Nummer 3 - maart 2020 - Jaargang 80

In dit nummer:
Nieuw: het jeugdbestuur van DWT ( pagina: 2 )
Leszwemagenda ( pagina: 2 )
Spelregelvraag 43 ( pagina: 4 )
Van de polovoorzitter ( pagina: 4 )
Polodames ( pagina: 4 )
Polojeugd ( pagina: 5 )
Antwoord Spelregelvraag 43 ( pagina: 5
Synchroonzwemmen ( pagina: 5 )
Limietwedstrijd 01-02-2020 ( pagina: 7 )
Miniregio 08-02-2020 ( pagina: 7 )
SponsorKliks ( pagina: 8 )
De Koprol ( pagina: 9 )
Gala 4 april ( pagina: 10 )
Informatie ( pagina: 12 )

De Waterdroppels

2

Nieuw: het jeugdbestuur van DWT
vindt om mee te doen en te
denken.

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

!

!

!

!

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

Leszwemagenda
Vrijdag

6-mrt

zaterdag

7-mrt

Vrijdag

13-mrt

zaterdag

14-mrt

Vrijdag

20-mrt

zaterdag

21-mrt

Vrijdag

27-mrt

zaterdag

28-mrt

Vrijdag

3-apr

zaterdag

4-apr

Vrijdag

10-apr

zaterdag

11-apr

Vrijdag

17-apr

zaterdag

18-apr

Vrijdag

24-apr

(Mei vakantie)

zaterdag

25-apr

(Mei vakantie)

Vrijdag

1-mei

(Mei vakantie)

zaterdag

2-mei

(Mei vakantie)

Vrijdag

8-mei

zaterdag

9-mei

Vrijdag

15-mei

Vrijdag

22-mei

Vrijdag

29-mei

zaterdag
zaterdag
zaterdag

16-mei
23-mei
30-mei

Vrijdag

5-jun

zaterdag

6-jun

Vrijdag

12-jun

zaterdag

13-jun

Vrijdag

19-jun

zaterdag

20-jun

Vrijdag

26-jun

zaterdag

27-jun

zaterdag

6-jul

Vrijdag 3-jul

uitzoeken
(Goede vrijdag)
afzwemmen zaterdag 8 ur Planeet

uitzoeken

(Pinksteren)

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

uitzoeken
(Pasen)
afzwemmen 8 uur Planeet

uitzoeken

(Pinksteren)

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

4

Spelregelvraag 43
Als twee spelers (een witte en
een blauwe cap) tegelijk uitgesloten worden, wat gebeurt dan
met de schotklok en de spelhervatting?

Van de polovoorzitter
Lieve lezers,
Inmiddels zijn we bijna aangekomen bij de lente en hebben
daarmee nog maar 2 maanden
actief poloën voor de boeg.
Afgelopen weken heeft Heren 1,
samen met Koos en Frank, zijn
weg naar competitiepunten weer
teruggevonden. Degradatie is
helaas nog niet afgewend, maar
de spirit zit wel degelijk in de
lift.
Verder zijn wij de afgelopen tijd
druk bezig geweest met het wer-

ven van dames en jeugd om de
teams te komen versterken. En
met succes! Er hebben zich sinds
dit jaar meerdere nieuwe dames
ingeschreven. Tegen hen zeggen
wij: "Van harte welkom bij
DWT!" Daarnaast heeft waterpolo voor kinderen van groep 7
en 8 van de Koningin Wilhelminaschool uit Overveen en de Beatrixschool uit Haarlem in februari een geslaagde waterpoloclinic verzorgd. Hopelijk volgen
ook hieruit veel enthousiaste
jonge poloërs.

Komende weken zullen wij ons
bezighouden met de voorbereidingen van het Pinkstertoernooi
en de voorbereidingen voor volgend seizoen; teamindelingen,
trainingstijden, trainers en
scheidsrechters!
De eerste contouren van
2020-2021 tekenen zich daarmee
op de tekentafel af....

vier minuten van het laatste partje op de klok collectief het
zwembad. Ze staakten de wedstrijd omdat ze het niet eens waren met een aantal beslissingen
van de scheidsrechter. De KNZB
heeft gelukkig besloten dat de
stand bij staken (8-1 voor DWT)
de eindstand wordt en dat DWT
dus gewoon drie punten krijgt!
Op 28 maart moet Dames 1 uit
spelen tegen De Dolfijn dus dat

belooft een spannende pot te
worden…

Tot zover en tot volgende
maand,
David de Loor

Polodames
Lieve allemaal,
Het is weer tijd voor een update
van het dameswaterpolo bij
DWT. Als eerste wil ik natuurlijk graag terugkomen op wat er
is gebeurd met de punten van de
bizarre wedstrijd van het eerste
damesteam tegen De Dolfijn.
Voor de niet zo trouwe lezers/supporters: de dames van
De Dolfijn verlieten met nog

Dames 1 staat op dit moment
vijfde in competitie. Omdat er
slechts zeven teams in deze
competitie spelen, waarvan er
twee moeten degraderen, wordt
dit nog spannend. De dames
moeten de laatste zes wedstrijden echt knallen om hun plekje
in het eerste district te behouden.

De Waterdroppels
Dames 2 doet het gelukkig wel
keurig, met een vierde plek. Ze
zijn op weg naar een mooie plek
in de middenmoot van de competitie.
Het eind van de competitie komt
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langzaam alweer dichterbij en
dus wordt het ook tijd voor de
dames en voor Koos om wat
leuks te doen. Op schrikkeldag,
een wedstrijdvrije zaterdag, zullen beide damesteams (en wat
bonusdames) verrast worden met

een dagvullend programma in
elkaar gedraaid door Iris en Berber. We hebben er zin in!

het nu in de tweede helft wat
moeizamer dan tijdens de eerste
helft, maar heeft inmiddels versterking gekregen van nieuwe
kanjers. Voor hun; welkom bij
de club!

seerd worden. Wij gaan er vanuit dat al onze jeugdleden hier
aan mee gaan doen!

Tot volgende maand! Liefs,
Charlotte

Polojeugd
Hallo allemaal,
Met de voorjaarsvakantie net
achter de kiezen zijn we begonnen aan de laatste fase van dit
competentieseizoen. <15 en <13
zijn heel goed bezig en staan
beide in de top drie binnen hun
competitie. Zouden ze nog kampioen kunnen worden? <11 heeft

Zet het pinkstertoernooi alvast in
jullie agenda, want dit jaar zal er
ook en jeugdtoernooi georgani-

Antwoord Spelregelvraag 43
Beide spelers moeten naar het
terugkomvak de 20 seconden
straf uitzitten. Als geen van de
teams duidelijk in balbezit was,
dan gaat de schotklok terug naar
30 seconden en een neutrale inworp door de scheidsrechter hervat het spel.

Als één van de teams in balbezit
was wordt de schotklok niet teruggezet en wordt het spel hervat met een vrije worp voor het
team dat in balbezit was.
Met vriendelijke groet,
Ton van Gemert.

Succes nog even met de laatste
wedstrijden en tot ziens bij het
pinkstertoernooi.
Sportieve groet,
Nynke Gaikema
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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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Synchroonzwemmen

We zijn alweer halverwege het
seizoen en we hebben niet stilgestaan. Er zijn diploma's gehaald,
er is een NK gezwommen en we
hebben er een heleboel nieuwe
leden bij. Achter de schermen
wordt er hard gewerkt aan het
organiseren van wedstrijden,
versieren van nieuwe badpakken
en het afmaken van de muzieknummers. Het trainersduo

wordt gelukkig goed geholpen
door de werkgroep, junioren
(16+), senioren en een heleboel
enthousiaste ouders. Nog twee
(relatief) rustige maanden en dan
gaan we de drukke wedstrijdperiode in met wedstrijden in o.a.
Zwolle, Utrecht, Roosendaal,
Hoofddorp en Amsterdam. De
meiden werken hard en er is ge-

lukkig nog genoeg ruimte voor
leuke dingen. Het voornemen
voor 2020 is om deze momenten
vaker te gaan delen. De onderstaande verslagen zijn van de
afgelopen wedstrijden en we
introduceren een nieuw item:
'De Koprol'! Hierin stellen we de
meiden van synchroonzwemmen
aan jullie voor.

Limietwedstrijd 01-02-2020
Op 1 februari was de eerste techniekwedstrijd van 2020. Alle
meiden van Age I tot en met Senioren waren uitgenodigd voor
deze wedstrijd in het 'Sloterparkbad' in Amsterdam.
Op deze wedstrijden zijn diploma's, medailles en limieten te
behalen. Wanneer een zwemster
twéé limieten, een vastgesteld
aantal punten, heeft behaald mag
zij naar het eerstvolgende Nederlands Kampioenschap in die
leeftijdscategorie.
Namens DWT deden er 13
zwemsters mee.

De trainster vond dat er erg streng gejureerd werd op deze wedstrijd, maar is niet ontevreden
over de resultaten. Alle meiden
laten een constante groei zien en
de resultaten zullen daarin volgen. Onder de senioren was er
een flinke onderlinge strijd om
de 3e plek, maar het was Chantal
die er mee vandoor ging. De
meest zenuwachtige van deze
wedstrijd was deze keer een vader. Kevin jureerde zijn eerste
wedstrijd en was niet af te leiden
van zijn taak. Gelukkig zwom

De uitslag voor alle zwemsters is als volgt:
Age I:
29ste
33ste
34ste
37ste
41ste
44ste

Flaminia
Elif
Angelique
Nazly
Doorsa
Lorena

43,7935
43,0328
42,9107
41,3803
39,9390
38,6620

zijn dochter ook bij zijn panel en
heeft hij haar wel kunnen zien
zwemmen. Zo'n wedstrijd is altijd erg lang, gelukkig had een
van de meiden een kleurboek bij
zich, dus van alle meiden <12
jaar hoorde je geen kick. Het
was een gezellige en leerzame
wedstrijd.
In de jury zaten Nynke en Kevin
namens DWT en alle zwemsters
werden op deze wedstrijd gecoacht door Merel. Super bedankt voor jullie aanwezigheid
en inzet!

De Waterdroppels
Age II:
22ste
Melida
ste
35
Aimy
43ste
Mira

49,3889
40,3170
31,6862

Junioren:
27ste
Charissa
ste
34
Tamara

53,8919
47,5315

Senioren:
3de
Chantal
de
5
Brigit

57,0631
56,2312

De volgende wedstrijd die op het
programma staat is de Interregio
Uitvoeringen op 7 maart in Heerenveen.
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Synchrobeat Limiet

NK Senioren limiet
NK Senioren limiet
Hier zullen de junioren naartoe
gaan. Super veel succes bij deze
wedstrijd meiden!

Miniregio 08-02-2020
Op 8 februari was de tweede
Miniregio van het seizoen voor
de aanloopzwemsters. De jonge
zwemsters gingen voor deze
wedstrijd allemaal op weg naar
zwembad 'De Hoornse Vaart' in
Alkmaar om daar wedstrijdervaring op te doen.
DWT werd in Alkmaar vertegenwoordigt door 11 zwemsters
in de categorieën 'Zonder basis-

houding', 'Zonder zeilboot' en
'Zonder balletbeen'.
Voor sommige meiden was dit
de eerste wedstrijd voor synchroonzwemmen en dus heel
spannend. Andere meisjes hebben al iets meer wedstrijden gezwommen, maar toch is het altijd weer spannend en afwachten
wat de juryleden er van vinden.
Zo ook bij deze wedstrijd.

Maar ondanks de zenuwen hebben de meiden allemaal super
goed gezwommen en mogen ze
erg trots zijn op zichzelf!
Als trainster was Eva mee en zij
kreeg hulp van twee ouders.
Ook gingen er voor DWT vier
juryleden mee; Linda, Brigit,
Laybelin en John. Super bedankt
voor jullie hulp!

De resultaten van de zwemsters zijn als volgt:
Zonder basishouding
13de
Maria-Solé
21ste
Dali

21,4142
16,2627

Zonder zeilboot
18de
Merel
21ste
Ezra
23ste
Esil-Su
31ste
Melody

21,0571
19,4310
17,8861
13,4554

Zonder balletbeen
13de
Dayrah
18de
Dhara
27ste
Sofia
27ste
Yfke
29ste
Vila

22,0067
21,0204
15,4082
15,4082
14,5918
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SponsorKliks
Als vereniging willen we de kosten
voor de leden zo laag mogelijk houden.
Dat betekend dat we op zoek zijn naar
andere inkomsten.
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.

Hoe werkt het?
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.
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.
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De Koprol
Naam: Chantal
Leeftijd: 19

Hoelang zit je op synchroonzwemmen?
Sinds eind 2010 dus bijna 10
jaar.
Waarom heb je voor synchroonzwemmen als sport gekozen?
Ik deed zwemvaardigheid en
daar heb ik een beetje wedstrijdzwemmen, waterpolo en synchroonzwemmen geleerd. Uiteindelijk vond ik synchroonzwemmen het leukst dus ben ik
daarmee doorgegaan!
Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?
Ik vind muziek tikken altijd het
leukst, om zelf te zwemmen
maar ook om training te geven.
Omdat we dan echt duidelijk op
de details in kunnen gaan en
alles gelijk kunnen maken.
Wat is je favoriete figuur en
waarom?
De vlinder! Ik vind m leuk omdat het een combi is van een
langzame en snelle bewegingen
en je kan je lenigheid laten zien.
Wat hoop je dit seizoen met synchroonzwemmen te bereiken?
Ik wilde heel graag naar het NK
en plat zitten in een split, dat is
allebei gelukt! Dus nu is het doel
om standaard 57 punten te halen
op een wedstrijd en dan richting
57,5.

Wat is het leukste moment geweest met synchroonzwemmen?
Oeh dat is heel moeilijk, maar
het moment dat we na of tijdens
wedstrijden gaan eten zijn altijd
leuk! Zo deden we patatkransjes,
spelen met macdonalds-speeltjes
of om restaurants heen rennen.
Wie is je voorbeeld in het
synchroonzwemmen, of zoals
wie zou je later ook willen
zwemmen en waarom?
Ik heb heel lang nagedacht, maar
eigenlijk geen voorbeeld, ik kijk
wel altijd vol bewondering naar
het Nederlandse duet of de
Spaanse groepsnummers

Wil je nog iets kwijt?
Stiekem vind ik wedstrijden heel
stom. Je moet altijd zo lang
wachten, en het duurt allemaal
zo lang, en bij muziekwedstrijden moet je haar in de gelatine,
gadverdarrie.
Aan wie geef je de koprol
door?
Ik geef de koprol door aan Aimy

Gala 4 april
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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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