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Sendenbeker voor  Michel Wigbers

Zaterdag 11 mei was voor Mich-
el Wigbers, onze  hoofdtrainer
van wedstrijdzwemmen, een
bijzondere dag. Omdat hij gaat
verhuizen naar Friesland, gaat
hij onze vereniging helaas verla-
ten. Tijdens een voor hem geor-
ganiseerd verassingsfeest voor
zijn afscheid , hebben wij hem
bezocht op deze dag.

Als bestuur wilden we hem
graag nog even in het zonnetje
zetten voor al zijn inzet de afge-
lopen jaren.
Sinds 2008 lid  is Michel van
DWT, en heeft zich verdienste-
lijk gemaakt als waterpolospeler,
trainer voor wedstrijdzwemmen, 
kaderlid bij wedstrijdzwemmen,
vice-voorzitter in het bestuur
van DWT, en gedurende de jaren
2011 t/m 2014 is hij lid geweest
van de zwemwerkgroep en heeft
zich toen onder andere ingezet
om de basis te leggen voor de
resultaten die er nu bereikt zijn
binnen de wedstrijdploeg.
Uit een jaarverslag van 2013
bleek dat er toen zo'n 65 wed-
strijdzwemmers waren, inmid-
dels zijn dat er 100! Hij heeft de
groep tot een mooie hoogte we-

ten te brengen waar regelmatig
nieuwe limieten worden gehaal-
d, vooral ook door de jeugd. Een
van de punten van het beleid van
wedstrijdzwemmen is om de
zwemmers op te leiden om wed-
strijden te zwemmen op het voor
ieder hoogst haalbare niveau, en
we denken dat de groep daar
uitstekend in slaagt, mede door
de inzet van Michel!

Al met al een zeer actieve vrij-
williger binnen DWT, en we
zullen hem daarom ook enorm

gaan missen.

Dit alles was voor het bestuur de
reden om dit jaar de Sendenbe-
ker aan Michel te overhandigen.
Deze beker gaat ieder jaar naar
een vrijwilliger die op een be-
paalde manier een bijzondere
inzet heeft geleverd voor de ve-
reniging.

Michel, hij is je van harte ge-
gund, gefeliciteerd en heel veel
succes in Friesland!

Wedstrijdzwemmen

Helaas hebben wij op 11 mei
2019 afscheid moeten nemen
van onze hoofdtrainer Michel,
dit werd groots aangepakt door
een mooi afscheids- surpri-
se-feest. 

Iedereen was er van op de hoog-
te, behalve de goed gelovige
Michel. Na een wedstrijd in Alk-
maar kwam hij niets vermoe-
dend aan rijden bij het zwembad
waar een haag van zwemmers

zich hadden verzameld en zijn
naam op spandoek en muur ston-
den. Door de kids uit de auto
geholpen, het versierde clubhuis
in waar Michel even moest slik-
ken. Dit was het moment van
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afscheid! 

Het bestuur trapte af met een
terugblik op de afgelopen 10
jaar. Vanaf het moment dat
Michel zich aanmeldde bij DWT
als zwemmer, hoofdtrainer werd,
vice-voorzitter was en als dank
voor zijn jarenlange inzet, de
Senden beker kreeg uitgereikt. 
Gevolgd door een mooie speech
van Yvette (namens de werk-
groep), die vertelde hoeveel
Michel voor de zwemmers heeft
betekent. Niet alleen in het
zwembad maar ook juist daar-
buiten met een luisterend oor,
adviezen en vertrouwen. Na-
mens de zwemmers werd een
mooi kado gegeven van een foto
op canvas waar geen zwemmer
op ontbreekt.

Hierna mochten de zwemmers
doen waar ze echt goed in
zijn....eten! Het lopend buffet
werd door Bido uitgelegd en zo

kon iedereen onder het genot
van het heerlijke eten Michel
bedanken en op de foto die ver-
volgens met een persoonlijke
tekst in het boek kon worden
geplakt zodat het nog jaren na-
gelezen kan worden door
Michel.

Verder heeft dwt dit jaar een
bijzonder en succesvol Open
Nederlandse Masters kampioen-
schappen lange baan in Amers-
foort gezwommen.

Zo was er 4x goud voor Jeffrey
in de categorie 20+ (400m wis-
sel, 400m vrij, 800m vrij &
1500m vrij) en 2 brons (200m
wissel & 50m school), zilver
voor Chantal op de 200m wissel
en 400 wissel, Brons voor Peter
op de 50 vlinder en heeft het
estafette team bestaande uit Evy,
Chantal, Jeffrey en Peter een 3de
plek behaald met de 4x100 wis-

sel.
Naast podiumplekken zijn er 2
lange baan Nationale Masters
Records voor Evy op de 50 en

100 meter rugslag (en gouden
medailles) in de categorie 30+.
Door Chantal is er een mooi NK
limiet behaald op de 400 wissel.

Bedankt

Langs deze weg wil ik in de eer-
ste plaats het bestuur bedanken
voor het feit dat zij  mij hebben
voorgedragen voor "een lintje".

Ik ben zeer vereerd. Ik heb altijd
met veel plezier iets voor DWT
gedaan en daarvoor ook altijd
waardering gekregen. Dat was
eigenlijk genoeg.
Dat ik nu ook nog een lintje heb
gekregen waardeer ik erg.

Het was op de 26e een volslagen
verrassing en het werd een fees-
telijke dag met veel felicitaties,
bossen bloemen en cadeautjes.
Ik denk dat ik iedereen wel be-
dankt heb, alleen niet diegenen
die mij via facebook hebben ge-
feliciteerd. Ik "zit"  niet op face-
book vandaar langs deze weg
mijn hartelijk dank voor alle
aandacht.

Truus Muijlaert
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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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Bericht van de clubhuiscommissie (1)

Wisseling van de wacht.
Het einde van het seizoen brengt
altijd een wisseling van taken,
dit jaar is dat onder andere de
vroege bardienst. 
Waar voorheen Truus, Jan of
Guus op de vrijdag middag ach-

ter de bar stond, zal dat volgend
jaar Toos zijn. Zij wisselt ons
huidige team af, die ruim 12 jaar
de vroegebardienst hebben ge-
daan!
Hiervoor willen wij Truus, Jan
en Guus natuurlijk enorm be-

danken!
Verder wensen wij iedereen een
fijne zomer en tot volgend sei-
zoen!

Groetjes,
De Clubhuiscommissie

Bericht van de clubhuiscommissie (2)

Beste DWT'er,

Vanaf komende zomer, medio
augustus, kan in het clubhuis
alleen nog maar met pin betaald
worden en dus niet meer con-
tant. 
Vanwege de veiligheid en het
gemak heeft de clubhuiscommis-
sie dit, na goedkeuring van het
bestuur, besloten. 
Zoals sommigen wellicht weten,
rekenen we nu pinkosten. Vanaf
augustus doen we dat niet meer. 

In het clubhuis komt bij de bar
een instructie over het pinappa-
raat en wat te doen bij storingen,
ook kan je in het clubhuis altijd
iemand van de commissie om
hulp vragen. 
Als je überhaupt vragen hebt,
laat dat dan vooral weten.

Namens de clubhuiscommissie,
Mitchell Hupkens

Polo Dames

Beste allemaal,

Het wordt mooier weer en het
seizoen is al een tijdje ten einde.
Er worden steeds minder dames
op training gesignaleerd, al is er
een aantal dat nog braaf twee
keer per week aan de badrand
staat. Intussen wordt er steeds
meer gesproken over en toege-

leefd naar de aankomende toer-
nooien. De dames zullen aanwe-
zig zijn op (uiteraard) het Pink-
stertoernooi, Moby Dick en Has-
selt. Daarnaast is er van zowel
het eerste als het tweede al een
afsluitend teamuitje geweest en
staan er ook nog teamactiviteiten
op de planning waarover de or-
ganisatie nog weinig loslaat. Ge-

noeg leuke, waterpolo gerela-
teerde dingen gepland voor in de
zomer dus!

Fijne vakantie allemaal en tot
volgend seizoen!

Liefs,
Charlotte
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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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Leszwemmen

Nu de zomervakantie dichterbij
komt, staat er nog 2x afzwem-
men op de agenda. 
1x voor het Junior Pro uur en 1x
voor superspetters.

Junior Pro
Op vrijdag 14 juni is het af-
zwemmen gepland. Inmiddels is
er geoefend met kleren aan en is
er uitgezocht. Het afzwemmen

vindt binnen het gewone lesuur
plaats. De reguliere zwemles van
junior Pro komt hiermee te ver-
vallen. 

Superspetters
Ook superspetters heeft nog 1x
afzwemmen. Vrijdag 14 en za-
terdag 15 juni is er uitzoeken.
Zit uw kind in bad 8; zorg dat

het deze dag aanwezig is. Een
inhaalmoment is er namelijk
niet. Het afzwemmen zal plaats-
vinden in zwembad de Planeet
op zaterdag 6 juli om 9uur. Ook
deze reguliere zwemles zal hier-
mee komen te vervallen. 

Aan alle afzwemmers: veel suc-
ces en veel zwemplezier.

Agenda
Vrijdag 31-mei Zaterdag j-jun
Vrijdag 7-jun Pinksteren Zaterdag 8-jun Pinksteren
Vrijdag 14-jun uitzoeken Zaterdag 15-jun utzoeken
Vrijdag 21-jun einde Avond 4-daagse Zaterdag 22-jun einde Avond 4-daagse
Vrijdag 28-jun Zaterdag 29-jun

Vrijdag 5-jul
laatste les, vrijzwemen. Mor-
gen afzwemmen Planeet 9 uur

Zaterdag 6-jul Afzwemmen Planeer 9 uur

Vrijdag 12-jul geen zwemles zomervakantie Zaterdag 13-jul geen zwemles zomervakantie

Afscheid Linda Visser

Toen ik 8 jaar geleden bij DWT
kwam, besloot ik vrij snel het
vrijwilligersteam te gaan onder-
steunen. Door DWT werd mij
een lesgeverscursus aangeboden
bij de KNZB. Zodoende kwam
ik op de zaterdagochtend terecht
in de Planeet om extra uren te
draaien en te kunnen oefenen.
De uurleidster aldaar werd mijn
stage-begeleidster en collega. Na
het lesgeven stonden we samen
langs de waterkant te observe-
ren, evalueren en te overleggen.
Het enthousiasme voor kinderen
en lesgeven was iets wat we
deelden. Haar kennis van de

zwemtechniek gaf zij aan mij
door. 
Niet alleen ik werd door Linda
Visser begeleid en opgeleid. 40
jaar heeft zij op de zaterdagoch-
tend voor DWT in het zwembad
doorgebracht; als lesgever of als
uurleidster. En in die 40 jaar
heeft zij ontelbare kinderen leren
zwemmen en vele lesgevers
voor mij en na mij begeleid en
ondersteund. En nu is het ge-
noeg. Na de zomervakantie zal
er een nieuwe uurleidster de
groep aansturen. Annelies Mos-
terd , nu een van de lesgevers

maar ook opgeleid als uurleid-
ster, zal het stokje de komende
weken langzamerhand overne-
men zodat de transitie soepel
verloopt. Annelies is ook on-
derdeel van de leszwemcommis-
sie, dus reeds bekend met het
wel en wee van alle uren.
We willen Linda ongelooflijk
bedanken voor haar tomeloze
inzet, enthousiasme, bevlogen-
heid en betrokkenheid. Gelukkig
neemt DWT niet volledig af-
scheid van Linda doordat ze haar
taken bij synchroonzwemmen
zal voortzetten.
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Nieuwe spelregels Waterpolo

Met ingang van 1 juni treden de
nieuwe waterpolo spelregels in-
werking. Dus alle toernooien die
tijdens de zomer plaats zullen
vinden worden gespeeld met
deze nieuwe regels. Ons Pink-
stertoernooi ook.

In dit artikel geef ik de essentie
weer van deze wijzigingen zoals
deze door de KNZB aan alle
scheidsrechters is gepresenteerd.
Het blijft natuurlijk zaak de
complete spelregels tot je te ne-
men door deze op de site van de
KNZB te downloaden
( https://www.knzb.nl/StippWe-
bDLL/Resources/Handlers/Dow-
nloadBestand.ashx?ID=1000046
821 )

• De vijfmeter lijn verschuift
naar zes meter. De strafwor-
pen worden nog wel vanaf de
vijfmeterlijn genomen.
Een vrije worp buiten de 6
meter is niet anders dan
voorheen, dus in één bewe-
ging schieten op goal of de
bal zichtbaar loslaten en spe-
len.
Er is nu ook een signaal af-
gesproken hoe aan te geven
of de overtreding binnen of
buiten de 6 meter plaats heeft
gevonden: één arm omhoog
en de andere arm wijst in de
richting van de aanval, dan is
de overtreding buiten de 6
meter. Let wel, dit signaal
wordt niet standaard gege-
ven. Alleen als de scheids-
rechter denkt dat er onduide-
lijkheid is over de positie, zal
de scheidsrechter dit signaal
geven. Nu maar hopen dat de

scheidsrechter aan de andere
kant van het bad het signaal
overgeeft.

• Er komt een flying substitute
area. In dit gebied mag men
alleen wisselen. Het wisselen
gebeurt door duidelijk en
zichtbaar 'handshake' in dit
gebied door beide spelers.
Beide spelers dienen zich
boven water te bevinden. Je
mag in dit gebied in of uitko-
men via het terugkomvak!
Dit gebied is aan de lange
zijde van het zwembad gelo-
kaliseerd en dus niet in alle
zwembaden fysiek mogelijk
omdat deze daarvoor te smal
zijn. Zie de spelregels om de
exacte locatie in het bad te
zien.

• De keeper mag over de mid-
denlijn komen en meespelen
met het spel. Buiten de zes-
meter lijn verliest de keeper
zijn/haar keepersprivileges
(wordt dus een veldspeler).

• Elk team dat start met een
aanval krijgt 30 seconden op
de schotklok (niks nieuws).
Zolang het team in balbezit
blijft en de schotklok gereset
moet worden, dan gaat de
klok niet terug naar 30 se-
conden, maar naar 20 secon-
den.
Maar als er een uitsluiting
van een verdedigende speler
plaatsvind en de teller op de
schotklok is meer dan 20
seconden, dan wordt de
schotklok niet gereset, maar
blijft staan op de tijd die het
dan aangeeft.
Om het nog ingewikkelder te
maken gaat de schotklok wel

naar 30 seconden als er een
strafworp wordt gegeven.
Dit zal van de relaxte juryta-
felfunctie een stress functie
maken. Technisch gezien
moet hiervoor nog het één en
ander aangepast worden.

• De vrije worp moet genomen
worden waar de bal zich be-
vind (tenzij de bal zich bui-
ten de lijnen bevind of bin-
nen de twee meter). Dus de
bal moet nooit meer naar de
plaats van overtreding, zelf
niet meer als de bal zich
dichterbij het aanvallende
goal ligt dan waar de overtre-
ding heeft plaatsgevonden.
Uiteraard vraagt dit om
oplettendheid als de plaats
van overtreding en de plaats
van de bal niet beide in of
buiten de 6 meter gebied ligt.
Als één van de twee in het 6
meter gebied ligt dan gelden
de regels binnen de 6 meter
(dus niet direct op goal
schieten).

• Een hoekworp mag direct op
goal worden geschoten, ge-
lijk als een strafworp. Ook
mag de speler de bal zicht-
baar loslaten, vervolgens op-
zwemmen en (dreigen en)
schieten op goal of overspe-
len.

• Ieder team heeft recht op to-
taal 2 keer een time-out. De-
ze mogen aangevraagd wor-
den. Het is zelf mogelijk de-
ze direct na elkaar aan te vra-
gen.

• Het belemmeren van een
aanvallende speler (waar dan
ook in het veld) leidt direct
tot een uitsluiting. De aan-

https://www.knzb.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000046821
https://www.knzb.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000046821
https://www.knzb.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000046821
https://www.knzb.nl/StippWebDLL/Resources/Handlers/DownloadBestand.ashx?ID=1000046821
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vallende speler hoeft hierbij
niet in het bezit te zijn van de
bal. Belemmeren houdt in
dat de verdedigende speler
de aanvallende speler elke
voorwaartse beweging on-
mogelijk maakt of alleen oog
heeft voor de tegenstander en
geen idee heeft waar het spel
of bal zich bevind.

• De scheidsrechters worden
gevraagd te fluiten met ver-
traging (geen wijziging in de
spelregels; maar meer een
richtlijn deze regel meer toe
te passen) voor de acties op

de midvoor.
• Elke aanvallende speler die

de bal houdt binnen de 6 me-
ter en aanstalten maakt om
op goal te schieten en wordt
aangevallen door een verd-
edigende speler krijgt een
strafworp mee. Tenzij de
aanvallende speler met zijn
rug naar het goal ligt, of als
de verdedigende speler alleen
de bal raakt volgt geen straf-
worp.

Dit zijn de veranderingen in de
spelregels. Hoe deze regels ui-

teindelijk het spel zullen veran-
deren zal na het eerste seizoen
blijken. Ik voorzie het eerste half
jaar de nodige frustraties bij spe-
lers, scheidsrechters en juryta-
fels. Dat is de normale leercurve.
Als iedereen zich daarvan be-
wust is dan komen we dat half
jaar wel door en kunnen we met
zijn allen blijven genieten van
het waterpolospelletje.

Veel plezier met de komende
toernooien.

Ton van Gemert.
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Bekende landen

Raad de bekende mensen met
landen in hun naam. Als hulp-
middel krijg je een foto en een
aantal letters van hun naam te
zien.
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CryptoFilippine

Vul het diagram in met de woorden die in de omschrijving bedoeld worden. De omschrijvingen zijn
cryptisch. De kleine cijfertjes in de cellen helpen je de puzzel op te lossen, want gelijke cijfers zijn gelijke
letters. Als de puzzel is opgelost, kun je in de gekleurde vakjes verticaal de oplossing lezen.

A Die veroorzaken blindheid (7) I
Het is terecht dat het voor een componist af-
loopt (8)

B Insecten die voorkomen in een deltagebied (12) J Land waar onstoffelijke personen wonen (8)

C Behoeden voor onbelemmerd ronddolen (8) K Op zo'n schip gaat het ons voor de wind (8)

D Maak die plant maar nat (7) L Binnen de Stem (14)

E Metaaldelen die ten onder gaan (11) M Buizen als vracht innemen en vertrekken (10)

F
Wordt gebruikt bij golfwedstrijden in de late

uurtjes (9)
N Niet de dochter van een theetante (12)

G In buitenplaatsen je toevlucht nemen (8) O
De kapotte vloerbedekking is het werk van een
kunstenaar (13)

H
Over de klank van het mannenkoor is overeen-
stemming (12)

P
Onderscheidingen van topkoks met goede ban-
den (15)
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Cryptofoto 16 Cryptofoto 18Cryptofoto 17

Cryptofoto 19 Cryptofoto 20 Cryptofoto 21

Cryptofoto

Zoek de bands.
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Cryptofoto 23

Cryptofoto 24

Cryptofoto 25

Cryptofoto 22

Cryptofoto 26
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De vijfde periode

Na de wedstrijd wordt in het clubhuis de hele wedstrijd nog eventjes dunnetjes overgedaan. Als je de
wedstrijd niet heb gezien dan is het puzzelen om scherp te krijgen wat er is gebeurt.
Je hebt het volgende opgevangen:

1. In de 2de periode krijgt iemand die geen Hans heet een uitsluiting met vervanging na 4
minuten (UMV/4)

2. In de 3de periode fluit de scheidsrechter voor een gewone fout tegen een 45 jarige
3. Jeroen wordt uitgesloten met vervanging (UMV)
4. Degene die in de Time-Out een uitsluiting voor 20 seconde (U20) krijgt is 2 jaar jonger dan

Jan Pieter.
5. Hans is 42 jaar oud
6. Ted is ouder dan Herman
7. Wie in de 4de periode een overtreding maakt veroorzaakte geen strafworp (S)
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Kleurplaat 1



17    
 

Een vleugje vlag

Zeven vlaggen van de wereld
zijn verknipt en vormen de on-
derstaande vlag. Kan jij de lan-
den van de originele vlaggen
benoemen?

Zoek de zes verschillen
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Gekleurde bands

Weet jij welke bands dit zijn?
Neem van:

A. Tweede letter
B. Vierde letter
C. Zevende letter
D. Tiende letter
E. Zesde letter
F. Derde letter
G. Derde letter
H. Tweede letter
I. Één na laatste letter

Zet deze achter elkaar met een spatie tussen de vijfde en de zesde letter en je hebt het meest kleurrijk
onderdeel van DWT te pakken.
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PLAY 2

PLAY 1

PLAY 3

PLAY 4

PLAY 10

PLAY 9

PLAY 8

PLAY 7

PLAY 6

PLAY 5

PLAY 12

PLAY 11

PLAY 13

PLAY 14

PLAY 20

PLAY 19

PLAY 18

PLAY 17

PLAY 16

PLAY 15

Heb je even voor mij

Via de onderstaande link kom je bij 10 korte geluidsbestanden terecht. Deze zijn genummerd van 1 tot en
met 10. De vraag is: Kan je de artiest en het nummer raden?

Artiest

1. __________________________

2. __________________________

3. __________________________

4. __________________________

5. __________________________

6. __________________________

7. __________________________

8. __________________________

9. __________________________

10. __________________________

Song

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Oud en Nieuw

Via de onderstaande link kom je bij 10 geluidsbestanden terecht. Deze zijn genummerd van 11 tot en met
20. De vraag is: kan je de artiesten en de nummers raden?

Artiest

11. __________________________

12. __________________________

13. __________________________

14. __________________________

15. __________________________

16. __________________________

17. __________________________

18. __________________________

19. __________________________

20. __________________________

Song

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

http://www.dewatertrappers.nl/clubblad/201906_s/02.mp3
http://www.dewatertrappers.nl/clubblad/201906_s/01.mp3
http://www.dewatertrappers.nl/clubblad/201906_s/03.mp3
http://www.dewatertrappers.nl/clubblad/201906_s/04.mp3
http://www.dewatertrappers.nl/clubblad/201906_s/10.mp3
http://www.dewatertrappers.nl/clubblad/201906_s/09.mp3
http://www.dewatertrappers.nl/clubblad/201906_s/08.mp3
http://www.dewatertrappers.nl/clubblad/201906_s/07.mp3
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Kleurplaat 2
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Algemene ledenvergadering
AVI Totaal
Badpak
Badwater
Bal
Beker
Beleid
Boerhaavebad
Bril
Capje
Club
Clubhuis
Commissie
Dagelijks Bestuur
Dames
De Planeet
De Waterdroppels
De Watertrappers
Doel
DWT
Ere lid
Fablo Tennis
Families
Fluit
Heren
Houtvaart
Huijgsport
Jury
Jurylid
JVL Administraties BV
Kader
Landtrainen
Leden
Ledenadministratie
Leszwemmen
Lijn

Midvoor
Paastoernooi
Penningmeester
Pinkstertoernooi
Pubkwis
Publiek
Scheidsrechter
Secretaris
Sector
Sendenbokaal
Senior
Sponsoren
Sport
Sportgala
St Bavo
Superspetters
Synchro Beat
Synchroonzwemmen
Trainer
Training
Uur U
Vlinderslaggala
Voorzitter
Vrienden
Vrijwilligers
Wachtlijsten
Water
Waterpolo
Wedstrijden
Wedstrijdzwemmen
Werkgroep
Zeemijl
ZOV
Zwembroeken
Zwemhaak

Sudoku

Woordzoeker
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Wie het Capje past trekt h'm aan.

Er is een ruimte met alleen maar muren en één deur van hout. In die ruimte bevindt zich een doos met 3
witte en 2 blauwe capjes. Buiten de ruimte staan drie waterpolospeler(ster)s; om deze spelers onderling
van elkaar te kunnen onderscheiden noemen we ze: Sabine, Randy en Frank.

Frank gaat als eerste de ruimte binnen. Pakt een capje en zet deze op. Hij ziet niet welke kleur zijn capje
heeft. Vervolgens gaat hij voor de muur staan t.o. de deur. Hij kijkt daarbij naar de muur.
Vervolgens komt Sabine binnen. Ook zij pakt een capje en zet deze op. Zij weet niet welke kleur capje zij
heeft. Ze gaat achter Frank staan en ziet dus welke kleur capje Frank op heeft. Ze zegt dat niet.
Als laatste komt Randy binnen en pakt ook blind een capje en zet deze op. Hij gaat achter Sabine staan en
ziet dus de capjes van Sabine en Frank. Hij zegt hier niets over.

Alle drie weten ze dat er 3 witte en 2 blauwe capjes in de doos zaten. Er wordt eerst aan Randy gevraagd
of hij kan zeggen welke kleur zijn capje heeft. Randy zegt dat hij dat niet weet.
Vervolgens wordt aan Sabine gevraagd of zij weet welke kleur haar capje heeft. Sabine zegt dat zij dat
niet kan weten.
Als laatste wordt aan Frank gevraagd of hij weet welke kleur zijn capje heeft. Frank zegt dat hij een wit
capje op heeft. Dit klopt.

Weet jij hoe het komt dat Frank weet dat hij een wit capje op heeft?

Let op: elke overeenkomst met bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten berust op louter toeval.
Alle personages, gebeurtenissen, plaatsen en entiteiten zijn fictief en verhouden zich op geen enkele manier tot een
werkelijkheid van bestaande personen, gebeurtenissen, plaatsen of entiteiten.

Help elke hond naar zijn hok.
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The Loser pages

Wie het Capje past trekt h'm aan.

Oplossing Raadsel Wie het Capje past trekt h'm aan
Als Randy ziet dat Sabine en Frank een blauw capje op heeft, dan weet Randy met 100% zekerheid dat hij een wit capje op
heeft. Aangezien Randy zegt dat hij niet weet welke kleur zijn capje heeft, betekent dit dat hij de volgende combinaties voor
zich ziet:

Sabine ?en Frank dragen allebei een wit capje
Sabine ?draagt een wit capje en Frank een blauw capje
Sabine ?draagt een blauw capje en Frank een wit capje

Sabine weet, op basis van het antwoord van Randy, welke kleurencombinaties mogelijk zijn (zie opsomming hierboven).
Als Frank een blauw capje zou dragen dan kan Sabine alleen maar de kleur wit dragen. Aanhf{jfo!{f!{jfu dat Frank een wit
capje draagt, kan haar capje de kleur wit of blauw zijn. Hierdoor weet ze dus niet welke kleur haar capje heeft.
Door de antwoorden van Randy en Sabine weet Frank dus met 100% zekerheid dat hij een wit capje draagt.

Woordzoeker
De rode letters moet je overhouden. 
Deze vormen tezamen de zin
De beste, leukste, oudste, en 
gezelligste familie zwemsport-
vereniging van Haarlem en verre
omstreken: De Watertrappers.

Sodoku 

The Loser pages
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Oud en Nieuw

11 jazzpolitie (liefdes liedjes) en Justin Bieber (Sorry)
12 Kate Bush (Running up that Hill) en Hiciqstudio (Bad Liar)
13 Ed Sheeran (Shape Of You) en Youssou N'Dour (7 Seconds)
14 OneRepublic (Counting Stars) en Luis Fonsi (Despacito)
15 Billy Idol (White Wedding) en Avicii (SOS)
16 Kygo (Stole the Show) en Beach Boys (Wouldn't It Be Nice)
17 Ariana Grande feat. Nicki Minaj (Side to Side) en Ray Parker jr. &
Raydio (You can't change that)
18 George Ezra (Shotgun) en Natalie Imbruglia (Torn)
19 Pink (Walk me Home) en Melissa Etheridge (Like the Way I do)
20 Little Mix feat. Nicki Minaj (Woman like me) en Robbie Williams feat.
PetShop Boys (She's Madonna)

Een vleugje vlag
Beginnend links bovenin en dan met de klok mee:
Australië, Chili, Noord Korea, Spanje, Tunesië, Turkmenistan en Venezuela.

De vijfde periode

Gekleurde bands

The BlaAc.k Eyed Peas
Green DBa.y
SimplyC R.ed
Deep PDur.ple
GoldenE E.aring
Red HoFt .Chili Peppers
MaroonG 5.
Pink FlHoy.d
4 Non BI.londes

Antwoord is: Heren drie

De zes verschillen

Heb je even voor mij

01 ABBA met Waterloo
02 Supertramp met Dreamer
03 The Beatles met Come together
04 George Michael met Outside
05 Golden Earring met Radar Love
06 The Rolling Stones met Start me Up
07 James Brown met It's a Man's World
08 Marco Borsato met Dromen zijn Bedrog
09 Michael Jackson met Stranger in Moscow
10 U2 met New Year's Day
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CryptofotoArtiestNummerUitleg

14 
Zie clubblad mei

The CardigansMy favourite gameDe gebreide jasjes geeft vertaald naar het Engels Cardigans. Het spel Het
Vergeten Eiland is speelgoed van het jaar 2018.

15
Zie clubblad mei

The La’sThere she GoesBovenste foto laat Naughty Boy en Sam Smith zien. Dit duo is bekend van
het liedje La La La. Onderaan zie je Clouseau. Zij zijn in Nederland doorge-
broken met het nummer Daar Gaat Ze.

16Atomic KittenWhole againHet katje dat licht uitstraalt geeft de artiest weer. De gebroken vaas is ge-
lijmd en dus weer heel.

17The DoorsRiders on the stormDe karakter van Monster&Co verwijst naar deuren. De fietsers tegen de
storm in verwijzen naar de titel.

18TotoAfricaBovenste foto laat Frits van Turenhout zien. Hij is bekend van de voetbal-
en toto-uitslagen. De onderste foto laat één van de eerste moderne mens
zien, welke, naar alle waarschijnlijkheid, is ontstaan in Afrika.

19Elvis PresleyViva Las VegasEen ingewikkelde deze. De kranten geven het woord pres(s). Linksonder is
Bruce Lee. Samen vormen deze Presley. Perodua heeft een type auto ge-
naamd Viva. De acteurs rechtsonder spelen samen in de film Las Vegas.

20The RembrandtsI’ll be there for youVanwege het 350ste sterfdag van Rembrandt heeft het Rijksmuseum een
actie. Het onderste gedeelte is daar een affiche van. Het bovenste gedeelte
laat de bank zien van de serie Friends.

21The ProdigyFirestarterHugo de Groot wordt gezien als een wonderkind. Vertaald naar het Engels
geeft dat Prodigy. Onderaan staat een hulpmiddel om de barbecue snel
operationeel te hebben, ook wel firestarter genoemd.

22Pointer SistersI’m so excited Jump HappinessDe gezusters Williams wijzen naar de bal tijdens het serveren, vandaar
Pointer Sisters. De blije man die springt verwijst naar drie verschillende
titels.

23MudDynamiteHet onderste gedeelte is een affiche voor de MUD run. Bovenaan staat
Alfred Nobel, de uitvinder van het dynamiet.

24UB40Red red WineHet logo is van het UWV (instantie voor werkloosheidsuitkering). UB40
was een formulier in Engeland om een werkloosheid uitkering aan te vragen.
Ilja Gort is een wijnboer en verwijst naar de titel van het liedje.

25Artic MonkeysI bet you look good on the DancefloorSpreekt voor zichzelf.
26Niel DiamondLove on the rocksLeonardo DiCaprio en Sean Connery spelen allebei in een film met Dia-

mond in de titel (Blood Diamond en Diamonds are forever). De hartjes op
stenen geven de titel van het liedje.

Cryptoflipine

Bekende landen
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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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