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Leszwemmen

Beste ouders/verzorgers van de
leszwemmers van DWT

we zijn alweer een paar weken
aan het zwemmen, maar zonder
ouders op de tribune. Dat is best
gek. De kinderen zijn er onder-
tussen gelukkig wel aan gewend.

We waren bezig met de voorbe-
reidingen voor kijklessen, totdat
de persconferentie van afgelopen
maandag 28 september kwam.
Strengere maatregelen, dus de
kijklessen kunnen we voorlopig
niet organiseren. 

Het was steeds best mooi weer,

dus prima om dat uurtjes tijdens
de zwemles buiten te verblijven.
Dat zal de komende maanden
waarschijnlijk niet altijd meer zo
zijn. Toch is het niet toegestaan
om tijdens de zwemles binnen te
verblijven, ook niet in de hal.
Dus neem een paraplu mee, of
ga ondertussen terug naar huis.
Misschien kan u afspreken met
een andere ouder, dat de een
brengt en de ander haalt. 

Ook wij moeten ons aan de pro-
tocollen van het zwembad en de
veiligheidsregio houden, anders
kan het zomaar zijn, dat we hele-
maal geen zwemlessen meer

mogen geven. 

Op vrijdag 16 en zaterdag 17
oktober is het uitzoeken wie mag
afzwemmen. Op vrijdag 30 ok-
tober is het afzwemmen. Hoe dat
eruit gaat zien, kan ik u nog niet
zeggen. Tegen die tijd horen de
desbetreffende ouders / verzor-
gers dat.

Vanwege het afzwemmen is er
op vrijdag 30 oktober geen ge-
wone SuperSpetters zwemles.

Groeten van alle lesgevers en de
leszwemcommissie

Agenda

Vrijdag 2-okt
Vrijdag 9-okt start herfstvakantie
Vrijdag 16-okt uitzoeken herfstvakantie
Vrijdag 23-okt
Vrijdag 30-okt afzwemmen Boerhaave
Vrijdag 6-nov
Vrijdag 13-nov
Vrijdag 20-nov
Vrijdag 27-nov
Vrijdag 4-dec
Vrijdag 11-dec
Vrijdag 18-dec geen zwemles kerstvakantie
Vrijdag 25-dec geen zwemles kerstvakantie
Vrijdag 1-jan geen zwemles kerstvakantie
Vrijdag 8-jan uitzoeken
Vrijdag 15-jan

Vrijdag 22-jan
afzwemmen Planeet morgen 9
uur

Vrijdag 29-jan
Vrijdag 5-feb
Vrijdag 12-feb

zaterdag 3-okt
zaterdag 10-okt start herfstvakantie
zaterdag 17-okt uitzoeken herfstvakantie
zaterdag 24-okt
zaterdag 31-okt afzwemmen vrijdag Boerhaave
zaterdag 7-nov
zaterdag 14-nov
zaterdag 21-nov
zaterdag 28-nov
zaterdag 5-dec
zaterdag 12-dec
zaterdag 19-dec geen zwemles kerstvakantie
zaterdag 26-dec geen zwemles kerstvakantie
zaterdag 2-jan geen zwemles kerstvakantie
zaterdag 9-jan uitzoeken
zaterdag 16-jan

zaterdag 23-jan
afzwemmen Planeet 9 uur

zaterdag 30-jan
zaterdag 6-feb
zaterdag 13-feb
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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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Synchroonzwemmen

Deze maand vanuit het syn-
chroonzwemmen alleen 'De
Koprol'. Hierin zal Noëlle zich
voorstellen zodat iedereen de

synchroonzwemsters wat beter
kan leren kennen.

Het volgende clubblad zal weer

interessanter worden omdat er
drie wedstrijden gepland zijn in
oktober, maar voor nu houden
wij het dus hier bij.

De Koprol

Naam: Noëlle Rienks
Leeftijd: 14 jaar
Hoelang zit je op synchroon-
zwemmen?: 6 jaar

Waarom heb je voor syn-
chroonzwemmen als sport ge-
kozen? 
Omdat ik heel erg hou van
zwemmen en muziek. En dan is
synchroonzwemmen de perfecte

combinatie! En ik hou van team-
sport.

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom? 
Het muziekzwemmen, omdat je
dan met je hele groep gaat
zwemmen en je dan ook de lif-
ten kunt doen ??

Wat is je favoriete figuur en
waarom?
Londen combined spin 720°;
omdat je bij dit figuur veel ver-
schillende stuwbewegingen
moet gebruiken. Dat vind ik
vaak wel het lastigst, maar als
het dan goed lukt is dat extra
leuk.

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te berei-
ken?
Weer naar het NK! 

Wat is het leukste moment ge-
weest met synchroonzwem-
men?

Het NK in 2017, dat was echt
heel erg gezellig want we gingen
met z'n allen in een vakantiepark
overnachten in Eindhoven. En
we kwamen met onze groep en
ons duet in de finale te staan!
Het was ook een hele ervaring
om daar in het 'Pieter van den
Hoogenband Zwemstadion' te
mogen zwemmen.

Wie is je voorbeeld in het syn-
chroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwem-
men en waarom?
Noortje en Bregje de Brouwer,
zij zwemmen zo erg goed en zo
synchroon en zij hebben ook
meegedaan aan meerdere WK's
en EK's en ze zijn 5e geworden
op de Europese Kampioenschap-
pen!

Aan wie geef je de koprol
door? 
Ik geef de koprol door aan Melida
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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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Wedstrijdzwemmen

Inleiding:

Op 27 september werden de Ne-
derlandse estafette kampioen-
schappen (NEK) gehouden in
Eindhoven. 
Hieraan deden drie DWT'ers
mee: Willem bij de junioren, Rik
en Jeffrey bij de senioren. 
Bij dit kampioenschap wordt
elke slag gezwommen en ook de
wisselslag estafette, prijzen zijn
te verdienen per estafette maar
ook voor het klassement. 
Voor de DWT'ers was dit de
eerste NEK en tevens de eerste
wedstrijd met de startgemeen-
schap ''Team Noord Holland''.

Willem over NEK:

Ik vind het heel leuk om met
team Noord-Holland te zwem-
men. Ze dagen me uit om nog
harder te zwemmen. Het is voor-
al leuk dat ze allemaal van mijn
leeftijd zijn. Op het NEK kon-
den we het goed met elkaar vin-
den en hadden veel lol misschien
iets te veel.

Jeffrey over NEK:

In de middag was het tijd voor
de senioren om te strijden voor
de Nederlande titel. 
Dit team bestond uit 4 zwem-
mers van ZV de Zaan, 1 zwem-
mer van KZC en uit Rik en Jef-
frey, zij waren als 19e  geplaatst
in het klassement. 
De instelling onder deze mannen
was alsnog goed omdat zij niks
te verliezen hadden. Rik deed
mee aan de 4x100m wisselslag

(vlinder), 4x100m schoolslag,
4x100m vlinderslag en 4x100m
vrije slag, Jeffrey deed mee bij
de 4x100m schoolslag en 4x10-
0m wisselslag. 

Na de eerste afstand 4x100m
wisselslag werd duidelijk dat
Team Noord Holland nog goed
mee kon doen in de competitie,
bij de eerste estafette werd dit
team namelijk 15e. 
Naast het doel om zo hoog mo-
gelijk in de uitslag te komen

hadden de mannen nog een an-
der doel gesteld: sneller zijn dan
de snelste dames! Ook dit doel
hadden zij behaald. 

Al met al hebben Rik en Jeffrey
een leuke en gezellige eerste
NEK gehad, de tijden waren ook
naar behoren! 

De mannen zijn naar huis ge-
gaan met een 17e plaats in het
eindklassement.
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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
z i e t  v e r s ch i j nen  Ha a r l e mse
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 wink-
el gaat ontvangt DWT ook weer een
percentage.
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Van de Polo voorzitter:

Beste waterpoloërs en
anderen,

Ik schrijf deze maand op een
bijzonder moment en over een
uitzonderlijke situatie, precies
24 uur na het ingaan van de
strengere maatregelen. Afgekon-
digd door de regering om de

gevolgen van de tweede corona-
golf zo veel als mogelijk te
beperken. In deze tijd gaan wij
desalniettemin op 3 oktober
starten met onze competitie.
 
Wij, als polocommissie, willen
dit stukje in het clubblad gebrui-

ken om nog een aantal punten
duidelijke te kunnen communi-
ceren naar alle spelers en vrij-
willigers.

Gezonde en sportieve groet,
David de Loor 
Voorzitter Polocie

 

Ten eerste
De stand van zaken:

Wij hebben als polocommissie
begin september een enquête
gehouden onder alle spelende
waterpololeden om inzicht te
krijgen in het sentiment onder
DWT'ers over het starten van de
competitie. 
De belangrijkste resultaten: 22%
gaat niet spelen en 19% gaat
spelen uit plichtsbesef maar doet
dat eigenlijk liever niet. Dit be-

tekent dat slechts 59% zonder
problemen aan het seizoen start.
Vooral onder heren 3 maar ook
heren 1 is er veel twijfel over het
spelen van wedstrijden. De vol-
ledige notitie (8 pagina's) is bin-
nen de vereniging openbaar en
bij alle aanvoerders, Nynke of
mij op te vragen.

Verder moeten wij melden dat
heren 2, door een gebrek aan
spelers bij zowel heren 2 als he-

ren 1 en 3, teruggetrokken wordt
uit de competitie. Tenminste
gedurende de eerste seizoens-
helft. Op deze manier wordt ge-
hoor gegeven aan de wensen van
spelers en ontstaat er meer ruim-
te bij de overige herenteams om
te kunnen blijven spelen. 

Het goede nieuws is dat zij of-
wel hun plek in de competitie
behouden of ten hoogste één
klasse degraderen.

 

Ten tweede
Onze afspraken:

1. Iedereen kiest zelf, zonder
druk vanuit ons, DWT of de
KNZB, of hij/zij het verant-
woord vindt om te spelen, te
jureren of te fluiten. Als je
jezelf, om welke reden dan
ook, niet comfortabel voelt
hoef je niks te doen. Echter,
geef dit altijd tijdig en duide-
lijk aan, zodat iedereen om je
heen hier rekening mee kan
houden en eventuele roosters

kan aanpassen of wedstrijden
tijdig kan afzeggen. 

2. Naar de uitwedstrijden,
mocht er nog gecarpoold
worden, adviseren wij in de
auto's mondkapjes te dragen.
Maar maak hierover nog ex-
pliciet afspraken binnen je
team.

3. Voor dit seizoen is er tijdens
de wedstrijden een nieuwe
functie in het leven geroe-
pen, de Coronacoördinator

(CoCo). De functie van deze
persoon is het ontvangen van
uitteams en officials. Aan
deze externen zal elke week
opnieuw het coronaprotocol
uitgelegd moeten worden.
Kijk achterin het boekje of je
wellicht bent ingedeeld!
Mocht je niet kunnen, regel
dan zelf vervanging. Dit
geldt ook voor de baddienst
en VSR bij <11 en <13. 

4. Het coronaprotocol en de
regels rond het zwembad in
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het poloboekje, op de site
van DWT en in de sportlink
app. Lees deze allen goed
door, voor je eerste wed-

strijd. 

5. Thuispubliek is verboden en

het clubhuis blijft (behalve
als doorgaande route) dicht.

 

Ten derde 
De toekomst
(van dit seizoen):

Voor elke uitwedstrijd gaat er
een ander coronaprotocol gel-
den, afhankelijk van het zwem-
bad. De protocollen voor de uit-
wedstrijden zijn per wedstrijd te
vinden in Sportlink.

1. Klik op je wedstrijd;

2. Klik op locatie;

3. Klik op de gele banner boven
de landkaart. Hierop staat
'Klik hier voor coro-
na-informatie van de thuisve-
reniging'

4. Vanaf hier kan het verschil-
len waar je heen wordt ge-
stuurd. De site van een vere-
niging, de KNZB-site of di-
rect het protocol. Je zult zelf
even moeten zoeken waar het
protocol te vinden is. 

5. Check het protocol voor je
van huis vertrekt! Sommige

zwembaden zullen ook aan
uitteams vragen om reeds
omgekleed te verschijnen 

Alle veranderingen in beleid en
protocollen zullen via de aan-
voerders worden gecommuni-
ceerd, zodra wij meer weten. De
toekomst is voor ons nu echter
net zo onzeker als voor jullie.
Op dit moment gaan we gewoon
proberen te starten en gaan we
dit volhouden, zolang het mag
en het voor iedereen veilig ge-
noeg voelt om te blijven spelen.

 

Van de Polojeugd coördinator:

Heey allemaal,

Alle teams zijn al druk aan het
trainen om zich klaar te maken
voor de start van de competitie.

<13 en <15 hebben een leuk,
succesvol toernooi gespeeld bij
de Snippen! Dat beloofd wat
voor komend seizoen.

Omdat <11 geen toernooi had
hebben we een leuke training
verzorgd op 27 september met
als afsluiter patatjes en een

snackje. De training was leuk en
het eten viel goed in de smaak.

Trainingsmiddagen op zondag
die NIET doorgaan in de maand
oktober ivm wedstrijden/ wed-
strijden wedstrijdzwemmen:

Voor <11  
• 4 oktober (zelf een wedstrijd) 
• 25 oktober (wedstrijd zwem-

men heeft ons bad nodig)

Voor <13
• 25 oktober (zelf een wedstrijd

+ wedstrijdzwemmen heeft
ons bad nodig.

Voor <15
• 25 oktober (wedstrijd zwem-

men heeft ons bad nodig)

Iedereen heel veel succes met de
eerste wedstrijden!!

Groetjes.
Nynke Gaikema 
Jeugdcoördinator
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Cryptofoto 30

Cryptofoto 27 Cryptofoto 28

Cryptofoto 29

Cryptofoto 29 en 30

Cryptofoto 29 betreft een Neder-
landse band met een nummer uit
april van dit jaar.
Cryptofoto 30 betreft een Ameri-
kaanse band met een nummer uit
april 2012.

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 ant-
woord heen sturen.

Veel plezier,
Ton van Gemert.

Antwoord Cryptofoto 27 en 28

Linksboven zie je Ridou-
an Taghi. Ondanks het
feit dat hij nog niet ver-

oordeeld is kan je wel
stellen dat ie een Boef is.
Onder zie je het noorden
van Afrika. Het gekleur-
de gebied is het oude Nu-
midië, ook wel Numidia
genoemd. Hiermee kom
je tot de artiest: Boef fe-
at. Numidia.  
Rechtsboven zie je een
emoji die aangeeft dat
alles goed is. Deze emoji
is gekleurd in de Franse
driekleur, dus dat wordt
dan Tout est Bon.

Rechtsboven zie je stylus
pennen. Fonetisch klinkt
dat als styles. Rechtson-

der zie je Clint Eastwood
in de rol van Dirty Harry.
Deze twee plaatjes vor-
men de artiest Harry Sty-
les.
Linksboven is een Water-
meloen afgebeeld en
linksonder zie je suiker.
Samengevoegd geeft dat
de titel: Watermelon Su-
gar.

Groeten
Ton van Gemert.

mailto:cryptofoto@kpnmail.nl
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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: 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: 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

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