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Een voorzet van . . . De voorzitter.

2019 is alweer volop in bewe-
ging, en de goede voornemens
vertalen zich in volle zwemba-
den voor onze sporttakken. Ik
wens jullie allemaal een gezond
en zeer sportief 2019 toe! 

We gaan dit jaar lekker aan de
slag met de vereniging. Met de
voorzitters van onze afdelingen
hebben we een aantal nieuwe
initiatieven besproken die we dit
jaar willen gaan ontplooien, zo-
als bijvoorbeeld een gezamenlij-
ke ledenwerving voor jeugdle-
den.  Op onze Algemene Leden-
vergadering op 18 April zullen
we jullie verder inlichten over de
nieuwe plannen.

Ik ben ontzettend blij met de
groei en de prestaties van onze
sporttakken, met een extra ap-
plaus voor onze wedstijdzwem-
tak. Het wedstrijdzwemmen
heeft zich ontzettend goed ont-
wikkeld in de laatste jaren, met
een sterke stijging van het aantal
actieve leden en goede prestaties
op wedstrijden als gevolg. Heel
mooi om te zien!
Onze vereniging steunt voor al
haar activiteiten van commissies
tot juryleden en van trainers en
coaches tot de redactie van dit
mooie lijfblad op meer dan 100
vrijwilligers. We hopen dat al
die vrijwilligers zich in de ko-
mende jaren blijven inzetten.
Alsof dat nog niet genoeg is wil-
len we graag 2 nieuwe commis-
sies oprichten die belangrijk zijn
voor de toekomst van onze vere-
niging:

1- Ten eerste een sponsorcom-
missie, om extra inkomsten te
realiseren vanuit bedrijven en
instellingen om ons heen, om zo
een gezonde financiële basis
voor de toekomst te garanderen
2- Daarnaast ook een "Zwem-
badcommissie" - die in kaart kan
brengen welke kansen er voor
DWT zijn als er nieuwe ontwik-
kelingen zijn rond zwembaden
in Haarlem.

Als u interesse heeft om in 1 van
deze beide commissies een rol te
spelen, laat u dat mij aub weten
op onderstaand e-mailadres?

Ik ben erg blij dat Pim Hendriks
heeft toegezegd om namens
DWT plaats te nemen in het be-
stuur van BHZ, stichting Be-
langenbehartiging Haarlemse
Zwemverenigingen. In dit be-
stuur zijn de Haarlemse zwem-
verenigingen vertegenwoordigt.
BHZ onderhandelt en bespreekt
zaken met politiek en ambtena-
ren, voor DWT dus van belang
om ook hierbij goed aangesloten
te zijn. In de komende jaren is
dit van extra groot belang omdat
er plannen worden gemaakt voor
nieuw(e) zwembad(en) in Haar-
lem - en we dit goed moeten vol-
gen en voor de belangen van
DWT op moeten komen! Bij de
beheerder van de zwembaden
(SRO) zijn nieuwe leidinggeven-
den gestart in de laatste paar
maanden, en vanuit het bestuur
en met Pim hebben we daar al-
vast weer kennis gemaakt om
ook de komende jaren goed met

hen te kunnen samenwerken.

Tenslotte nog een korte Ode aan
de (waterpolo) Scheidsrechter.
Door weer en wind rijdt hij - en
zij - naar zwembaden door het
hele land om ploegen waar hij -
of zij - geen enkele relatie mee
heeft in staat te stellen een mooi-
e wedstrijd te spelen. Niet zel-
den met commentaar uit het wa-
ter, van de bank, of zelfs uit het
publiek. En als wij te weinig
waterpolo scheidsrechters heb-
ben worden we door de bond
gedwongen ploegen uit de com-
petitie terug te trekken. Dit jaar
is het al zeer penibel, en voor
komend jaar ziet het er weer
spannend uit. Ik wil al onze wa-
terpolo leden dringend vragen:
1- Wees. Altijd. Hoffelijk. En
beleefd. En dankbaar. Richting
elke scheidsrechter. Laat DWT
en het Boerhavebad die oase van
waardering zijn waar elke
scheidsrechter zich op verheugd. 
2- Denk nu in elk team alvast na
wie we komend jaar kunnen ver-
leiden om onze vereniging te
helpen als scheidsrechter. Vanuit
het bestuur en de polo commis-
sie kijken we ook naar extra
maatregelen om het aantrekkelij-
ker te maken om scheidsrechter
bij DWT te zijn.

Natuurlijk gebeurt er veel meer
dan ik hier schrijf, veel kunt u
teruglezen op de website, in het
clubblad en op facebook!

Pieter Paul van Oerle 
voorzitter@dwt-haarlem.nl 

mailto:voorzitter@dwt-haarlem.nl
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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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Nieuws van de clubhuiscommissie

Het leek ons een goed moment
om een update te geven over
alles rondom het clubhuis. We
merken dat er steeds meer ge-
bruik wordt gemaakt van het
clubhuis. 
Een goede ontwikkeling wat ons
betreft aangezien wij het club-
huis zien als de huiskamer van
DWT. Natuurlijk wordt er veel
vergaderd door de verschillende
werkgroepen en het bestuur,
maar je kan ook denken aan de
wekelijkse training van syn-
chroonzwemmen en sinds een
paar maanden ook van wed-
strijdzwemmen. Beide trainen
dus niet alleen in het water, maar
ook op het “droge”. 

De klaverjasclub legt wekelijks
hun kaartje en ook het uur-U
drinkt nog wat na het vaste zwe-
muurtje. 

Naast deze activiteiten is het
clubhuis wekelijks geopend op
de vrijdag- en zaterdagavond
voor de waterpolo’ers. Niet al-
leen onze eigen leden, maar ook
de uit teams vinden het altijd
gezellig om na hun wedstrijd
even te blijven om na te praten
en een drankje te drinken. 

Dit alles met alleen puur de hulp
van vrijwilligers en dat willen
we blijven benadrukken. We

hebben een vaste poule met
mensen voor de vroege bardienst
op de vrijdag en daarnaast staan
er altijd waterpolo’ers achter de
bar om ervoor te zorgen dat alles
op rolletjes loopt. Dank daar-
voor! 
Wij hebben verder geen bijzon-
derheden te vermelden. We zijn
alweer druk bezig met de
voorbereidingen voor het Pink-
stertoernooi en het jaarlijkse
sportgala. Hou hiervoor de Face-
bookpagina van DWT in de ga-
ten.

Tot ziens in het clubhuis!
De clubhuiscommissie

Leszwemmen

Hierbij de agenda van de komende maanden. 
Vrijdag 8-mrt Zaterdag 9-mrt
Vrijdag 15-mrt Zaterdag 16-mrt
Vrijdag 22-mrt Zaterdag 23-mrt
Vrijdag 29-mrt uitzoeken Zaterdag 30-mrt uitzoeken achterste bad
Vrijdag 5-apr Zaterdag 6-apr

Vrijdag 12-apr
afzwemmen
Boerhaave

reguliere les
vervalt

Zaterdag 13-apr
afzwemmen
Boerhaave

Vrijdag 19-apr goede vrijdag Zaterdag 20-apr Pasen

Vrijdag 26-apr mei vakantie Zaterdag 27-apr
geen zwemles
Koningsdag

mei vakantie

Vrijdag 3-mei mei vakantie Zaterdag 4-mei mei vakantie
Vrijdag 10-mei Zaterdag 11-mei
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De Vomar steunt DWT
Help jij mee? 

(Het kost maar 1 minuut van je tijd)

Het enige wat je hoeft te doen is een mail te sturen naar penningmees-
ter@dwt-haarlem.nl  met als onderwerp Vomaractie en als tekst je naam en Vomar
klantenkaart nummer.
Heb je nog geen Vomar klantenkaart? Deze kan je gratis aanvragen bij de klanten-
service in jouw filiaal. 
De Vomar telt de boodschappen op van alle personen die zich aangemeld hebben
voor DWT. Over dat bedrag keren zij ieder kwartaal 0,5% uit aan de vereniging.
Een half procent lijkt niet veel maar als iedereen dat doet levert het een leuk
bedrag op.

mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl
mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl
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Cryptofoto 11Cryptofoto 10

Antwoord Cryptofoto 8 en 9

Uiteindelijk hadden Anita en
Jurgen beide crypto's goed. Rob-
bert kwam helaas maar tot één
goed antwoord.

Cryptofoto 8

Snow Patrol met Just say Yes. Ik
denk niet nog tot enig uitleg no-
dig is als je het antwoord weet.

Cryptofoto 9

Je ziet rechtsboven Stan Lee en
linksonder Alfred Hitchcock.

De link tussen beide is dat ze
een cameo hebben in de films.
Linksboven zie je het logo van
Microsoft Office. Microsofty
Office bestaat uit Excell, Word,
Powerpoint e.d. Rechtsonder zie
je een karakter uit de animatie-
film Up. Als deze twee met el-
kaar combineert kom je uit op
Word Up. Het antwoord is dus
Cameo met Word Up.

Cryptofoto 10 en 11

Om het iets meer uitdagend te
maken geef ik niet per foto aan
wat ik zoek. 
Ik zoek bij beide foto een mu-
ziekbandje met een nummer.

Eentje met een nummer uit 2018
en de ander met een nummer uit
1987.

Stuur je antwoorden naar
cryptofoto@kpnmail.nl

Succes
Ton van Gemert

mailto:cryptofoto@kpnmail.nl
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JVL Administraties B.V.
Van Merlenstraat 1
2012 KM  HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl

Het beheerkantoor voor
Vereniging van Eigenaren

JVL Administraties BV is het beheerkantoor voor Vereniging van Eigenaren
in Haarlem en omstreken. Momenteel beheert JVL Administraties B.V. ruim
95 VvE`s in de regio Kennemerland (o.a. Haarlem, Heemstede, Hillegom,
IJmuiden, Lisse, Zandvoort, etc.).

Enkele voordelen van JVL Administraties B.V. zijn:

! Professionaliteit (30 jaar ervaring)
! Snelle reactie (binnen 24 uur antwoord, ook bij calamiteiten)
! Optimale service en dienstverlening
! Toegankelijk te bereiken via App en website

Op zoek naar een beheerkantoor dat alle zorgen voor een Vereniging van
Eigenaren uit handen neemt, neem dan contact op met:
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Figuur C Band met een num-
mer uit de jaren 80

Figuur B Een duo met een
hitje uit 2004

Figuur A Zomerhit 1972

Figuur D Artiest en titel uit
2016

Figuur G Band en nummer
begin 1980

Figuur E Band en nummer uit
de jaren 70

Figuur H One hit wonder uit
1980

Figuur F Vier films

Heren 3 crypto's

In de Heren 3 Onzin WhatsApp
groep ging het even helemaal los
met crypto foto's. Er zitten hele
leuke tussen dus ik wil deze met

jullie delen.
Probeer zelf eerst de antwoorden
uit te vogelen voordat je verder-

op de antwoorden bekijkt. Het is
een goede oefening voor de pub-
quiz op 9 maart.
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Van de polo voorzitter:

Lieve DWT-leden en andere ge-
interesseerden,

Nu de zon en de warmere tem-
peraturen weer zijn teruggekeerd
in dit land, betekent dit uiteraard
ook dat de polocompetitie bijna
ten einde loopt en de toernooien
in zicht komen. Te beginnen met
ons eigen Pinkstertoernooi,
waarvoor de voorbereidingen
reeds in volle gang zijn. U bent
allen van harte welkom om zo-
wel eerste als tweede Pinkster-
dag even langs te komen om een
drankje te drinken of een polo-

wedstrijd te kijken. De andere
toernooien die een delegatie van
DWT kunnen verwachten zijn
onder andere Moby Dick en
Hasselt!

Voor het zover is komen er nog
zat andere activiteiten. Negen
maart wordt in het clubhuis van
DWT vanaf 22:30 een PubQuiz
georganiseerd. Komt allen met
een team en test je kennis. Verd-
er komt er een jeugdkamp en
wellicht een scholentoernooi aan
in de vroege zomermaanden. 

Volgende week verwacht ik een
prognose eindstand van alle wa-
terpoloteams te kunnen geven.
Tot die tijd rest mij niks anders
dan alle poloërs (en wedstrijd-
zwemmers en synchroonzwem-
mers) een fijn en succesvol sei-
zoenseinde toe te wensen. 
Met spetterende ('geen overtre-
ding, was niet opzettelijk hoor,
scheids') groet!

David de Loor
Uw voorzitter (slechts van de
polotak)

Polo dames:

Lieve allemaal,

Op dit moment genieten de da-
mes van een wedstrijdvrije
maand. Sinds mijn vorige be-
richt, zijn er door beide teams
twee wedstrijden gespeeld. Da-
mes 1 won thuis met 6-4 van
Schoonderbeek. Een week later
verloren ze helaas de uitwed-
strijd tegen Oceanus, ondanks de

aanmoediging van het tweede.
Dames 2 heeft in februari zes
punten gepakt in twee wedstrij-
den. Ze wonnen thuis met 6-5
van AquaWaarD en uit met 6-8
van Oceanus.

Op 9 maart komen beide teams
weer in actie. Het eerste reist af
naar Utrecht en dames 2 speelt
uit in Noord-Scharwoude.

Daarnaast staat er ook nog wat
leuks op de planning, namelijk
een nieuw ontwerp voor de bad-
pakken. Dus houd de dames
goed in de gaten en wie weet
zijn ze binnenkort te spotten in
een kittig pakje.

Liefs en tot in het zwembad,
Charlotte

En dan hier de antwoorden voor de
Heren 3 crypto's:

A.Popcorn van Hot Butter

B.Lange Frans en Baas B met Moppie

C.Salt 'n Peppa met Push It

D.JeBroer met Kind van de Duivel

E.Sparks met This Town ain't big enough tor the both of us

F.Beginnend linksboven en met de klok mee: Snatch, Stand by me, Reservoir
Dogs en Donnie Brasco

G.Flock of Seaguls met Wishing if I had a foto of you

H.Visage met Fade to Grey
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Informatie

Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis
Robbert Henrichs

Kopij 
De Waterdroppels wordt samen-
gesteld door en voor  DWT'ers. Dus
ook uw bijdrage is van harte
welkom. Kopij kunt u  opsturen

naar:
Glasblazersstaat 19
2011AP Haarlem
of mailen naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden artikelen aan te
passen en/of in te korten.

Reclame
Robbert Henrichs
Tel.  06-81480333

DWT websites:

www.dwt-haarlem.nl
www.dewatertrappers.nl

Contact adressen Zwem uren

Dagelijks bestuur
# Pieter Paul van Oerle  (voorzitter)
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# Johan Selles (penningmeester)
tel.: 06 - 814 803 33
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)
# Ineke Rohling
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Femke Pabst (voorzitter)
tel.: 06 - 558 778 58
# Toos Goedkoop (Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

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

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl

Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 Junior Pro
Uurleider: Kitty Ungureanu 
junior-pro@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Superspetters
Uurleider: Kitty Ungureanu 
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Planeet zaterdag
8.00-9.00 Superspetters
uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 Superspetters
uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl 

Zwemmen voor volwassenen
(Het uur U):
19.30-20.30 Zwemuur voor volwassenen

(uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu 

tel: 023-5330857

Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.00 uur Boerhaavebad
zaterdag: 13.00-14.00 uur droogtraining:

Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
Zwemtraining (wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad

17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad

17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
vrijdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag 18.30 - 19.30

Waterpolo:
Locatie Boerhaavebad
maandag 21.45 - 23.00 Herenselectie
dinsdag 18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/

pup<13
19.30 - 21.00 Dames 1+2

woensdag 22.00 - 23.00 Heren 3-4-5
vrijdag 17.30 - 18.30 Minipolo / pup<11

Junior Pro-uur
20.30 - 21.45 Dames 1+2
21.45 - 23.00 Herenselectie

Zondag 16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13

© Zwemvereniging De Watertrappers
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