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Van het bestuur
En dit is dan al weer het clubblad van december. We kijken
met z'n allen terug op een zeer
bijzondere periode. In maart
werden we overvallen door Covid-19, met alle maatregelen die
daarbij hoorden , maar nu zijn
we daar redelijk aan gewend met
zijn allen.
In ieder geval kunnen we weer
zwemmen, en daar gaat het natuurlijk allemaal om bij een
zwemvereniging!
Het bestuur is supertrots op de
werkgroepen die keer op keer
allerlei aanpassingen doorvoeren
en communiceren naar de leden.
Een zeer groot compliment voor
iedereen.
Ook zijn we blij met de alterna-

tieve activiteiten die we zien
ontstaan wanneer er even niet
gezwommen kan worden. Bij
synchroonzwemmen worden de
landtrainingen online gegeven
via zoom, waardoor er toch veel
contact is tussen de zwemsters
onderling.
De clubhuiscommissie organiseert een online bingo-avond op
19 december die ook vast erg
gezellig gaat worden. Ton van
Gemert organiseerde al diverse
malen een online pubquiz. Kortom, DWT-ers zijn creatief en
vindingrijk deze periode!
We zijn echt superblij met de
inzet van alle vrijwilligers. In
december gaan we daarom ook
weer de kaderkado's uitdelen.

Helaas loopt het ledenaantal
toch wat terug en dat is meteen
ons nieuwe speerpunt: behoud
van leden, en aanwas van nieuwe leden. Er is een mooie flyer,
ontworpen door Thijs en Carina
die we gaan rondbrengen in de
nieuwe wijken rondom het
zwembad.
Met een paar mensen willen we
een plan schrijven voor verdere
acties. Iedereen die zich daarvoor wil inzetten samen met het
bestuur is van harte welkom.
Rest nog jullie allemaal hele fijne feestdagen te wensen, en veel
geluk, gezondheid en zwemplezier in 2021!!
Pieter Paul, Johan, Carry, Sandra
en Jeroen
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Koop een kerstbrood en spek de kas van
DWT!
Er zijn al een groot aantal kerstbroden besteld, maar natuurlijk
willen we dat het aantal nog
verder omhoog gaat!

Stuur voor 2 december een mailtje naar
dwt-kerstbrood@hotmail.com
en laat ons weten hoeveel kerstbroden je wilt bestellen.

Vergeet je opa, oma, buren en
vrienden niet. Zoals al op de flyer aangegeven maken we van het
ophalen van de broden echt een
feestje. Tot 12 of 13 december!
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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
Vrijdag 30 oktober hebben 16
kinderen hun SuperSpetters diploma gehaald.
De week erop gingen de zwembaden weer dicht voor 2 weken.
Fijn dat het nog kon voor die
tijd. Nu te hopen dat de zwembaden open blijven, want als je
net je diploma hebt, moet ze wel
zwemuren maken!

Gefeliciteerd allemaal.
Mocht u als ouder/verzorger vragen hebben over de zwemles,
omdat u er nu niet bij kan zijn,
dan kunt u voor de Planeet een
email sturen naar: uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl en voor
het Boerhaavebad naar: leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Hieronder het schema voor de
komende weken.
Mochten er dingen veranderen
door Corona, dan staat dat altijd
op onze website:
www.dwt-haarlem.nl

Agenda
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

4-dec
11-dec
18-dec
25-dec
1-jan
8-jan
15-jan

Vrijdag 22-jan
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

29-jan
5-feb
12-feb
19-feb
26-feb
5-mrt
12-mrt
19-mrt
26-mrt
2-apr

Vrijdag 9-apr
Vrijdag 16-apr
Vrijdag 23-apr
Vrijdag 30-apr

kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie
uitzoeken
afzwemmen Planeet morgen 9
uur

Start voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie

uitzoeken
Goede vrijdag
afzwemmen morgen 8 uur Planeet
Mei vakantie
Mei vakantie

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

5-dec
12-dec
19-dec
26-dec
2-jan
9-jan
16-jan

zaterdag 23-jan
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

30-jan
6-feb
13-feb
20-feb
27-feb
6-mrt
13-mrt
20-mrt
27-mrt
3-apr

zaterdag 10-apr
zaterdag 17-apr
zaterdag 24-apr
zaterdag 1-mei

kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie
geen zwemles kerstvakantie
uitzoeken
afzwemmen Planeet 9 uur

Start voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie

uitzoeken
Pasen
afzwemmen 8 uur Planeet

Mei vakantie
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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: Sazia van der Veldt
Leeftijd: 14 jaar

Hoelang zit je op synchroonzwemmen?: Dit wordt mijn 6de
jaar
Waarom heb je voor synchroonzwemmen als sport gekozen?
Voor synchroonzwemmen deed
ik aan dansen, maar op een gegeven moment vond ik dat niet
meer leuk. Dus ging ik kijken
voor en nieuwe sport en vond ik
synchroonzwemmen.
Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?
Muziek zwemmen, omdat je dan
met je hele team gaat trainen.
Wat is je favoriete figuur en
waarom?
Ik denk de Ariana, want die is
wat anders dan en de andere en
dat vind ik leuk.

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te bereiken?
Ik hoop dat ik met mijn groepje
de muziek wedstrijd ga winnen.
Wat is het leukste moment geweest met synchroonzwemmen?
Dat we elk jaar op kamp gingen
met iedereen.
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 wil wel heel goed worden.
Aan wie geef je de koprol
door? Elif

Waterpolo
Beste leden,
Na twee weken buiten het bad
gesloten te zijn geweest, kunnen
de trainingen weer starten. De
jeugd zal volledig normaal trainen, terwijl de senioren zich nog
moeten blijven conformeren aan
het banenzwemmen. Tot de
kerstvakantie zullen we in ieder
geval zo blijven trainen.
Wel zijn er drie kleine wijzigingen:

1) het maximum aantal zwemmers is verhoogd naar 18 per uur
of 3 per baan,
2) Koos zal op vrijdag weer training komen geven aan de dames,
en
3) het trainingsuur voor H3 en
H4 op de vrijdag in de planeet
vervalt. Deze heren zijn natuurlijk van harte welkom om mee te
komen zwemmen op de maandag en de vrijdag met de herenselectie. De inschrijflink kun je
bij je aanvoerder opvragen.

De KNZB is overigens voornemens om het seizoen vanaf 16
en 17 januari weer te laten starten. Gezien de tijden waarin we
leven en het aantal besmettingen
op het moment van schrijven, is
dit voorlopig nog met een zeer
grote slag om de arm.
Tot zover.
MvrG,
David de Loor
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Cryptofoto 34 en 35
Laten we weer eens een centraal
thema proberen. In dit geval de
Corona. Bijgaand twee cryptofoto's die elk een hit vertegenwoordigen. Eén uit 1975 en de
ander uit 1986.
Cryptofoto 34

Succes met het uitdokteren van
de uitvoerende en de titel van
het nummer.
Mocht je een hint willen of het
antwoord geven dan graag een

emailtje naar:
cryptofoto@kpnmail.nl .
Succes.
Ton van Gemert.

Cryptofoto 35

Antwoord cryptofoto 31, 32 en 33
Alle drie de Cryptofoto's zijn
geraden door Frank Muijlaert.
Hierbij de oplossing en uitleg
per Cryptofoto.
Cryptofoto 31
Je ziet Donald Trump met een
fles Glorix Bleekmiddel. Dit zag
hij als een oplossing tegen Covid19, oftewel hij zag het als
The Cure. Dit is dus de naam
van de uitvoerende. Op de andere foto zie je Donald Trump omringt door andere. Ze staan hierbij zeer dicht op elkaar. Daar-

mee heb je de titel: Close to Me.

Cryptofoto 31

Cryptofoto 32
Je ziet weer Donald Trump. Dit
keer staat er een groep politie-agenten achter hem. Dit is de
uitvoerende: The Police. Op de
ander foto zie je Melania Trump
een oproep doen voor het dragen
van mondkapjes en afstand houden. Het afstand houden is in dit
geval de verwijzing naar het
nummer: Don't Stand So Close
To Me.
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Cryptofoto 32

Cryptofoto 33
Links zie je een boek met de titel
Denk Groot. Onder de naam
Trump staat de mede auteur.
Daar hoort Bill Zanker te staat.
Dit heb ik gewijzigd in Boudewijn. Daarmee heb je de artiest
te pakken: Boudewijn de Groot.
De rechter foto laat zie je Trump
een slapende president uitbeel
den. En dat is meteen de titel:
Welterusten, mijnheer de President.
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Cryptofoto 33

Ton van Gemert.

Mondkap
CORONA krijgt DWT er niet onder!! Na Heren 1 is nu ook Heren 2/3 voorzien van DWT mondkapjes. Frank heeft op de fiets alle mondjes thuis bezorgd! Wat een topperrrr!
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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 penningmeester@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 klantenservice 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.

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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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

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333
DWT websites:

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

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

