten
gewerkt en dat zorgt er voor dat

Heren 2 bevind zich in de middenmoot van de poule met de
7de plaats. Met nog een wedstrijden in het vooruitzicht is het
zelfs mogelijk om nog een aantal
plaatsen te stijgen.
Heren 3 en 4 staan op een mooie
6de en 3de plek in hun poule,

Antwoord spelregelvraag 42
Het witte team herstart de wedstrijd met 7 spelers. Volgens
artikel 22.13 (Uitsluitingsfouten)
geldt:
Indien een speler een overtreding maakt volgens deze regel,
gedurende een rustperiode, time-out of na een doelpunt, zal
de speler worden uitgesloten
voor de verdere duur van de
wedstrijd en een vervanger mag
direct deelnemen bij de herstart
van de wedstrijd omdat al deze

situaties worden beschouwd als
een rustperiode: het spel herbegint op een normale manier
Met vriendelijke groet,
Ton van Gemert.

Ik wil alle herenteams succes
wensen voor de februarimaand
en hopelijk kunnen er nog punten gesnoept worden bij de tegenstanders. Zet hem op!
Sportieve groet,
Wesley van den Haak

De Waterdroppels

Uit het Haarlems Dagblad
maandag 3 februari
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SponsorKliks
Beste (ouders van) DWT leden,

Hoe werkt het?

Als vereniging willen we de kosten
voor de leden zo laag mogelijk houden.
Dat betekend dat we op zoek zijn naar
andere inkomsten.

Download SponsorKliks op je telefoon
of tablet door op onderstaand logo te
klikken of de QR-code te scannen.
De eerste keer moet je o.a. het sponsordoel kiezen. Vul in DWT en je ziet
verschijnen Haarlemse Zwemvereniging De Watertrappers.
Open voor je volgende bestelling de
SponsorKliks app en kies daar je winkel.
Je wordt automatisch door verwezen
naar je online winkel en DWT krijgt
een percentage van jouw bestelling.

Daar kan jij heel simpel bij helpen.
Je bestelt vast wel eens iets online. Als
je dat de volgende keer via SponsorKliks doet, dan krijgt DWT een percentage van jou bestelling.

Hetzelfde geld voor een browser op
een computer. Ga naar SponsorKliks.com, klik rechts boven op het
schild (logo) "hier kan uw club staan"
en type "Haarlemse Zwemvereniging
De watertrappers". Het logo van DWT
verschijnt dan rechts boven.
Als je dan via deze site naar jouw
winkel gaat ontvangt DWT ook weer
een percentage.
We vertrouwen op vele bijdrages.
Met vriendelijke groet,
Johan Selles
Penningmeester DWT

De Waterdroppels
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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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