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Update van de penningmeester
Hallo allemaal,
Wat een tijden. Uniek, om nooit
meer te vergeten, maar wat mij
betreft ook om nooit meer mee te
maken.
We kijken iedere keer uit naar de
persconferentie van onze minister president om te weten te komen of de regels versoepeld gaan
worden.
Helaas is dit voor het zwemmen
niet het geval. Jongeren mogen
weer buiten gaan sporten, gelukkig maar. En we juichen dat uiteraard ook toe voor onze leden.
We hopen alleen natuurlijk wel
dat ze hun watersport niet vergeten en volgend seizoen, mits de
regels het toelaten, weer komen
zwemmen.
Alle regels, sluitingen, annuleringen van toernooien en andere
bijeenkomsten etc. hebben ook
financiële gevolgen. Daar is al
één en ander over bekend gemaakt via de website, facebook
en mailings. Wij als vereniging

hebben het geluk dat wij de badhuur niet meer hoeven te betalen
en verrekenen dat dan ook in de
contributie.
Door diverse financiële maatregelen hebben we de contributie
voor het leszwemmen geheel
kunnen laten vervallen. Voor de
sportsectoren hebben we een
mindering van € 50,10 kunnen
bewerkstelligen.
De facturen voor de sportsectoren zijn helaas toch nog een
week later verstuurd dan de planning. Dat kwam doordat het toepassen van de mindering meer
werk met zich mee bracht dan
verwacht.
Korting per sportsector, personen
die per kwartaal of jaar betalen,
contributie die door het jeugdsportfonds wordt voldaan, ereleden en leden van verdienste die
geen contributie betalen. En dan
ook nog leden die de vereniging
extra willen steunen door de normale contributie te willen betalen, waar we ze natuurlijk erg

dankbaar voor zijn.
Al met al een hele puzzel. En
dan nog maar niet te praten over
de begroting voor dit lopende
jaar.
Ik hoop jullie op 18 juni te kunnen treffen op de Algemene Ledenvergadering waarin de jaarcijfers van het afgelopen jaar
zullen worden besproken en de
begroting voor 2020 wordt voorgelegd. En uiteraard behalve de
financiële cijfers nog veel meer
wordt besproken.
Tegen de tijd dat jullie dit allemaal kunnen lezen hoop ik de
facturen te hebben verzonden.
Het incasseren zal een week na
de factuurdatum gebeuren.
Ik hoop dat een iedere zelf gezond, bezig, veilig, en fit blijft en
dat we elkaar weer snel kunnen
treffen.
Groet,
Johan Selles,
penningmeester DWT

Spelregelvraag 45
Wit is in de aanval. Wit 10 bevindt zich in het 6-metergebied
van blauw en is gericht naar het
doel. Hij/zij wil de bal, die op

het water ligt, bovenhands oppakken. Blauw 4 drukt alleen de
hand van de witte speler omlaag
waardoor de bal onder water

komt.
Wat beslis je als jij de scheidsrechter bent: een vrije worp voor
blauw of een strafworp voor wit?
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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
De clubhuiscommissie heeft de
afgelopen periode weinig te doen
gehad. Het is helaas even niet
anders. Geen bardiensten regelen, boodschappen doen of evenementen organiseren. Het clubhuis hebben we alvast klaar gemaakt voor de zomerstop. Zoals
ieder jaar hebben we zoveel mogelijk koelkasten en de grote
vriezer uitgezet. Dit voor het milieu en het drukken van de energiekosten.

Dit jaar hebben we daarnaast
nog iets anders gedaan. We hebben goed gekeken naar onze
voorraad aan eten en drinken.
Helaas waren sommige producten over de datum of te lang
open geweest, maar een groot
deel was nog goed. We hebben
een deel gedoneerd aan de voedselbank in Haarlem en een deel
is tegen inkoopprijs verkocht aan
een aantal leden. Op deze manier
hebben we ons steentje bijgedra-

gen richting de voedselbank en
hebben we ervoor gezorgd dat
we weinig verlies hadden qua
inkoop.
We hopen jullie weer zo snel
mogelijk te mogen ontvangen in
het clubhuis!

Groetjes,
Mieke

Van de polovoorzitter
Beste iedereen,

willen).

Het schrijven van dit stukje voelt
anders dan andere maanden. Een
update geven over een vereniging die stilligt en een sporttak
waarvan niemand in geen weken
een zwembad heeft aangeraakt
lijkt overbodig. Echter, er is toch
een klein beetje organisatorisch
en bestuurlijk nieuws.

Voor DWT betekent dit dat alle
teams volgend jaar in de competitie blijven spelen waar zij nu in
speelden. Voor Heren 1, dat op
degraderen stond, blijkt dit wel
een heel unieke buitenkans om
zich te blijven handhaven in de
bond. Zo zie je maar dat elk nadeel, hoe groot en zwaar ook,
toch altijd weer kleine voordeeltjes met zich meebrengt.

In de hoogste kringen van het
waterpolo, ergens in een ivoren
toren diep in Nieuwegein, heeft
de KNZB in al haar wijsheid
besloten om dit seizoen met de
huidige stand vroegtijdig te laten
eindigen. Niet alleen blijft iedereen staan waar hij staat, maar er
zal ook geen enkel team promoveren of degraderen (tenzij verenigingen aangeven dat zij dit

Een andere relevante mededeling
is dat de regering onlangs heeft
aangekondigd dat jeugdclubs
weer mogen gaan sporten. Dit is
natuurlijk goed nieuws in het
algemeen, maar wat pijnlijker
nieuws voor onze jeugd. Wij
kunnen de trainingen namelijk

nog niet hervatten, aangezien de
zwembaden gewoon nog dicht
blijven. Als hier verandering in
komt, zullen wij dit z.s.m. laten
weten aan alle jeugdspelers en
trainers. Informatie met betrekking tot de seizoensstart (gaat de
Houtvaart open? etc.), zal ook
bekend worden gemaakt zodra
wij meer weten.
Verder rest mij niets anders dan
iedereen een veilige en gezonde
tijd toe te wensen.
Houdt vol en houdt u allen aan
de regels van de regering en het
RIVM. Zo komen wij, met zijn
allen, het snelst door deze crisis
heen!
David de Loor
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SponsorKliks
Als vereniging willen we de kosten voor
de leden zo laag mogelijk houden. Dat
betekend dat we op zoek zijn naar
andere inkomsten.
Daar kan jij heel simpel bij helpen.
Je bestelt vast wel eens iets online.
Als je dat de volgende keer via
SponsorKliks doet, dan krijgt DWT een
percentage van jou bestelling.

Hoe werkt het?
Download SponsorKliks op je telefoon
of tablet door op onderstaand logo te
klikken of de QR-code te scannen.
De eerste keer moet je o.a. het
sponsordoel kiezen. Vul in DWT en je
ziet verschijnen Haarlemse
Zwemvereniging De Watertrappers.
Open voor je volgende bestelling de
SponsorKliks app en kies daar je
winkel.

Je wordt automatisch door verwezen
naar je online winkel en DWT krijgt een
percentage van jouw bestelling.
Hetzelfde geld voor een browser op een
computer. Ga naar SponsorKliks.com,
klik rechts boven op het schild (logo)
"hier kan uw club staan" en type
"Haarlemse Zwemvereniging De
watertrappers". Het logo van DWT
verschijnt dan rechts boven.
Als je dan via deze site naar jouw winkel gaat ontvangt DWT ook weer een
percentage.
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Leszwemcommissie
Na de meivakantie mogen de
jongsten onder ons weer langzaam richting het normale leven.
Dat geldt voor school en ook
voor buitensporten. Helaas mogen de binnensporten nog niet
doorgaan. En dus ook het leszwemmen niet.
Gelukkig heeft de KNZB daar

wat op bedacht.
Deze week heeft u allemaal een
email ontvangen van iemand van
ons bestuur. Hierin staat een link
naar de SuperSpetters website.
Met onder meer een link naar
superleuke spelletjes. We noemen dat 'Superspetters voor
thuis'.

Dit kunt u downloaden van de
website www.Superspetters.nl .
Een beetje naar beneden scrollen
op de homepagina en daar vindt
u het.
Wilt u weten wat er te vinden is?
Hieronder staan enkele voorbeelden. Leuke spetterspelletjes voor
thuis.
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Synchroonzwemmen

Momenteel zit er alweer een
maand op zonder trainingen in
het zwembad en hebben wij elkaar dus ook al een maand niet
meer echt gezien… Deze situatie
wordt gelukkig super goed opgepakt door iedereen en er wordt
volop thuis doorgetraind!
Ook vinden wij het op trainingen

altijd supergezellig met elkaar en
missen wij nu een beetje het contact. Daarom hebben wij veel
contact via Whatsapp, krijgen
wij opdrachten die wij dan uit
moeten voeren, spelen wij spelletjes via Zoom en hebben wij onze eerste landtraining via Zoom

gehad. Vooral de spelletjestrainingen zijn superleuk en dan
kunnen wij even lekker bijkletsen.
En tot slot is er weer een Koprol
gemaakt door Flaminia Zuidhof
waarin wij haar nog beter leren
kennen.

Thuis trainen voor Synchroonzwemmen
In deze gekke periode zoeken
wij allemaal verschillende manieren om toch te blijven bewegen en contact met elkaar te houden.
Om in beweging te blijven ontvangen wij wekelijks een programma van Eva en Merel met
kracht- en lenigheidsoefeningen,
maar ook met synchro-specifieke
oefeningen zodat wij onze techniek ook enigszins bij kunnen
houden. Deze programma's bevatten ook nog eens twee verschillende niveaus zodat hij voor
alle meiden te volgen is.
Aangezien het soms lastig is om
jezelf te motiveren, en het gewoon gezellig is, wilde wij ook
een gezamenlijke training organiseren. Deze training werd gemaakt en gegeven door Charissa
en Tamara, de junioren hulptrainsters, en bevatte voornamelijk kracht- en lenigheidsoefe-

ningen. Het werd een leuke maar
ook zeker pittige training met
uiteindelijk wel spierpijn bij een
aantal meiden.

En om het naast het trainen ook
nog gezellig te maken en een
leuke activiteit samen te hebben
zijn wij Zoom-spelletjes gaan
spelen met alle meiden. Het was
best een uitdaging om leuke spelletjes te verzinnen die via een
webcam gespeelt kunnen worden, maar dat is Eva en Merel
zeker gelukt!
Zo hebben wij een zoektocht

door ons eigen huis gedaan; kijken of wij nog wisten waar
zwemspullen waren, maar ook
opzoek naar ons favoriete leesboek zodat wij misschien inspiratie bij elkaar op konden doen.
Verder hebben wij 'Ik zie ik zie
wat jij niet ziet' kunnen spelen en
een soort van hints alleen dan
met tekeningen. Op deze manier
samen komen was heel gezellig
en het was superleuk om elkaar
weer even te zien en bij te kunnen kletsen.
O o k s t a a t de vo l gen d e
Zoom-spelletjes bijeenkomst alweer gepland en het belooft weer
heel leuk te worden!
En tot slot hebben wij met z'n
allen nog een leuke teken-collage
gemaakt met als thema: 'Synchroonzwemmen bij DWT', deze
mooie collage is te vinden op de
volgende bladzijde.
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Gemaakt door: Aimy, Brigit, Chantal, Charissa, Doorsa, Elif, Eva, Ezra, Flaminia, Mira, Nazly, Noé,
Tamara, Tamara en Yfke
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Het beheerkantoor voor
Vereniging van Eigenaren
JVL Administraties BV is het beheerkantoor voor Vereniging van Eigenaren
in Haarlem en omstreken. Momenteel beheert JVL Administraties B.V. ruim
95 VvE`s in de regio Kennemerland (o.a. Haarlem, Heemstede, Hillegom,
IJmuiden, Lisse, Zandvoort, etc.).
Enkele voordelen van JVL Administraties B.V. zijn:
!
!
!
!

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

Op zoek naar een beheerkantoor dat alle zorgen voor een Vereniging van
Eigenaren uit handen neemt, neem dan contact op met:
JVL Administraties B.V.
Van Merlenstraat 1
2012 KM HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl
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De Koprol
Naam: Flaminia Zuidhof
Leeftijd: 11 jaar (bijna 12)

sen. Ik vond ze wel leuk maar
toch miste ik wat. Omdat ik ook
heel erg van zwemmen houd kon
ik met synchroonzwemmen alles
combineren!!
Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?
Eigenlijk vind ik alles heel leuk
maar als ik echt moet kiezen muziekzwemmen.

Hoelang zit je op synchroonzwemmen?
Ongeveer 3 jaar
Waarom heb je voor synchroonzwemmen als sport gekozen?
Ik had al een paar sporten gedaan waaronder turnen en dan-

Wat is je favoriete figuur en
waarom?
Op zich heb ik geen lievelingsfiguur, maar ik vind figuren met
draaien wel altijd mooi om te
zien!
Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te bereiken?
Helaas is het seizoen door het
coronavirus in de soep gelopen.
Ik had graag aan alle wedstrijden

willen meedoen.
Wat is het leukste moment geweest met synchroonzwemmen?
Eigenlijk is elke les een feest, net
zoals alle wedstrijden!
Wie is je voorbeeld in het synchroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwemmen en waarom?
Noortje en Bregje! Naast dat ze
het sterkste synchroonzwemduo
zijn van Nederland, zijn het ook
nog eens tweelingzussen!! Ze
zijn gewoon geweldig!!
Wil je nog iets kwijt?
Ik wil nog even zeggen dat Merel
en Eva de leukste en beste
synchroonzwemjuffen zijn!!
Aan wie geef je de koprol
door?
Charissa!!

Van het bestuur
Sinds het begin van dit jaar heeft
het bestuur een nieuw lid, Jeffrey
Camphens.
Vanaf mijn achtste levensjaar
ben ik lid van DWT, toen ben ik
begonnen met waterpolo. Na tien
jaar waterpolo was het tijd voor
een nieuwe uitdaging, wedstrijdzwemmen. Tot op de dag van
vandaag ben ik hier intensief
mee bezig en lig ik dagelijks in
het water!
Naast het fanatieke zwemmen

verzorg ik onder andere de landtrainingen voor de wedstrijdzwemploeg en ben ik lid van de
wedstrijdzwemwerkgroep.
Toen ik werd benaderd om lid te
worden van het bestuur twijfelde
ik niet en pakte deze uitdaging
aan. Als het jongste lid van het
bestuur probeer ik met een frisse
blik te kijken naar de dingen die
spelen binnen de vereniging en
probeer om met out of the box

ideeën te komen.
Ik hoop dat het met iedereen
goed gaat in deze rare tijden.
Ondanks dat de vereniging gesloten is, zitten wij van het bestuur niet stil. We doen er alles
aan om wanneer het weer mag
de vereniging weer te kunnen
openen.
We zien elkaar dan!
Jeffrey Camphens
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Wedstrijdzwemmen
Sinds de coronamaatregelen is
niemand in staat om nog ''normaal'' te trainen. Velen zijn druk
bezig thuis met verschillende
activiteiten. Zo is er een mogelijkheid tot landtrainen, elke
week wordt er door de landtrainers een training doorgegeven.
Ook kan je als het mooi weer is
een stuk gaan hardlopen of fietsen. In deze periode zijn er gelukkig voldoende mogelijkheden
om actief bezig te blijven, maak
hier ook goed gebruik van!
Naast alle land activiteiten is er
een klein groepje die zo gek is
om het koude water in te gaan
met een wetsuit of zelfs zonder!
Gelukkig zit het weer af en toe
mee en kunnen we zwemmen
met een lekker zonnetje! Tot deze kleine groep behoren: Inken,
Jessica, Nynke, Meret, Arnout,
Marije, Hanne, Thijmen, Chantal
en Jeffrey. Ieder zwemt op zijn
eigen favoriete locatie: het wed,
de kanobaan in Spaarnwoude of
de molenplas. Het buitenwater
heeft een temperatuur van ongeveer 14 graden, dat is ruim 12
graden kouder dan het zwemba-

dwater. Bij deze temperaturen is
het dan ook zeer aan te raden
om:
1.
Gebruik te maken van een
wetsuit
2.
Zwem nooit alleen of heb
begeleiding
3.
Maak gebruik van een felle
badmuts zodat je goed opvalt en
zwem eventueel met een boei
4.
Zorg voor warme kleding
na afloop
Natuurlijk is elke zwemmer anders en zal iedere zwemmer voor
zichzelf moeten aanvoelen wat
hij of zij prettig vindt. Het belangrijkste is dat wat je ook doet

doe het veilig. Ga niet zomaar
onvoorbereid het openwater in.
Zorg er voor dat als je voor het
eerst buiten gaat zwemmen dat
je iemand mee neemt en bouw
het rustig op. Openwaterzwemmen is namelijk net even iets
anders dan binnenzwemmen.
Zorg er vooral voor dat je plezier
hebt de komende weken en blijf
vooral lekker actief in sport en
het onderhouden van je contacten met vrienden en vriendinnen.
Samen komen we er doorheen en
kijken we uit naar een nieuw
seizoen! Stay Home and stay
safe!

Antwoord Spelregelvraag 45
Artikel 23.9 van de spelregels
geeft aan: Het door een verdediger, inclusief doelverdediger, van
achteren hinderen van een aanvaller binnen het 6-metergebied
indien de aanvaller zijn gezicht
naar het doel heeft en een doel-

poging doet, tenzij de verdediger
slechts de bal raakt. Wanneer de
acties van de verdediger voorkomen dat de aanvaller kan schieten, moet ook een strafworp worden toegekend.
De verdediger raakt niet de bal

(hij/zij raakt de hand van de
aanvaller) en voorkomt ook nog
eens dat de aanvaller kan schieten. Dus een strafworp voor wit.
Met vriendelijke groet,
Ton van Gemert.
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Uit het Haarlems Dagblad
Door de harde inzet binnen de
vereniging, zou je bijna vergeten
dat de vrijwilligers ook nog echte
banen hebben. We feliciteren
Bert met zijn pensioen en dank-

en hem voor zijn jarenlang trouwe dienst op zowel de bus als bij
DWT. Hoewel we hopen dat hij
bij de laatstgenoemde voorlopig

nog niet met pensioen gaat! Van
harte Bert!
De polotak en de rest van DWT
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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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