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Het corona virus
Beste DWT leden,
Het corona virus houdt ons allen
in de greep. We hopen dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt
zodat we weer zo snel mogelijk
naar het zwembad kunnen. Het
bestuur wenst iedereen daar veel
sterkte mee.
Momenteel hebben we alles
moeten afgelasten. Hieronder
vallen o.a.
• ons sportgala
• het internationale paastoernooi
van wedstrijdzwemmen
• de Algemene Ledenvergadering
• het internationale pinstertoer-

nooi van waterpolo
• seizoen afsluitingen van teams
en sectoren
Momenteel staat nog niet vast of
we dit seizoen nog het zwembad
in zullen mogen. Wij gaan er van
uit dat ons seizoen afgelopen is.
De KNZB heeft in elk geval al
alle competities beëindigd. Wat
dat voor gevolg zal hebben voor
degradatie of promovatie is nog
niet duidelijk.
De maatregelen die zijn genomen zullen ook de financiën van
de club beïnvloeden. De gemeente houdt ons op de hoogte maar
weet zelf ook nog niet welke fi-

nanciële maatregelen er zullen
komen voor de sportverenigingen.
Als de uren die wij niet kunnen
zwemmen niet aan ons door
worden berekend dan zullen wij
die in mindering brengen op de
contributie. Zodra wij ergens iets
over weten informeren wij jullie
op de website DWT-haarlem.nl
en facebook www.facebook.com/De.Watertrappers/
Met sportieve groet,
Namens het gehele bestuur,
Johan Selles
Penningmeester DWT

Uitnodiging 89e Algemene Ledenvergadering
Op 16 april a.s. zal de ledenvergadering i.v.m. de corona-maatregelen niet doorgaan.
Een nieuwe datum zal later vastgelegd worden. U zult hier zo
spoedig mogelijk per mail van op
de hoogte gebracht worden. De
agenda blijft dezelfde.
De notulen, het financieel jaarverslag, jaarverslagen van commissies en bestuur ed. zullen binnenkort ook online beschikbaar
zijn. Deze zullen in te zien zijn
via een link op de website.
Namens het bestuur,
Pieter Paul van Oerle
Voorzitter

Agenda Algemene Ledenvergadering
Opening door de voorzitter:
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 88e Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april
2019
3. Bespreking jaarverslagen
- werkgroep clubhuis
- werkgroep leszwemmen
- werkgroep synchroonzwemmen
- werkgroep waterpolo
- werkgroep wedstrijdzwemmen
- bestuur
4. Financiële verslagen en verslag van de kascommissie

5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Bestuurssamenstelling
7. Website
PAUZE
8. Begroting 2020
9. Rondvraag*
10. Sluiting
*Vragen voor de rondvraag kunnen bij de secretaris ingediend
worden. Per email :
bestuur@dwt-haarlem.nl.
Of ouderwets via de post:
Hendrik Roozenlaan 17,
2015 JM Haarlem.
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Notulen 88e ALV De Watertrappers
18 april 2019
Locatie
: Clubhuis
Tijd
: 20.00 uur
Aanwezig :
Pieter Paul van Oerle (voorzitter)
Monique van der Heide (vice-voorzitter)
Johan Selles (penningmeester)
Carry Smits-Muylaert (secretaris)
Sandra Hendriks (bestuurslid)
Notulist

: Carry Smits-Muylaert

Bericht van verhindering ontvangen van:
Ronald Stricker
Ronnie Westerhoven
Truus Muijlaert
Fam.Piers
Eddy Roosen
Yolanda Bouman
Aanwezige leden:
Mieke Goedkoop
Boris Schotman
Yvette Roozen
Toos Goedkoop
Femke Pabst
Mitchell Hupkens
Iris Pethke
Jan v.d.Laar
David de Loor
Johannes Kaspers
Arthur Stricker
Sabine Roozen
Anke Nulkes
Arie Camphens
Harrie van Geldorp
Peter v.d.Bor
Ivo Pabst
Bert Loerakker
Rob Goedkoop
Annelies Mosterd
Ineke Rohlig
Pim Hendriks
Ton van Gemert
Opening bestuursvergadering
Pieter Paul heet iedereen welkom
bij de ALV van 2019.
1.Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn 6 berichten van verhindering
binnen gekomen

2.Notulen 87eAlgemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2018
De notulen worden samen met de
leden doorgenomen.
Er zijn geen bijzonderheden.
Notulen worden na deze opmerkingen vastgesteld.
3.Bespreking jaarverslagen
De voorzitter neemt de jaarverslagen met de aanwezigen door en
vraagt of er opmerkingen zijn. Tevens geven de betreffende werkgroepen en het bestuur waar nodig
een korte toelichting op de jaarverslagen.
• Werkgroep clubhuis
Geen opmerkingen
• Werkgroep leszwemmen
Geen opmerkingen
• Werkgroep synchroonzwemmen
Geen opmerkingen
• Werkgroep waterpolo
De einduitslagen van heren 5 t/m
2 zijn niet vermeld ivm een storing op de site van de KNZB.
Deze worden later toegevoegd
• Werkgroep wedstrijdzwemmen
Geen opmerkingen.
• Bestuur
Geen opmerkingen
4.Financiële verslagen en verslag
van de kascommissie.
De penningmeester neemt het
woord en bespreekt het verslag met
de aanwezigen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
De penningmeester wordt bedankt
voor de heldere uitleg.
-Kascommissie
De kascommissie is bij elkaar gekomen, bestaande uit Bert Loerakker en Ronald Stricker om de financiële verantwoording over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 te controleren.
De kascommissie heeft geconstateerd dat de financiële administratie
op orde is en stelt de ALV voor om
decharge te verlenen voor het financiële beleid over het boekjaar 2018.

De ALV neemt dit advies over.
5.Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat
voor het boekjaar 2019 uit:
• Bert Loerakker
• Yvette Roozen
Er was al een derde persoon aangesteld als reserve, nl. Jeroen van
Emmerik .
6.Bestuurssamenstelling
De aanstellingsperiode van Carry
Smits en Johan Selles loopt af. Het
bestuur stelt voor de aanstelling te
verlengen met drie jaar. De leden
gaan akkoord.
7. Website
Jan van der Laar presenteert de
nieuwe website. Het is een geheel
nieuwe website, met veel praktische
mogelijkheden, iedereen is enthousiast. De website is in de afrondende fase, en gaat over ongeveer 1,5
week live.
8.Sendenbeker
De Sendenbeker wordt later dit jaar
nog uitgereikt. Aan wie is nog een
verrassing.
Het bestuur stelt voor te benoemen
tot erelid: Toos Goedkoop.
Zij heeft zich al vele jaren in de verschillende takken verdienstelijk gemaakt, lesgeven, coachen pupillen,
assisteren bij clubblad en bij notuleren bestuur, en nu al vele jaren in de
clubhuiscommissie. De vergadering
benoemt haar tot erelid.
9.Begroting
Johan bespreekt de begroting en
stelt een contributieverhoging voor
per 1 januari 2020. Er komt een
voorstel van Arthur Stricker: waarom niet afronden op hele bedragen?
Dit voorstel wordt door de ALV
aangenomen. De tarieven vanaf
1-1-2020 worden vastgesteld:
Lidmaatschap KNZB :
€17,00
Superspetters per kwartaal: €49,00
Uur U per kwartaal:
€45,00
Sport per kwartaal:
€73,00
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10. Rondvraag
-Mitchell Hupkens vraagt hoeveel
er gebruik gemaakt wordt van automatische incasso: bij leszwemmen
is dit 100%, bij de sporttakken zijn
ong. 12 personen die er geen gebruik van maken en bij het Uur U
ook een paar. Mitchell vindt dit een
zeer goed resultaat.
-Mieke vraagt of het clubhuis goed
zichtbaar gemaakt kan worden op
de website. Voor veel mensen die
op zoek zijn naar een vereniging is
het hebben van een eigen clubhuis
een belangrijk pluspunt.
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-Sabine Roozen vraagt aandacht
voor het volgende: leszwemmen is
per augustus op zoek naar een uurleider voor de zaterdagochtend, omdat Linda Visser gaat stoppen.
Ook zijn ze nog op zoek naar lesgevers voor de vrijdagavond en de
zaterdagochtend.
Suggesties zijn zeer welkom!
-Yvette Roozen vraagt of er nieuwe
vlaggen kunnen komen, Johan zegt
dat dat ok is, ze moet alleen de maten doorgeven, dan worden ze besteld.

Nog een punt: er is geen duidelijk
zicht op wie wel en wie geen AVG
verklaring heeft getekend. Er met
een inventarisatie komen, Carry
gaat dat doorsturen per sector.
11. Sluiting
Pieter Paul bedankt iedereen voor
zijn/haar aanwezigheid en sluit de
vergadering om 21.30u.

Jaarverslag Bestuur
Bestuurssamenstelling
In 2019 bestond het bestuur uit:
Naam:
Functie:
Pieter Paul van Oerle
voorzitter
Johan Selles
penningmeester
Carry Smits-Muijlaert
Secretaris
Monique van der Heide vice-voorzitter
Sandra Hendriks
algemeen bestuurslid
Vergaderingen:
Het bestuur heeft in 2019 9x een
reguliere bestuursvergadering gehouden. De werkgroepen schuiven
niet meer aan bij onze vergaderingen, maar 1x per jaar bezoekt een
bestuurslid de vergadering van de
werkgroep waar hij of zij contactpersoon voor is.
In 2019 is er 2x een voorzittersoverleg geweest, waarbij alle werkgroepen waren vertegenwoordigd. Op
deze vergaderingen wordt door iedere werkgroep een kort verslag
uitgebracht van datgene waar de
werkgroep op dat moment mee bezig is. Zo zijn de werkgroepen op
de hoogte van elkaars activiteiten.
Daarnaast komen algemene zaken
aan bod zoals de website, SRO,
sponsoring en het werven van nieuwe leden.
In 2019 bestond het bestuur uit 5
personen. Tijdens de ALV werd
Pieter Paul van Oerle gekozen als
nieuwe voorzitter. Monique van der
Heiden zal na de zomer van 2020
haar taken neer leggen. Jeffrey
Camphens heeft zich inmiddels

Einde termijn:
2021
2022
2022
2021
2021

aangemeld als nieuw bestuurslid,
we stellen hem tijdens de ALV voor
als nieuw bestuurslid.
Regelmatig is er overleg tussen de
werkgroepen en het bestuur over
mogelijkheden voor het opleiden
van het kader. Dit zowel voor het
niveau van het kader langs de badrand als voor veiligheid zoals EHBO. Voortdurend wordt er gekeken
naar wat verplicht en mogelijk is
om de kwaliteit van de vrijwilligers
op een goed niveau te houden. Arthur Stricker verzorgt namens het
bestuur de opleidingen van het kader. Arthur heeft aangekondigd
hiermee te stoppen na de zomer van
2020.Wij zijn hard op zoek naar
vervanging.
Wij hebben dit jaar weer deelgenomen aan de Grote Clubactie. De
opbrengst voor de club was €
493.70.
Het kaderkado was dit jaar een
weckfles met inhoud om een lekkere cake van te bakken.
Het kaderuitje was een middag kegelen bij de kegelclub met borrel en
hapjes. Dit was een zeer geslaagd

kaderuitje.
Website:
De nieuwe website is inmiddels in
gebruik, er wordt nog aan een paar
kleine schoonheidsfoutjes gewerkt.
Leden:
Het ledental is gedaald, op 1 januari
2019 telde DWT 543 leden, op 31
december 523. Er zijn 162 afmeldingen geweest en 109 aanmeldingen.
• bij wedstrijdzwemmen vertrokken 29 leden en kwamen er 23
bij, totaal 85
• bij waterpolo vertrokken 16 leden
en kwamen er 9 bij, totaal 113
• bij synchroonzwemmen vertrokken 7 leden en kwamen er 10 bij,
totaal 35
Het ledenaantal is met 10 gedaald in
de sportsectoren en met 43 bij Superspetters, Uur U en Junior Pro.
We zijn als vereniging dan ook hard
bezig om nieuwe leden te werven in
alle sectoren.
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Gelukkig hebben we nog wel 132
vrijwilligers die de vereniging
draaiende houden. 74 van deze onmisbare vrijwilligers zwemt zelf
niet maar zitten wel in het totaal
aantal leden.
Opleidingen:
In 2019 zijn er weer een aantal leden/vrijwilligers met een opleiding
bezig geweest.
Een aantal leden hebben hun EHBO
diploma gehaald na een cursus in
het clubhuis, anderen hebben de
herhalingscursus gevolgd.

Sendenbeker:
De Sendenbeker is in 2019 uitgereikt aan Michel Wigbers.
SRO:
We blijven onderhandelen met SRO
over uitbreiding van zwemwater.
Intussen is er een zwembadwerkgroep waarvan een vertegenwoordiger aanwezig is bij de klankbordwerkgroep zwemverenigingen en
gemeente. Hier wordt o.a. gesproken over de ontwikkeling van een
of twee nieuwe zwembaden. Plan is
om dit over ongeveer tien jaar te
realiseren.
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Dit is een greep uit de zaken waarmee het bestuur zich in 2019 heeft
bezig gehouden. Het bestuur bedankt alle vrijwilligers weer hartelijk voor de inzet tijdens het afgelopen jaar!
Pieter Paul van Oerle
Johan Selles
Carry Smits-Muylaert
Monique van der Heide
Sandra Hendriks
Jeffrey Camphens

Jaarverslag leszwemmen
Werkgroep
De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld geweest:
• Voorzitter en beheer wachtlijsten:
Sabine
• SuperSpetters inhoudelijk: Annelies en Sabine
• Website/clubblad/communicatie:
Sanne en Mary
• Aanspreekpunt vrijdag SuperSpetters/ABC en Junior Pro: Sanne, Kitty en Mary
• Aanspreekpunt Uur U: Kitty en
Mary
• Penningmeester: Annelies
• Maken agenda en notulen: Froukje
• Opleidingen/cursussen: Harrie
Zo eens per 6 weken vergaderen
we.
Froukje heeft eind 2019 de werkgroep helaas verlaten. Voorlopig
gaan we even met 6 mensen door.
Beleid/Visie
We hechten veel waarde aan het
verbeteren van de kwaliteit van de
lesgevers en daarmee van de zwemles. Onder andere om deze reden
proberen we zoveel mogelijk kader
naar cursussen te laten gaan. Jaarlijks wordt aan iedereen en cursus
aangeboden.
We willen meer jonge mensen met
niveau 3 binnen de club hebben. En
meer doorstroming van jeugdleden
van de sporttakken, die komen les-

geven. We doen hier ons best voor,
dit jaar zijn er 2 doorgestroomd.
We hebben korte lijntjes met de
KNZB afdeling SuperSpetters. Dit
helpt ons om het progamma zo goed
mogelijk uit te rollen binnen DWT.
We zijn een samenwerking aangegaan met zwemvereniging de Waterwolf en ZPCH. We kijken bij
elkaar, raadplegen elkaar bij problemen en hopen van elkaar te leren.
Het beleidsplan is zo goed als klaar.
Op zeer korte termijn zal deze op de
website te raadplegen zijn.
Kader
We hebben in 2019 afscheid genomen van enkele lesgevers, maar gelukkig ook nieuwe lesgevers mogen
verwelkomen. Het blijft een aandachtspunt om vooruit te blijven
denken en voldoende opgeleide
mensen te hebben staan.
De taak van uurleider in de Planeet
op zaterdagochtend is overgenomen
door Annelies. We danken Linda
voor haar jarenlange inzet.
Op het Junior-Pro uur is Kitty uurleidster. Er zijn hier voldoende lesgevers.
Op het Uur U zouden we nog 1 extra lesgever en een toezichthouder
voor het banen-zwemmen kunnen
gebruiken.
Cursussen
Andie Zonneveld en Jouayria
Jaghdoufi doen momenteel nivo 2.

Pim Hendriks, Maarten van Dijk en
Jan Pieter Bal doen momenteel nivo
2 verkort.
Mary Hoogenes is geslaagd voor
nivo 2.
We willen in 2020 weer proberen
enkele mensen op cursus te krijgen.
In 2019 hebben we voor het kader
een etentje in het clubhuis georganiseerd. Het was goed bezocht en gezellig, er werd ook inhoudelijk eea
besproken. Iets om jaarlijks te blijven doen.
En we hebben een interne bijeenkomst georganiseerd om te praten
over de nieuwe ontwikkelingen,
afspraken te maken met elkaar over
bv bijhouden vorderingenlijst.
We hebben in 2019 stuurkaarten
aangeschaft, waar door enkele lesgevers en tijdens het afzwemmen
prettig mee gewerkt wordt De uurleiders proberen het gebruik hiervan
te stimuleren. Wellicht dat we voor
het gebruik hiervan nog een workshop gaan organiseren.
Het diplomazwemmen is nu alleen
nog voor SuperSpetters, er is geen
ABC meer. Het draaiboek hiervoor
wordt steeds completer en makkelijker uit te voeren.
Resultaten
Op vrijdag tijdens het lesuur ligt het
bad vol, de wachtlijst is ca 1 jaar.
Op zaterdag in de Planeet liggen
beide uren goed gevuld. Er zijn korte wachtlijsten.
Het Junior-Pro Uur is goed gevuld.
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Het Uur U heeft behoorlijk wat leszwemmers. Verder banen met mensen die zelfstandig banen zwemmen.
We hebben 1 keer afgezwommen
voor zwemvaardigheid, omdat we
de eerstvolgende begin januari 2020
hebben gepland. Die ene keer hebben de volgende aantallen kinderen
hun diploma gehaald:
ZV 1: 8
ZV 2: 6
ZV 3: 5
En we hebben 4x voor SuperSpetters afgezwommen: 54 kinderen
kregen hun SuperSpetters-diploma.
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In november 2019 zijn we weer getoetst door de KNZB en hebben we
weer een positieve beoordeling gekregen om verder te mogen met het
SuperSpetters-programma.

dat na de vakantie de kinderen opeens een compleet verkeerde slag
hebben aangeleerd.
In het Boerhaave mochten de kinderen vrij zwemmen.

Evenementen en activiteiten
De laatste les voor de zomervakantie mochten de ouders in de Planeet
meezwemmen met de kinderen in
hun badje. Zo kunnen de ouders
ervaren wat de kinderen allemaal
moeten doen en kunnen de lesgevers de ouders instrueren hoe ze in
de vakantie hun kinderen GOED
kunnen helpen hun slag te verbeteren. Dit mede omdat we vaak zien

Overig
Wij willen alle lesgevers, tafeldames, plasmoeders, uurleiders, uitzoekers en praktijkbegeleiders ontzettend bedanken voor hun inzet.
Leszwemcommissie:
Sabine Roozen, Sanne Ooms, Annelies Mosterd, Kitty Ungureanu,
Mary Hoogenes en Harrie van Geldorp

Jaarverslag Synchroonzwemmen
Werkgroep
De werkgroep bestond in 2019 uit
de volgende leden:
Belinda Leurs (t/m juli)
Carolina Aarts
Inge Romeijn
John van Schie
Linda Visser
Anke Nulkes
Beleid
Als doelen voor 2019 hadden wij
gesteld:
• Deelname aan nationale wedstrijden.
• Het team van trainsters uitbreiden.
Het is ons deels gelukt deze doelen
waar te maken.
We moeten echter blijven investeren om continuïteit te behouden,
want zonder zwemsters geen synchroonzwemmen, zonder juryleden
geen wedstrijden en zonder trainers
geen training.
Kader
In 2019 bestaat de trainersgroep uit
de volgende personen:
Merel Visser
Eva Visser

Ook hebben we in 2019 weer heel
veel ondersteuning voor de trainsters gekregen van ouders, oud leden, oud trainsters en zwemsters,
waar voor hartelijke dank.

deelgenomen en behaalde bij de
Solo een 11e plaats.
Een mooi resultaat voor het harde
werken van de zwemsters en de
trainsters.

Linda heeft weer een M cursus georganiseerd met als resultaat drie
nieuwe juryleden:
Laybelin Ogando, Karin v.d. Veldt
en Kevin Zuidhof

Evenementen en activiteiten
Naast de Synchro Beat is er door de
zwemsters deelgenomen aan de Regio MidWest competitie, de Miniregio competitie en de Interregio
competitie.
Tevens zijn wij een startgemeenschap aangegaan met DAW uit Alkmaar voor onze Seniorzwemster.
Ook onze jaarlijkse demonstratie en
Onderlinge wedstrijd stonden op het
programma.
In september hebben we een gezellig buitenevenement gehad in De
Hout, welke afgesloten werd met
een lunch in het clubhuis.

Eva Visser en Brigit van Schie hebben het diploma trainer 2 synchroonzwemmen behaald.
Resultaten
Het aantal zwemsters per 01-01-2019 was 30. We hebben het jaar afgesloten met 33 zwemsters.
Er zijn heel wat diploma's en medailles behaald in 2019. Iedereen
heeft goed haar best gedaan.
Ook is er deelgenomen aan de Synchro Beat te Amsterdam op 18 en
16-06-2019 door DWT.
Melida heeft in de Age II categorie
deelgenomen, Noëlle was helaas
geblesseerd.
Aimy heeft in de Age I categorie

Overig
2019 is een bewogen jaar geweest,
maar mede door de inzet van de
zwemsters, trainsters, juryleden,
ouders en vrijwilligers van synchroonzwemmen DWT toch een
goed jaar. Iedereen hartelijk bedankt daarvoor !!
De werkgroep synchroonzwemmen.

De Waterdroppels
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Jaarverslag wedstrijdzwemmen
Samenstelling Werkgroep:
De werkgroep bestaat eind 2019 uit
zeven leden: Arie Camphens, Bianca Beijer, Chantal Beijer, Inken
Wemheuer, Jeffrey Camphens, Mirjam Maarhuis en Yvette Roozen.
Roxanne Gal is gestopt met zwemmen en daarom ook uit de werkgroep gestapt. De taken zijn als
volgt verdeeld:
• voorzitter: Inken Wemheuer
• penningmeester / notulen & agenda: Mirjam Maarhuis
• wedstrijdsecretariaat: Yvette Roozen
• media & PR: Jeffrey Camphens
• evenementenorganisatie: Chantal
Beijer
• trainings issues: Arie Camphens
• officials & ondersteuning wedstrijd secretariaat: Bianca Beijer
Beleid:
In het technische beleidsplan wedstrijdzwemmen DWT 2017-2021
staat de volgende missie:
DWT wedstrijdzwemmen is er op
gericht om zwemmers op te leiden
om wedstrijden te zwemmen op
zijn/haar hoogste niveau hiervoor
hebben we volgende strategische
pijlers gedefinieerd:
Het beste uit de zwemmers halen
DWT staat voor wedstrijdzwemmen
op top- en op breedte sportniveau.
Deze diversiteit willen we (blijven)
bieden - één ieder moet op zijn niveau kunnen blijven trainen en wedstrijden zwemmen. Hiervoor moeten we voor elk niveau de voorwaarden definiëren en zo ver mogelijk bieden. De ondersteuning van
het bestuur is daarbij nodig en ook
de wil om over nodige veranderingen na te denken en ons daarbij te
ondersteunen. Dit geldt voor alle
zwemmers, ouders, trainers en vrijwilligers.
Plezier is het bindmiddel voor
prestatie
Als zwemmers het naar hun zin
hebben, dan zitten ze ook lekker in
hun vel. Als naast hard trainen ook
ruimte is voor plezier en activiteiten, dan zal dit de prestaties van de

zwemmers bevorderen. Iedereen
traint om mee te doen aan wedstrijden op een voor hem/haar zo hoog
mogelijk niveau. Plezier is een dermate belangrijke factor dat hier extra aandacht aan dient gegeven te
worden.
Vrijwilligerswerk boeit
"Een vereniging kan niet bestaan
zonder vrijwilligers!" en "Vele handen maken licht werk" zijn veelgehoorde gezegdes. Om voldoende
vrijwilligers te vinden die met plezier de taken uitvoeren, zullen we
ervoor moeten zorgen dat het vrijwilligerswerk voor iedereen (familie en zwemmers) boeiend is. Dat
betekent dat we ouders meer moeten betrekken bij wat hun kinderen
doen, bij zowel wedstrijden als trainingen.
Verder hebben wij als doel aangegeven:
In de komende vier seizoenen wil
de zwemploeg een stabiele middenmoter worden in de B-competitie en
we willen het zo voor elkaar maken
dat onze zwemmers het beste uit
hun zwem carrière kunnen halen,
met daarbij plezier voor iedereen
(ouders, vrijwilligers en zwemmers). En dat er naast de zwemmers
ook de ouders betrokken worden bij
de vereniging om vrijwilligerswerk
te doen.
Dit beleidsplan is het afgelopen jaar
2019 op de volgende manier uitgevoerd:
• Ook in seizoen 2019/2020 zwemmen wij in de C-competitie, stabiel in de middenmoot
• Deelname aan buitenlandse toernooien
• Ondanks dat de limieten steeds
strenger worden, zijn er toch steeds zwemmers die limieten halen
voor de N(JJ)K. Met name de
jeugd is goed bezig. Lucas heeft
twee limieten op de schoolslag
behaald, Kelvin op 50m rugslag.
Chantal Beijer had zich geplaatst
op de 400m wisselslag voor het
ONK korte baan en heeft deel

genomen. Ook Rik Hofland heft
deelgenomen bij de ONK korte
baan over 50 vrij en 50 vlinder;
Florianne Bultje heeft diverse afstanden gezwommen in de paralympische klasse.
• De trainingsuren zitten vol, de
avonduren zelfs erg vol. Om
ruimte voor kinderen en jongeren
in de middag/avond te hebben,
mogen de meeste masters alleen
nog in de ochtenden trainen. Ook
de ochtenduren zijn goed gevuld,
soms liggen er op maandagochtend om 6 uur meer dan 18 zwemmers in het water
• De sfeer in de ploeg is goed en
positief. Door het seizoen heen is
veel interesse van potentiële nieuwe jonge zwemmers of masters.
Momenteel zijn er ongeveer 100
wedstrijdzwemmers actief bij
DWT. De samenwerking tussen
werkgroepleden, werkgroep en
trainers, en trainers is soepel en
goed.
• We beschikken actueel over 17
juryleden, waarvan er 4 nieuw bij
zijn gekomen
Kader:
De werkgroep is iets uitgebreid en
stabiel en goed opgesteld. Er is veel
te doen maar door gemotiveerde
leden en een duidelijke taakverdeling lukt het om alle taken kwalitatief goed en op tijd uit te voeren.
We zijn nog steeds op zoek naar
een extra trainer maar dankzij de
fantastische inzet van onze trainers
lukt het ons vooralsnog alle trainingsuren met trainers te bezetten:
• Maandagavond geven Peter en
Fedor training met zeer goede
ondersteuning door Kitha
• Dinsdagavond geeft Hanne training, af en toe valt Peter voor
haar in
• Landtraining op dinsdag- en donderdagavond wordt door Jeffrey
en Hiras gegeven
• Woensdagmiddag geven Peter en
Fedor training
• Vrijdagavond geeft Peter training,
af en toe valt Arie voor hem in
• Zaterdagochtend geven Arie en
Fedor training, het eerste half uur
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voor de topselectie is Peter ook
als trainer aanwezig
• De ochtendtrainingen op maandag, woensdag en donderdag verzorgt Arie
Resultaten:
• Clubrecords: sinds begin van dit
seizoen (2019/2020) zijn er al
veel records verbeterd; het gaat zo
hard dat de lijst elke maand bijgewerkt moet worden
• We verwachten veel medailles bij
de komende Nederlandse master
kampioenschappen
• De deelname aan N(JJ)K door

minimaal twee zwemmers, een
derde is te verwachten
Evenementen en activiteiten:
In 2019 hebben we voor de 33e keer
het Paastoernooi georganiseerd.
Ook is voor de vijfde keer het Vlinderslag gala een groot succes geweest, met als hoogtepunt de 1.000
meter vlinderslag - 40 banen.
Samenvatting:
Wederom is afgelopen seizoen positief verlopen. We blijven vooruit
gaan met z'n allen, al zien we graag
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als zwemmers voor zichzelf doelen
stellen om de volgende stap te kunnen maken in hun ontwikkeling. De
minioren en jeugd halen nog net te
weinig limieten voor regiokampioenschappen en NJJK's: hier werken e aan! Doel is dat ook minioren
en jeugd zich voor meerdere afstanden kan plaatsen. De senioren zitten
dicht tegen de NK limieten aan mooi! Wij als werkgroep willen alle
betrokkenen van wedstrijdzwemmen afgelopen seizoen bedanken
voor hun inzet. Laten we vooral
doorgaan hoe we nu bezig zijn.

Jaarverslag waterpolo
Het polojaar 2018-2019 is goed en
soepel verlopen evenals het begin
van het poloseizoen 2019-2020.
Wel spelen er enkele ontwikkelingen binnen het waterpolo die in de
nabije of later toekomst een uitdaging voor het waterpolo bij DWT
zijn. De belangrijkste zijn daarin het
scheidsrechterprobleem en de continuïteit van de dames, maar daarover
later meer.
Net als vorig jaar is de formatie van
de polocommissie in 2019 gewijzigd. Sjoerd de Vries en Ivo Pabst
zijn ons samen met Nynke Gaikema
komen versterken. Door werk heeft
Sjoerd ons echter helaas al rap na de
start moeten verlaten. Ivo is sinds
februari weer gestopt ook door
drukte op werk. Beide bedanken wij
voor hun inzet, respectievelijk als
herenaanspreekpunt en evenementencoördinator. Samenvattend zijn
wij het jaar met de volgende rolverdeling ingegaan:
• David de Loor: voorzitter,
scheidsrechterszaken,
• Paul Zuiderduin: secretaris, penningmeester,
• Nynke Gaikema: jeugdcoördinator,
• Ivo Pabst: (jeugd-) evenementencoördinator (gestopt per februari),
• Wesley van den Haak: herenaanspreekpunt, PR en materiaal,
• Charlotte Speekenbrink: damesaanspreekpunt.

Wij blijven ons als commissie orienteren op nieuwe leden die ons
team kunnen versterken. Tot die tijd
lijken wij het met het team van vijf
goed aan te kunnen.
Belangrijke algemene verandering
binnen het waterpolo zijn de nieuwe
waterpoloregels die dit seizoen zijn
ingegaan. We hebben als polocie dit
geprobeerd zo soepel mogelijk te
laten verlopen en dit is in onze ogen
goed geslaagd. Ondanks dat was het
voor alle spelers, scheidses en voor
ons even schakelen en wennen,
maar gelukkig lijkt iedereen weer
gewend.
Jeugd
In seizoen 2018-2019 heeft <13
onder leiding van trainer Stefan
Woolthuis en coach Sander Groenendijk het erg goed gedaan. Zij
zijn toen geëindigd op de derde plek
van de twaalf teams die meespeelden. <11 onder leiding van Lloyd
Muylaert werd zevende van de tien
teams.
Door tijd te investeren in het werven van jeugdleden is het ons gelukt
dit seizoen te starten met drie teams. <11 onder leiding van Kasper
Fruitena, <13 was eerst onder leiding van Lloyd Muijlaert, maar
heeft het stokje na een aantal jaren
met veel plezier getraind en gecoacht te hebben doorgegeven aan
Daphne Romeijn en Jeroen vd Leij.
Jeroen gaf de trainingen op dinsdag

en Daphne op de zondag. Daphne
heeft voor het grootste deel de
coaching op haar genomen. <15,
toen <13, was ook dit seizoen weer
onder leiding van Stefan Woolthuis.
Het actief bezig zijn met het leden
van nieuwe jeugdleden en het enthousiasme dat de jonge kinderen
heeft is het ons dit seizoen gelukt
meer jonge kinderen bij de waterpolo te krijgen.
Voor aankomend seizoen betekend
dit dat wij weer toernooitjes kunnen
spelen met de mini's.
In de oudere teams vindt er een verschuiving plaats. De meeste kinderen die nu in <11 zaten schuiven
door naar <13, een deel van <13
schuift door naar <15 en de oudsten
van <15 zullen komend seizoen de
herenteams gaan versterken.
Ook voor komend seizoen blijft het
belangrijk om activiteiten te organiseren die bij kunnen dragen aan het
werven van nieuwe jeugdleden. Op
die manier kunnen wij meerdere
teams behouden en zorgen wij voor
een continue soepele doorstroom
van de jeugdleden.
Dit seizoen hebben we geprobeerd
een waterpolotoernooi te organiseren voor de bovenbouw van de basisschool. Door gebrek aan inschrijvende teams hebben we er uiteindelijk een geslaagde waterpolo clinic
van weten te maken. Komend seizoen gaan we opnieuw een poging
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wagen.
Als er vroeg gestart wordt met het
werven van teams moet het lukken
om er een geslaagd toernooi van te
kunnen maken.
Dames
In 2019 speelde DWT wederom met
twee damesteams. Ondanks dat er
wat dames gestopt zijn en er
wat dames, door blessures en
zwangerschappen, een pauze hebben ingelast, hebben we weer twee
teams kunnen vullen. Dit mede door
een invalpoule in het leven te roepen, waarin veel
oudgedienden zitten die het leuk
vinden af en toe een training of een
wedstrijd mee te pakken. Ook
verwelkomden we dit jaar wat nieuwe gezichten van dames die hebben
besloten (weer) te gaan
waterpoloën.
Hans Hogerheijde heeft seizoen
2018/2019 beide teams getraind en
was daarnaast coach van
Dames 1. Ook sprong Hans af en
toe in als coach van Dames 2, afgewisseld door wat enthousiaste
heren. In seizoen 2019/2020 maakte
Hans de overstap naar de heren en
heeft Koos Ruiter het stokje
van hem overgenomen. Via deze
weg willen we Hans bedanken voor
twee goede en leuke
poloseizoenen! De doelstelling van
de dames in 2019 was handhaven in
de competities waarin ze nu
spelen en vooral de weg die is ingeslagen vasthouden. Met Koos als
nieuwe trainer en twee redelijk
nieuwe teams vanwege wisselingen
en nieuwe leden wilden we daarnaast een goed samenspel
tussen de dames en de nieuwe
coach bereiken. Daarnaast vonden
we het van belang dat er twee
damesteams bleven bestaan, zodat
iedereen op haar eigen niveau kan
poloën. Er is actief gewerkt
aan een plan om meer jonge meisjes
en dames te werven en de aansluiting tussen de jeugd en de
dames te verbeteren. De hierboven
genoemde invalpoule en de open
trainingen waren initiatieven
die hieruit voort zijn gekomen.
In seizoen 2018/2019 is door beide
teams gehandhaafd. Dames 1 staat
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op dit moment (seizoen 2019/2020)
vijfde in de competitie en Dames 2
staat op de vierde plek. In het begin
van het
seizoen moesten de dames wennen
aan elkaar en aan Koos, maar de
tweede helft van het seizoen is
overduidelijk beter. Er is een basis
gelegd in zowel het eerste als het
tweede om volgend seizoen op
verder te bouwen. Daarnaast heeft
het inzetten op de ledenwerving
zeker zijn vruchten afgeworpen,
want we hebben vier nieuwe leden
mogen verwelkomen.

een klik met het team en tegenvallende resultaten besloten om halverwege het seizoen afscheid te nemen
van Hans. Een zware keuze maar
wel een die door zowel Hans als de
selectie gedragen wordt. Om het
acute trainersprobleem op te lossen
heeft Koos Ruiter, trainer van de
Dames, de tweede helft van het seizoen het trainen van de herenselectie op zich genomen. Omdat deze
aanstelling een tijdelijke oplossing
is, moet de polocommissie voor het
volgende seizoen nog een nieuwe
herenselectietrainer vinden.

Voor volgend jaar willen de dames
wederom handhaven in de competities waarin ze nu
spelen en de weg die is ingeslagen
vasthouden. Het doel is om met de
nieuwe dames twee stabielere
teams te creëren en binnen deze
teams de continuïteit en het samenspel te bevorderen. We zijn heel
erg blij dat Koos heeft toegezegd
nog een jaar te willen coachen en
dit gaat zeker helpen met het
behalen van onze doelen. Natuurlijk
blijft ook de ledenwerving hoog op
de agenda staan en blijven
we ons best doen meer damesleden
aan te trekken.

De overige herenteams (Heren 3 en
Heren 4) hebben een vaste plaats
binnen de competitieladder gevonden. De uitslagen variëren maar alle
teams weten de klasse te handhaven. De trainingen op de vrijdagavond gegeven worden bevallen
goed en zijn daarom ook voor dit
seizoen weer voortgezet. Deze training worden nog steeds gegeven
onder leiding van Bert Loerakker.

Heren
In tegenstelling tot het vorige seizoen is er dit jaar geen vijfde herenteam ingeschreven. Ondanks de
vollere bezetting blijkt het toch lastig te zijn om met enige regelmaat
genoeg spelers op te kant te hebben,
met name voor Heren 4. Door nieuwe inschrijvingen worden de teams
nog voller en zal er om deze reden
in overleg met de aanvoerders wederom een besluit gemaakt moeten
worden over het inschrijven van een
vijfde herenteam voor het volgende
seizoen.
Het seizoen 2019-2020 is een turbulent seizoen geweest voor de herenselectie, met name voor Heren 1.
Vanwege het vertrek van Jeroen
Barining na vorig seizoen moest de
polocommissie een nieuwe herenselectie trainer zoeken. Dit is Hans
Hogerheijde, een oud herenselectie
trainer, geworden. Na een eerste
half jaar is wegens het missen van

De eindstanden van de herenteams
aan het eind van seizoen 2018-2019
was als volgt:
- Heren 1: 9de plaats
- Heren 2: 8ste plaats
- Heren 3: 5de plaats
- Heren 4: 4de plaats
- Heren 5*: 8ste plaats
* Dit seizoen opgeheven en verdeeld onder Heren 3 en Heren 4.
Vrijwilligers; scheidsrechters en
trainers
Buiten de polocommissie zijn er
natuurlijk ook een hoop andere vrijwilligers die het waterpolo bij DWT
mogelijk maken. In de eerste plaats
zijn dit altijd de scheidsrechters!
Afgelopen jaar is ons team versterkt
met Eddy Roosen en Milo Sharifian. Tezamen met Simon Lagendijk,
Marcel Ox, Frank Schoenmaker en
Ronald Stricker hebben zij ervoor
gezorgd dat iedereen van ons wedstrijden kunnen spelen, waarvoor
ongelofelijk veel dank. Wij hebben
voor de komende jaren echter nog
steeds een scheidsrechter tekort.
Dus iedereen die de vereniging hiermee wil helpen wordt vriendelijk
verzocht zich bij ons te melden.
Naast de scheidsrechters hebben wij
ook de vrijwillige trainers die, soms
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meerdere malen per week, aan de
badrand staan. Dit jaar zijn dat Kasper Fruitema, Daphne Romeijn,
Jeroen van der Leij, Stefan Wool-

thuis, Bert Loerakker en JimBol
geweest. Daarnaast willen wij Sander Groenendijk, Tineke Groenendijk, Rob Goedkoop en Pim Hen-
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driks bedanken voor verschillende
hand-en-spandiensten rondom de
jeugdteams en het organiseren van
het Pinkstertoernooi.

Jaarverslag Clubhuiscommissie
Door: Femke Pabst, Voorzitter
Ook in 2019 heeft een groep enthousiastelingen zich ingezet voor
het gezond, veilig én gezellig houden van het clubhuis. In dit verslag
leest u wat de clubhuiscommissie
hiertoe heeft ondernomen.
De Werkgroep
In het jaar 2019 is Patrick Velthuis
gestopt binnen onze werkgroep. De
werkgroep bestaat nu uit de volgende leden: Femke Pabst is voorzitter,
Mitchell Hupkens is vice-voorzitter,
Truus Muylaert is penningmeester,
algemene leden zijn Mieke Goedkoop, Toos Goedkoop, Iris Pethke
en Boris Schotman. Ook is Jeroen
Loerakker onderdeel van onze
werkgroep als klusjesman. Deze
groep vergadert elke eerste woensdag van de maand, met uitzondering
van de zomerstop. Daarnaast zien
wij elkaar uiteraard vaak in het
clubhuis om zaken eventueel aldaar
te regelen.
Beleid
Het clubhuis heeft als functie een
gezellige plaats te zijn rondom de
zwemactiviteiten, waar leden van
zowel DWT als bezoekende clubs
samenkomen om voor en na te bespreken onder het genot van een
drankje, een hapje en een muziekje.
Daarnaast worden er in het clubhuis
evenementen georganiseerd. Het
clubhuis is er voor alle takken en
leeftijdscategorieën van DWT. Uiteraard zijn wij altijd bezig om het
clubhuis zelf beter en mooier te maken maar ook de activiteiten die bij
het clubhuis horen. De clubhuiscommissie ziet het als haar taak dat
er veilig en verantwoord gebruik
kan worden gemaakt van het clubhuis.

Kader
Op dit moment hebben we een goed
bezette werkgroep en kunnen we
zeggen dat we enthousiaste vrijwilligers hebben. Zonder al deze mensen die helpen op de vrijdag bij de
vroege bardienst en bij evenementen of klussen rondom het clubhuis.
Deze bijdrage is van essentieel belang voor een gezond clubhuis.
In 2019 heeft Toos Goedkoop de
vroege bardienst op vrijdag op zich
genomen. Hierbij willen we ook
nogmaals Jan Stam en Guus Niehot
bedanken voor de jaren langen inzet
en enthousiasme op de vrijdag
avond.
Ook de waterpololeden die tijdens
vrijdagtrainingen en wedstrijdavonden de barbezetting verzorgen, dragen in grote mate bij aan het draaiend houden van het clubhuis. Dit
waardeert de clubhuiscommissie ten
zeerste. Onwijs bedankt allemaal!
Resultaten
Ook dit jaar is het clubhuis weer
veelvuldig bezocht door de verschillende zwemtakken. We merken dat
vanuit meerdere zwemtakken ideeen komen voor evenementen in en
om het clubhuis. Dat juichen we
van harte toe. DWT is één vereniging waar we het liefst zoveel mogelijk met elkaar doen.
Evenementen en activiteiten
Zo goed als elke zaterdagavond vinden er bij ons de wedstrijden plaats
van de waterpolo teams, deze avonden zijn wij geopend. De vrijdagavond, wanneer er leszwemmen,
junior pro, wedstrijdzwemmen,
Uur-U en waterpolo is zijn we ook
geopend.
Een aantal keer per jaar hebben we

speciale activiteiten voor de
zoals bijvoorbeeld het jeugd
feest. Andere feesten zijn het
gala, bierproeverij, pubquiz,
feest en het pinksterfeest.

jeugd
kerstsportkerst-

Verder zijn wij de thuisbasis voor
een aantal toernooien van de verschillende sporttakken. Zo is er het
Paastoernooi van wedstrijdzwemmen, het Pinkstertoernooi en Peter
Rienstra toernooi van waterpolo.
Voor onze eigen vergaderingen,
maar ook voor die van andere commissies verschaffen wij de ruimte.
Voor grotere bijeenkomsten, zoals
de nieuwjaarsreceptie en de ALV, is
het clubhuis ook de plek om aanwezig te zijn.
Overig
Het afgelopen jaar zijn wij ook
weer bezig geweest met het bijhouden van onderhoud, zo is er een
nieuwe tassenkast gemaakt en zijn
er veel kleine klussen gedaan. Deze
klussen heeft Jeroen Loerakker voor
zijn rekening genomen. Ook volgend jaar zijn we weer van plan om
door te gaan met het algemene onderhoud.
De clubhuiscommissie staat altijd
open voor nieuwe ideeën en inzichten. Voor zover we deze niet zelf
bedenken, ontvangen we deze graag
via clubhuis@dwt-haarlem.nl
Hierbij wil ik nogmaals iedereen
bedanken voor alle vrijwilligers
taken waarmee we met zijn alle het
clubhuis draaiende kunnen houden.
In het bijzonder, Patrick Velthuis en
Jeroen Loerakkker, bedankt voor al
jullie tijd en moeite de afgelopen
periode!!
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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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Synchroonzwemmen

Alle zwemsters en trainsters waren super goed bezig met het
aanleren en perfectioneren van
alle muzieknummers. Verder
stond het verbeteren van de techniek ook niet stil en waren wij
lekker bezig.
Tot plots de begrijpelijke maar
toch ook ingrijpende beslissing
kwam dat het trainen voorlopig
niet meer mogelijk is en het wedstrijdseizoen beëindigd is. Alle
wedstrijden die gepland stonden;

techniek, muziek maar ook nog
Nederlandse Kampioenschappen
komen dus te vervallen. Heel
jammer, maar gezondheid gaat
voor alles dus daar luisteren wij
dan ook goed naar.
Om de conditie in deze periode
toch nog op pijl te houden hebben de trainsters programma's
samengesteld. Deze programma's
bevatte synchroonzwemspecifieke oefeningen, maar ook krachtoefeningen en oefeningen om de

zwemslagen op het droge uit te
voeren. Dit alles levert zeer leuke
foto's en filmpjes op ??
Om nog even terug te blikken op
de laatste wedstrijd waar wij aan
hebben deelgenomen is er een
wedstrijdverslag geschreven van
de Interregio Uitvoeringen voor
de Juniorenzwemsters.
Ook stellen wij weer een zwemster voor in 'De Koprol'. Aimy
van der Steen zal zich nu aan
jullie voorstellen!

Interregio Uitvoeringen Junioren
Op 7 maart was de allereerste
muziekwedstrijd in het seizoen
voor de junioren. De wedstrijd
vond plaats in Heerenveen en
daarom moesten de meiden
vroeg verzamelen. Om half 10
was het verzamelen in het clubhuis zodat knotten gemaakt konden worden en gelatine aangebracht kon worden in het haar.
Nadat de gelatine en de haarstukjes er in zaten begon de autorit naar Heerenveen.
Van 12.15u tot 12.45u mocht er
ingezwommen worden in een
zwart badpak, een gelatine badmuts en daaroverheen de
DWT-badmuts. Tijdens het inzwemmen wordt het hele nummer nog een keer doorgenomen
met alle richtingen. Ook worden

de liften nog een extra keer geoefend en daarna wordt het oplopen, kantstuk en het duiken ook
nog een keer geoefend.

jaar omdat je daar het hele seizoen voor traint om jezelf te kunnen presenteren en te laten zien
waar je nou hard voor hebt getraind. Een muziekwedstrijd
geeft ook de meeste zenuwen
vlak voordat je moet zwemmen,
de spanning en adrenaline worden heel hoog waardoor wij altijd echt beseffen dat wij het nu
moeten gaan doen en moeten
gaan knallen.
De solo's begonnen, daarna de
duetten waarbij wij meededen.
Er waren in totaal 22 duetten
waarbij wij startnummer 21 hadden.

Charissa & Kate
Een muziekwedstrijd vinden wij
de leukste wedstrijden van het

Halverwege de dag kwam Tamara ook nog naar Heerenveen. Zij
zwemt normaal ook het nummer
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met ons, dus is dat een trio, maar
omdat er op de interregio geen
trio's gezwommen mogen worden, hebben Kate en ik (Charissa) het nummer als een duet gezwommen. Maar zij is nog wel
gekomen om ons aan te moedigen.

'oké de komende 3 minuten ga ik
knokken'. Het is altijd maar de
vraag of het nummer gaat zoals
je wilt. Gelukkig ging bij ons
nummer bijna alles goed en behaalden wij een score van 55,3
punten en een 15e plek.
Nadat wij het water uitkwamen
moesten we nog even afzwaaien
en gingen we daarna naar onze
trainster die heel blij aan de zij-
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wij de punten hoorde was dat
ook een besef dat we het nummer goed gezwommen hadden.
Nadat de wedstrijd afgelopen
was en de prijsuitreiking geweest
was gingen wij met zijn allen
naar de McDonalds om de goede
dag gezellig af te sluiten. Maar
het hoogte punt van de dag was
toch wel dat we een Pokémon
(de mantarog) van de McDonalds hebben meegenomen voor
de vriend van onze trainster ??

Tamara, Charissa & Kate
Het moment dat wij aan de beurt
waren en klaar gingen staan,
gierde de zenuwen door ons lijf.
En zodra we het water in doken
heb je zo'n besef momentje van

Charissa & Kate Lenigheid in de
McDonalds

IR Jun Lift

kant stond en dan weet je al dat
het goed is gegaan. Maar nadat

De Koprol
Naam: Aimy van der Steen

Leeftijd: 13 jaar
Hoelang zit je op synchroon
zwemmen?: 6 jaar
Waarom heb je voor synchroonzwemmen als sport gekozen?
Ik wilde graag iets doen met turnen en iets met zwemmen: synchroonzwemmen!
Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?
Muziekzwemmen want dan kan

je in het water oefenen wat je op
het land al hebt geleerd, en het is
gewoon leuk om samen een
nummer te zwemmen.
Wat is je favoriete figuur en
waarom?
De Rio want soms gaat die echt
heel goed en soms heel slecht!
Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te bereiken?
Ik wilde heel graag naar het NK
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maar alle wedstrijden voor de
rest van het seizoen zijn afgelast
vanwege het coronavirus. Nu is
mijn doel om aan het eind van
het seizoen de spagaat te kunnen.

Eindhoven, we bleven daar ook
slapen en het was echt supergezellig. Het werd vooral leuk toen
we ook nog eens door mochten
naar de finale!

Wat is het leukste moment geweest met synchroonzwemmen?
Het NK in 2016. Het was mijn
allereerste NK en het was in

Wie is je voorbeeld in het synchroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwemmen en waarom?
Het nationaal duet van Neder-
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land, Noortje en Bregje, want zij
kunnen gewoon super goed synchroonzwemmen.
Wil je nog iets kwijt?
Kies vooral synchroonzwemmen
als je sport, het is echt te gek!
Aan wie geef je de koprol
door?: Flaminia!!!

Spelregelvraag 44
Ik kreeg een vraag van een waterpoloër over het nemen van een
strafworp. Hij zag bij een wedstrijd dat een speler die een strafworp nam direct na het fluitsignaal werd aangevallen door een
verdediger. Hij vroeg zich af of
dit mag.
Hierbij dus een aantal vragen
m.b.t. strafworpen:

2) Waar en hoe moet je liggen
als je een strafworp neemt?
3) Mag je de bal bij het nemen
van een strafworp ergens anders
heen gooien (bijvoorbeeld schuin
naar voren zodat een medespeler
die inzwemt de bal in het doel
kan gooien)?

1) Mag je als verdediger de speler die de strafworp neemt direct
na het fluitsignaal aanvallen?

Van de polovoorzitter
Waerde leden,
Zoals jullie allen reeds weten
moet ik tot mijn spijt meldend
dat het waterpoloseizoen dit jaar
vroegtijdig is afgekapt. Er zullen
geen wedstrijden meer worden
gespeeld of ingehaald. Hoe de
KNZB omgaat met de promoties
en degradaties wordt ons na Pasen verteld. Wij zullen dit dan

naar de aanvoerders en ouders
communiceren.
Verder zijn verschillende activiteiten voor het waterpolo bij
DWT ook afgelast. Denk aan de
pubquiz, het sportgala en Moby
Dick, maar helaas ook het Pinkstertoernooi en het jeugdkamp.
Volgend jaar zullen we deze activiteiten dubbel en dwars over

Thuis droogtrainen

De Waterdroppels
doen. Vooralsnog staan Ter Apel
en het Snippentoernooi nog wel
in de planning, maar hierover
zullen we de dames en heren
t.z.t. wel inlichten.
Tot slot hebben we dit seizoen

15

ook geen badwater meer omdat
de zwembaden tot en met juni
dicht zijn. Achter de schermen
gaat de polocie gewoon door met
het voorbereiden van volgend
seizoen en wordt er op afstand
vergaderd.

Tot zo ver en blijf gezond! (of
niet, als je buiten alle risicogroepen valt en je graag wilt bijdrage
aan groepsimmuniteit)

strijden waren ineens gestopt.
Hoe dit allemaal verder gaat qua
trainingen en het afmaken of
opnieuw beginnen van de competitie weten we nog niet. Hierover houden we jullie allemaal
op de hoogte.

bijhouden, sterker worden en
heb je wat te doen nu we allemaal zoveel mogelijk binnen
moeten blijven.
Ik hoop jullie allemaal snel weer
in het water te zien! Blijf binnen
en train zoveel mogelijk binnen!
Tot snel.

David de Loor

Polo jeugd
Hallo allemaal,
Met volle enthousiasme zou iedereen de laatste fase van dit
seizoen in gaan. Er konden nog
wat punten gepakt worden zodat
er hier en daar nog een plekje
geklommen kon worden, maar
na een paar wedstrijden kwam
daar abrupt een einde aan. Het
corona virus gooit roet in het
eten...
Zowel de trainingen als de wed-

Om jezelf ondertussen fit te houden kun je op Youtube allerlei
filmpjes zoeken voor trainingen
op het land. Zo kun je je conditie

Pinkstertoernooi
Beste trouwe
nooi-gangers,

waterpolotoer-

Heel de wereld is in de ban van
Corona, allereerst hopen wij op
een goede gezondheid voor iedereen!
Na de laatste persconferentie van
het kabinet is duidelijk geworden
dat het DWT Pinkstertoernooi en
DWT PeterRienstratoernooi dit
jaar niet door zal gaan. Er waren
al veel aanmeldingen voor de
toernooien binnen, al deze aan

Sportieve groet,
Nynke Gaikema

De Waterdroppels
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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.

De Waterdroppels
meldingen zullen wij op de
hoogte stellen van het feit dat het
toernooi niet doorgaat en uiteraard uitnodigen voor volgend
jaar.
Toch willen we jullie op de
hoogte stellen van de ontwikkelingen die de toernooien dit jaar
(ondanks het niet doorgaan) hebben doorgemaakt.
Zoals jullie weten is er veel
nieuwbouw rondom het zwembad gebouwd, hierdoor hebben

wij iets anders moeten verzinnen
voor de toernooien, om de over
last richting de buurt te beperken. Om de overlast te beperken
zullen de buitenactiviteiten richting de zijkant (aan de Broekweg) van het clubhuis verplaatsen, hiervoor was het plan om
deze weg geheel te laten afzetten.
De vergunning was al in een vergevorderd stadium, de berichten
vanuit de Gemeente Haarlem
waren positief. Daarnaast waren
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er een hoop andere grootse plannen voor de toernooien, uiteraard
zullen deze plannen volgend jaar
allemaal (misschien nog wel groter) tot uiting worden gebracht.
Hou je sterk, blijf BINNEN en
let op elkaar!
Sportieve en gezonde groet,
Organisatie DWT Pinkstertoernooi

Antwoord Spelregelvraag 44
1) Je gevoel zegt: "Nee, natuurlijk niet!". Maar wat zeggen de
spelregels.
Bij artikel 20 Vrije Worpen staat
expliciet dat de speler de vrije
worp zonder hinderen moet kunnen nemen. De speler die hindert
wordt uitgesloten. Maar een
strafworp is geen vrije worp.
In artikel 22.5 (Uitsluitingsfouten) staat hinderen van de uitvoering van een vrije worp, doelworp of hoekworp wordt bestraft
met een uitsluiting. Strafworp
wordt nog steeds niet genoemd.
In artikel 22.17 wordt expliciet
het storen bij het nemen van een
strafworp genoemd. De speler
die de strafworpnemer aanvalt

hindert dus het nemen van de
strafworp. De straf is een UMV
en de strafworp wordt gehandhaafd of overgenomen als dat
nodig is.
2) De speler die de strafworp
neemt moet zich ergens op de 5
meterlijn van de tegenstander
liggen. De speler hoeft dus niet
op het midden van deze lijn te
liggen. Als je eens een strafworp
gaat nemen moet je een keer uit
het midden gaan liggen. De keeper, weet ik uit eigen ervaring, is
dan van slag. De keeper moet
namelijk op de doellijn liggen en
weet nu dus niet op welke hoogte
hij/zij in het doel moet liggen.

De spelregels geven aan dat de
speler die de strafworp gaat nemen niet perse naar het doel gericht moet zijn. De speler kan
dus met zijn rug naar het doel
liggen en vervolgens met een
halve of hele draai de bal naar
het doel kan gooien (mits het in
een ononderbroken beweging
gebeurt).
3) Nee, dit mag niet. In artikel
24 staat dat de strafworp rechtstreeks naar het doel geworpen
moet worden. Schuin naar voren
op het water gooien is niet rechtstreeks naar het doel.
Ton van Gemert.

De Waterdroppels
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Leswemmen
Beste leszwemmers,
Normaal gesproken zou hier de
agenda van de komende weken
staan. In deze agenda zou hebben gestaan dat we met goede
vrijdag gewoon les hebben. Ook
zouden de uitzoekmomenten en
het afzwemmen vermeld worden. Maar dat is nu even allemaal niet zo. Het water is stil,
het zwembad is dicht. We weten
allemaal waarom en vooral waarvoor. Dat snappen we en daarom
doen we het; vanzelfsprekend.

En toch voelt het gek wanneer ik
mijn agenda bijwerk en alle afspraken van de komende weken
verwijder. De vrijdagavond en
zaterdagochtend zijn nu leeg. Op
de groepsapp van de lesgevers
komt regelmatig de vraag:" hallo
allemaal. Iedereen oké?" Want
juist in deze dagen is het zo belangrijk om verbinding met elkaar te houden. En iedereen is
oké. Gelukkig.
Maar we missen jullie! Want er

is een reden waarom we zijn
gaan lesgeven. Niet alleen omdat
we het zo leuk vinden om in het
water te zijn, maar vooral ook
om de leerlingen stap voor stap
te begeleiden op weg naar zelfvertrouwen en zwemveiligheid.
Hoe fijn zou het zijn als we deze
periode zo snel mogelijk achter
ons zouden kunnen laten en we
een voor een alle activiteiten
weer zouden kunnen oppakken.
Ik zeg het nog maar eens:" We
missen jullie!"

Kleur deze afbeelding zo vrolijk mogelijk in. Tel eens hoeveel cirkels je in het plaatje ziet.

De Waterdroppels
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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

De Waterdroppels
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Woordzoeker

Sudoku
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Doolhof
Help Brutus zijn bot te vinden.
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Zoek de 12 verschillen
Kan jij de twaalf (of dertien) verschillen vinden?
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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

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

leszwemmen@dwt-haarlem.nl
junior-pro@dwt-haarlem.nl

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Synchroonzwemmen:
dinsdag:
zaterdag:

17.30-19.00 uur
13.00-14.00 uur

zwemmen:

14.00-16.00 uur

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
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
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