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Een nieuw seizoen in roerige tijden
Het seizoen is weer begonnen.
Nadat de sportsectoren in de zomer in de Houtvaart hebben kunnen door trainen, zijn de reguliere trainingen weer van start gegaan.
Het leszwemmen is weer enthousiast van start gegaan. De
eerste keer was met wat onwennige opstart problemen maar die
problemen zullen gauw verholpen worden. Iedereen moet zijn
weg hier nog in vinden. Niet
vreemd omdat veel anders gaat
dan iedereen gewend was.
De sportsectoren zijn ook weer
druk aan het trainen. Iedereen is
blij elkaar weer te treffen in het
zwembad en dat is natuurlijk
ook een belangrijk aspect van
het samen trainen.
Maar er zijn ook wat haken en
ogen aan het nieuwe seizoen. Zo
wil/ durft niet iedereen om ver-

schillende redenen te komen
sporten. Het corona virus ligt op
de loer en in een zwembad ben
je, net als op andere plaatsen,
ook vatbaar. Chloor schijnt te
helpen maar als je (te) dicht bij
elkaar bent zal dat waarschijnlijk
niet werken. We respecteren dan
ook ieders beslissing om wel of
niet te komen trainen.
Dit zal natuurlijk ook effect hebben op de wedstrijden. Wedstrijdzwemmen begint later met
de officiële competitie maar waterpolo begint op 3 oktober. De
commissie is druk bezig om te
kijken wat haalbaar is met teams, overlegt met andere verenigingen hierover en heeft nauw
contact met de KNZB. Ze zullen
alle poloërs op te hoogte houden
van de ontwikkelingen.
Synchroonzwemmen gaat ook
gewoon door. Daar zijn minder

Johan Selles Erelid
In juni is Johan Selles uitgeroepen tot ere-lid van onze vereniging. Veel lof o.a. voor zijn
werk als penningmeester en bestuurslid.

oudere sporters en kan makkelijker afstand worden gehouden
dan bij waterpolo. Maar ook
daar worden alle maatregelen
nageleefd en passen ze alles aan
o p d e p r o t o col l en ( z i e
dwt-haarlem.nl).
Wat dit seizoen gaat brengen zal
dus nog de vraag blijven. Weet
wel dat alle werkgroep leden,
trainers, lesgevers en andere
vrijwilligers heel hard bezig zijn
(geweest) om jullie te laten
zwemmen. Ik wil al die vrijwilligers dan ook heel erg bedanken
voor hun tomeloze inzet.
Veel water plezier gewenst en
we houden jullie zoveel mogelijk op te hoogte via onze site,
dwt-haarlem.nl
Met vriendelijke groet,
Johan Selles,
penningmeester DWT
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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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Leszwemmen SuperSpetters:
We zijn weer gestart, gelukkig
kunnen de lagere badjes nu ook
zwemmen. We merken dat veel
kinderen het spannend vinden.
Sommige gaan meteen weer op
hun oude niveau verder, waar
andere duidelijk wat zwem skills
verleerd zijn. De lesgevers hebben in de Corona-tijd een online
nascholing gevolgd, over het
effect van een half jaar niet
zwemmen op de kinderen. Ze
weten dus waar ze op moeten
letten.
Hierdoor, en doordat we een half
jaar geen les hebben kunnen geven aan de laagste badjes, moeten kinderen op de wachtlijst
ook langer geduld hebben. Vervelend, maar het is niet anders.

en dus veel ouders hebben. 1,5
meter afstand houden is simpelweg niet mogelijk. Dit feit heeft
voor- en nadelen. Als voordeel
zien wij dat kinderen minder
afgeleid zijn en beter opletten
tijdens de les. Als nadeel zien
we dat sommige kinderen het
vertrouwde gezicht op de kant
missen en wat gespannen zijn.
Ander nadeel is dat u als ouder
nu niet goed meekrijgt hoe het
gaat met de zwemles van uw
kind. We zijn momenteel een
schema aan het bedenken, hoe
en wanneer we in groepjes toch
de ouders eens per zoveel tijd
toegang tot de les kunnen geven.
Dat is niet makkelijk, maar wel
wenselijk. U hoort het, zodra wij
daar meer over weten.

Op dit moment kunnen er geen
ouders kijken bij de zwemlessen. Dit omdat we veel kinderen

De jaarplanning is er: zie hieronder. Hierop kan u zien wanneer
er geen les is (daar staat bij:
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20-nov
27-nov
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uitzoeken

start herfstvakantie
herfstvakantie

afzwemmen Boerhaave

geen zwemles kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie

zaterdag
zaterdag
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geen zwemles). Rondom de
meeste vakanties en feestdagen
gaan de lessen gewoon dor, alleen niet rond kerst en de zomervakantie. Ook ziet u op de jaarplanning wanneer er uitzoeken is
in de badjes 8, om te kijken wie
er kan afzwemmen. Dit is bewust 2 weken voor het afzwemmen gedaan, zodat een evt ziek
kind nog een uitzoekmogelijkheid heeft. En natuurlijk de afzwemdata.
Hoe het afzwemmen zal gaan,
moeten we ook nog uitzoeken,
we wachten tot kort voor het
afzwemmen, hoe het op dat moment is met de actuele Corona
regels. Maar ga er maar van uit
dat opa's en oma's en andere
mensen buiten uw gezin om, er
niet bij kunnen zijn.
De jaarplanning is ook altijd op
de website te bekijken.

uitzoeken

start herfstvakantie
herfstvakantie

afzwemmen vrijdag Boerhaave

geen zwemles kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie
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Synchroonzwemmen

De vakantie is weer voorbij en
we staan in de startblokken voor
een bijzonder seizoen. De situatie rondom Corona blijft onzeker
en kan de planning, net als vorig
seizoen, flink in de war schoppen. Desalniettemin staan we te
trappelen om te beginnen en blijven we positief. De groep is
flink aan het groeien, ook bij de
hogere categorieën, wat dit seizoen heel interessant gaat maken! We gaan ook dit jaar weer
voor het halen van diploma's,
limieten en persoonlijke records,
maar nog belangrijker, plezier!
Maar voordat we gaan vooruitblikken op de plannen voor dit
seizoen ook nog een kleine terugblik naar wat wij allemaal in
de zomervakantie hebben gedaan. Want wij hebben zeker
niet stilgezeten. Zo mochten alle
meiden, vanaf de Age 1, op de
dinsdagavond komen trainen.
Op deze manier kon de conditie
op peil gehouden worden en
misschien zelfs verder opgebouwd worden. Naast het wer-

ken aan de conditie is er ook
hard gewerkt aan muzieknummers. De Age I en Age II hebben
een hele goede start gemaakt aan
hun groepsnummer, de junioren
hebben één volledig muzieknummer aangeleerd en de senioren-zwemsters hebben zelfs
twee muzieknummers aangeleerd in de vakantie. Voor alle
groepen is dit een hele mooie
basis voor het nieuwe seizoen.

De groep van Age I en Age
II-zwemsters ligt ook dicht bij
elkaar op gebied van niveau.
Daarom is besloten om ook deze
meiden samen een groepsnummer te laten zwemmen op de
muziekwedstrijd in juli. Daarnaast is het doel voor deze meiden om technisch veel te leren,
diploma's te halen en om samen
een mooi nummer te zwemmen
op de wedstrijd.

En voor seizoen 2020-2021 hebben wij veel leuke plannen.
De junioren en senioren gaan
dit seizoen heel veel samen
zwemmen en in deze categorie
gaan 11 meiden zwemmen. De
senioren gaan in januari de korte
kür zwemmen op de interregio
senior. De junioren zwemmen
het groepsnummer op de interregio junior. En omdat de niveaus
van deze twee groepen dicht bij
elkaar liggen wordt er gezamenlijk een Combo-nummer aangeleerd waarmee wij uiteindelijk
op het NK in juni willen gaan
zwemmen.

De meisjes van de aanloop gaan
dit seizoen weer veel oefenen
voor de diploma's en muzieknummers. Iedereen zal hiervoor
oefenen op zijn eigen tempo.
Naast dat er veel op het plan
staat voor alle meiden gaan wij
ook voor een seizoen met heel
veel plezier. Om alle meiden te
leren kennen die dit seizoen bij
ons zwemmen gaan wij weer
verder met 'De Koprol'. En deze
week mag Mira zich voorstellen.
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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: Mira Loke
Leeftijd: 15 jaar

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?
Muziek, want dan heb je echt het
gevoel dat je samen iets wil bereiken. (Als je dan geen solo
doet.)
Wat is je favoriete figuur en
waarom?
Ik heb niet echt een favoriete
figuur maar als een figuur heel
snel gaat en dan opeens heel
langzaam ziet het er altijd supermooi uit.

Hoelang zit je op synchroonzwemmen? Ruim 3 jaar
Waarom heb je voor synchroonzwemmen als sport gekozen?
Ik zat eerst op waterpolo, maar
dat was niks voor mij. Toen ben
ik synchroonzwemmen gaan
proberen, want dat was tegelijkertijd met waterpolo.

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te bereiken?
Eigenlijk wil ik heel graag plat
zitten in mijn spagaat. Ik moet er
nog wel wat voor gaan doen
maar dan heb je ook wat.
Wat is het leukste moment
geweest met synchroonzwemmen?
Dat is moeilijk te kiezen. Ik vind

het eigenlijk altijd wel leuk.
Maar als je moet wachten bij de
wedstrijden is het ook altijd heel
gezellig.
Wie is je voorbeeld in het synchroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwemmen en waarom?
Ik heb niet echt een voorbeeld.
Maar ik vind de Russische duetten wel altijd heel mooi om te
zien.
Wil je nog iets kwijt?
Als ik te lang niet naar de training ben geweest (bv. na de vakantie of ik kon heel lang niet)
voel ik me altijd heel zenuwachtig. Ik weet ook niet echt waarom maar gelukkig gaat het altijd
weer snel weg.
Aan wie geef je de koprol
door?
Aan Noëlle!

Bericht van de clubhuiscommissie
In verband met de Corona maatregelen hebben wij samen met
OVH voor de gezamenlijke toiletten handdoekautomaten, zeepdispensers en grote prullenbakken aangeschaft.
Verder is er ook met OVH be-

sloten om helemaal rookvrij te
zijn. Dit ook op verzoek van
SRO.

Dus mag er niet meer
buiten voor het clubhuis gerookt worden.

Daarom wordt de buitenasbak
die aan de gevel hangt weggehaald. Daarvoor in de plaats is er
om de hoek van ons clubhuis
een asbaktegel geplaatst.
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Cryptofoto 27 en 28
Hier zijn ze weer, de cryptofoto's. Bijgaand twee collages van
plaatjes/foto's. Elk collage beeld
een band/artiest(en) en nummer
uit. Deze twee cryptofoto's gaan
over recente nummers. Eentje uit

Cryptofoto 27

2019 en de andere uit 2020.
Wie, wat, waar en wanneer mag
je zelf uitdokteren.
Mocht je, na wat gepuzzel, een
extra hint willen, dan kan je je
vraag Appen naar 06 57808727

of mailen naar cryptofoto@kpnmail.nl. Je kan daar ook
het goede antwoord heen sturen.
Veel plezier,
Ton van Gemert.

Cryptofoto 27

Van Polovoorzitter David de Loor
Hoi iedereen,
Hopelijk zijn jullie de coronazomer allemaal gezond doorgekomen! Inmiddels is het waterpolo
weer volgens het oude vertrouwde trainingsschema begonnen.
Jeugd en senioren gelijk.
De heren hebben een oudgediende, in de vorm van Peter Scho-

berer, gevonden die dit seizoen
als trainer en coach aan de badrand staat. Welkom terug Ome
P! We gaan er een knallerseizoen van maken.
Mits... deze van start gaat. Vooralsnog beginnen alle wedstrijden
gewoon op 3 oktober (vanwege
corona later dan normaal). Wij

hebben als vereniging van de
KNZB te horen gekregen dat we
het seizoen voor een normale
start moeten voorbereiden. Er
zitten echter nog een hoop mitsen en maren aan. Om te kijken
in hoeverre onze waterpololeden
hier in staan, heeft de polocommissie een enquête uitgezet
waarin per team wordt geïnventa-

De Waterdroppels
riseerd hoe het sentiment is over
dit besluit van de KNZB. Afhankelijk van de uitslag van deze enquête zullen we signalen af
gaan geven richting de regio
over hoe wij tegen de seizoens-

tart aankijken.
Zodra er meer bekend is over
besluiten vanuit de KNZB zullen
wij dit direct via de aanvoerders
kenbaar maken. Tot die tijd denk
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ik dat we onze zegeningen moeten tellen en blij mogen zijn dat
iedereen die wil, kan trainen.
We'll keep you posted!
David de Loor

Van jeugd coördinator Nynke Gaikema
Beste allemaal,
Daar zijn we weer. Na een hele
lange en rare tijd gaan we als
alles goed blijft gaan weer van
start met een nieuw waterpoloseizoen vol mooie wedstrijden,
hopelijk overwinningen en goede teamspirit.
De trainingen zijn inmiddels

weer begonnen en voor alle drie
de jeugdteams staat het eerste
teammoment al voor de deur.
<13 en <15 zullen een toernooi
gaan spelen op 12 en 13 september. Heel veel succes en plezier!!
Voor <11 staat er wat op de
planning op 27 september. Wat
het is? Dat is nog een verrassing.
De uitnodiging hiervoor volgt

nog.
Wel kan ik zeggen dat het deels
tijdens het trainingsuur zal zijn.
Lekker trainen de komende tijd
om de conditie weer op peil te
brengen!
Groetjes,
Nynke Gaikema
Jeugdcoördinator

Van heren coördinator Sjoerd de Vries
Om mee te beginnen: Welkom
terug Peter. We kijken als heren
uit naar komend seizoen, zowel
de trainingen als de wedstrijden.
Zoals het er nu uitziet gaat het
komende waterpolo seizoen gewoon weer van start. Ook al is
nog niet alles zeker, de heren-

teams zijn wel weer begonnen
met het voorbereiden op komend
seizoen. Vorig jaar kwam het
waterpolo seizoen tot een abrupt
einde. Dat was een grote sportieve teleurstelling voor alle teams.
Toch proberen alle heren er het
beste van te maken en hebben

een hoop heren in de zomer gebruik gemaakt van de trainingsmogelijkheden (met inachtneming van de juiste corona maatregelen natuurlijk). Wij hebben
er in ieder geval weer zin in een
sportief seizoen.

Van dames coördinator Charlotte Spekenbrink
Lieve allemaal,
Na de acute stop van vorig seizoen hebben alle dames weer zin
om wedstrijden te spelen! De
zomertrainingen zijn drukbe-

zocht, al was het in Boerhaavebad wat drukker met waterpolodames dan in de Houtvaart.
Dit seizoen heeft DWT wederom twee damesteams weten te
vullen en we zijn

ontzettend blij dat Koos ons nog
een jaar wil coachen en trainen.
Dana blijft aanvoerder van het
eerste en het tweede wordt
voortaan aangevoerd door Emma.

De Waterdroppels
Iris staat haar plekje af aan Emma omdat zij het eerste weer
gaat versterken dit seizoen. Er
komen ook wat nieuwe dames
DWT versterken: Natasha, Nelleke en Anne en Maegan is weer
terug van weggeweest. Dit alles
belooft een mooi seizoen! Dinsdag 18 september hebben de dames weer de eerste reguliere
training gehad onder leiding van

Koos en inmiddels zit het trainingsritme er weer goed in. Zaterdag 3 oktober staan de eerste
wedstrijden gepland. Dames 2
speelt dan om 21.00 uur een
thuiswedstrijd en het eerste is
direct daarna aan de beurt, om
21.45 uur. Helaas mag er nog
geen publiek aanwezig zijn bij
de wedstrijden, maar uiteraard
kan de voortgang op de app in
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de gaten worden gehouden.
Het wordt een seizoen waarbij
het polo meer centraal staat dan
normaal omdat de gezelligheid
op een wat lager pitje staat. Desalniettemin hebben de dames er
ontzettend veel zin in!
Liefs,
Charlotte

De Waterdroppels

11

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

I.v.m. Corona kunnen tijden en
lesuren gewijzigd zijn

Contact adressen

Zwem uren

Dagelijks bestuur

Leszwemmen:

Wedstrijdzwemmen:

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

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

Zwemtraining
(wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
vrijdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag
18.30 - 19.30

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

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

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

Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl

Zwemwerkgroep

Planeet zaterdag
8.00-9.00
Superspetters
uurleider:
Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 Superspetters
uurleider:
Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl

Zwemmen voor volwassenen
(Het uur U):
19.30-20.30 Zwemuur voor volwassenen
(uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu
tel: 023-5330857

Synchroonzwemmen:
dinsdag:
zaterdag:

17.30-19.00 uur
13.00-14.00 uur

zwemmen:

14.00-16.00 uur

wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Synchroonzwemmen

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

Waterpolo:
Locatie Boerhaavebad
maandag 21.45 - 23.00 Herenselectie
dinsdag
18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
19.30 - 21.00 Dames 1+2
woensdag 22.00 - 23.00 Heren 3-4-5
vrijdag
17.30 - 18.30 Minipolo / pup<11
Junior Pro-uur
20.30 - 21.45 Dames 1+2
21.45 - 23.00 Herenselectie
Zondag
16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13

synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

© Zwemvereniging De Watertrappers

