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Van het bestuur

Allereerst willen wij jullie alle-
maal het beste wensen voor
2021. We wensen iedereen veel
geluk en gezondheid in dit nieu-
we jaar. 
Helaas hebben we dit niet per-
soonlijk kunnen doen op de
nieuwjaarsreceptie, maar vol-
gend jaar beter zullen we maar
zeggen. 
Op dit moment zitten we nog in
een tweede lock-down en zijn de
zwembaden gesloten, in ieder
geval t/m 19 januari. Hopelijk
gaan ze snel weer open en mo-
gen we weer doen wat we het
liefste doen: zwemmen!!

In december hebben we ook een
aantal memorabele momenten
gehad.

Op 12 december heeft het be-
stuur Yolanda Bouman benoemd
tot lid van verdienste.  Wij be-

danken haar hier nogmaals voor
haar inzet als tafeldame in de
Planeet gedurende 24 (!) jaar.
Fantastisch, en deze benoeming
meer dan waard!

Op dinsdagavond 15 december
is Ok van Batenburg overleden.
Ok was bekend in de zwemwe-
reld als bedenker en initiator van
de nieuwjaarsduik, oprichter van
Njord '59, trainer van DWR,
Rapido '82 en ZV Haerlem.
Daarnaast was Ok ook een aan-
tal jaren trainer en lid van verd-
ienste van DWT. Tot op hoge
leeftijd was hij actief voor de
zwemsport. Ok werd 90 jaar.

Onze club vierde op 30 decem-
ber 2020 ook haar 90e verjaar-
dag. We willen dat graag vieren
en geven een feestje zodra dat
weer mogelijk is. 
Omdat we ontzettend graag ook

een eeuwfeest willen vieren ko-
men er acties om leden te wer-
ven. Op dit moment zijn we net
onder de 500 leden gedoken, het
ledenaantal is in jaren niet zo
laag geweest. Zodra de zwemba-
den open gaan,  willen we flye-
ren in de nieuwe straten rondom
het zwembad. Wil je helpen,
meld je dan aan via
bestuur@dwt-haarlem.nl.
Hoe meer helpers, hoe sneller
het gedaan is. Het zijn namelijk
best veel nieuwe straten (en dus
ook veel nieuwe potentiële le-
den).
Wanneer de wedstrijden weer
starten weten we nu nog niet,
maar we wensen iedereen veel
succes in het komende jaar. Op
naar een beter 2021!!

Pieter Paul, Johan, Carry, Sandra
en Jeroen

Leszwemmen

- en plotseling moesten de
zwembaden weer dicht. Helaas. 

Hierdoor gaat het uitzoeken voor
het afzwemmen en het afzwem-
men in januari niet door.

De eerstvolgende datum voor
uitzoeken is vrijdag 26 maart
en zaterdag 27 maart. 
Afzwemmen is op zaterdag 10
april.

Het zijn vreemde tijden. Dit heb-
ben wij als leszwemcommissie
niet eerder meegemaakt.
Wij vinden het altijd fijn als ou-
ders op de tribune zitten en kun-
nen zien hoe het met hun kind 
gaat tijdens de zwemles. Dat kan
nu helaas niet.
 
U hoort vast wel van uw kind,
als hij/zij naar een volgend badje
gaat. Maar als u niks hoort en

vragen heeft over hoe het gaat
met de zwemles voor uw kind,
dan kan u mailen naar:
voor de zaterdag:
u u r l e i d e r p l a -
neet@dwt-haarlem.nl
voor de vrijdag 
leszwemmen@dwt-haarlem.nl  

Of u kunt bellen naar:
06-15468121.

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
mailto:uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl
mailto:uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl
mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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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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Actie “Spek de kas van DWT”

De clubhuiscommissie heeft in
december een leuke actie gehad
om de kas te spekken van DWT. 

We hebben kerstbroden ver-
kocht. In totaal zijn er 72 broden
verkocht en het ophalen van de
broden vonden wij een feestje.
Vanuit het raam met een lekker
muziekje en knisperend haard-
vuur erbij.

We willen iedereen die een
brood of broden heeft gekocht
heel erg bedanken en de op-
brengst gaat natuurlijk volledig
de kas in!

Voor de nieuwsgierigen onder
ons. Het heeft € 390,50 opgele-
verd. 

Groetjes,
Mieke

 

 Synchroonzwemmen

Afgelopen kalenderjaar was
voor ons allemaal een heel raar
jaar, zo ook voor ons allen van
synchroonzwemmen. Daarom
kijken wij graag vooruit naar
aankomend jaar. 

De senioren zijn in de afgelopen
periode gestart met een nieuwe
vrije kür. De meiden zijn alle-
maal super enthousiast omdat er
een leuk thema, Wonder Wo-
man, door het hele nummer is
verwerkt. Wanneer de zwemba-
den weer open zijn gaat deze

groep vol nieuwe energie verder
met dit nummer zodat het thema
uiteindelijk goed zichtbaar wordt
tijdens het zwemmen. 

Ook de Age I, Age II en junioren
meiden hebben in de afgelopen
maanden niet stilgezeten en heb-
ben een goede basis gelegd voor
de muzieknummers. Niet alleen
de groepsnummers zijn al een
eind met aanleren maar er is
voor hen ook al gestart met het
aanleren van de solo's en duet-
ten. Het aanleren van nieuwe

nummers zorgt altijd voor veel
nieuwe energie en zo ook bij
deze meiden.
 
Met een hoop nieuwe aanloop-
meiden erbij hebben wij alle-
maal super veel zin in 2021 en
gaan wij er allemaal weer vol
voor! 

Namens iedereen van syn-
chroonzwemmen willen wij jul-
lie graag het beste voor 2021
wensen en dat het maar een
sportief jaar mag worden. 
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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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SponsorKliks
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
Haar l emse  Zwemveren igin g  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".

De Koprol

Naam: Elif Ilgen
Leeftijd: 13 jaar

Hoelang zit je op synchroon-
zwemmen?
Inmiddels zit ik al 5 á 6 jaar op
synchroonzwemmen

Waarom heb je voor syn-
chroonzwemmen als sport ge-
kozen? 

Ik heb voor synchroonzwemmen
gekozen omdat ik iets unieks
wilde doen wat niet veel andere
deden.

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom? 
Mijn favoriete onderdeel van de
training is het muziek zwemmen
en het tikken. Daar kan ik alles
wat ik fout doe goed rechtzetten.

Wat is je favoriete figuur en
waarom?
Mijn favoriete figuur is de ge-
strekte balletbeen, want daar
moet ik altijd extra mijn best
voor doen en dat vind ik een leu-
ke uitdaging.

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te berei-
ken?
Ik denk dat dit seizoen niet veel
gaat lukken door corona natuur-
lijk, maar mijn doel is daarom
om zoveel mogelijk eruit te ha-

len en mijn best te doen.

Wat is het leukste moment ge-
weest met synchroonzwem-
men?
Ik denk dat mijn leukste momen-
ten toch wel de muziek wedstrij-
den zijn, eerst is het heel span-
nend maar als het daarna voorbij
is ben ik er wel heel trots op.

Wie is je voorbeeld in het syn-
chroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwem-
men en waarom?
Mijn voorbeeld is eigenlijk ge-
woon Merel. Zij heeft het vroe-
ger gedaan en is er daarna mee
gestopt omdat ze vond dat haar
tijd wel is geweest en er plezier
in heeft gehad. 

Aan wie geef je de koprol
door? 
Sofia mag de koprol van mij
overnemen
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Cryptofoto 34 Cryptofoto 35

Cryptofoto 36 en 37

Dit keer één plaatje per cryptofo-
to. In dat plaatje zit de
band/artiest en de titel van het
nummer verscholen. Zit er ook
een overkoepelend thema in? Ja
zeker, maar als ik het thema nu

uitspreek dan zijn de antwoor-
den zo gevonden. Het thema zit
h'm in de antwoorden.

Het ene nummer stamt uit 2019
en het andere uit 1973. Voor

vragen, hints en antwoorden kan
je mailen naar:
cryptofoto@kpnmail.nl 

Succes,
Ton van Gemert.

Antwoord Cryptofoto 34 en 35

Ik was even bang dat deze twee
cryptofoto's te ver gezocht zou-
den zijn, maar tot mijn verba-
zing ontving ik drie goede ant-
woorden. Carry, JP en Jurgen
waren de goede inzenders (in
deze volgorde).
Dan hierbij de uitleg:

Cryptofoto 34
De grafiek laat een constante
situatie zien. Een constante situ-
atie kan ook als een Status Quo
gezien worden. Et Voilà zie hier
de bandnaam.
Daaronder wordt een Covid-19
test uitgevoerd. Een 'lang' wat-
tenstaafje wordt daarbij diep
door het neusgat geduwd. Het
voelt alsof men het wattenstaafje
heel diep erin duwt. Diep, diep,
dieper en dieper: down, down
deeper and down. Hier gaat het
dus om Status Quo met Down,
Down.

Cryptofoto 35.
Het bovenste plaatje laat de
Rijksdag in Berlijn zien. De on-
derste foto laat een beademings-

apparaat zien met een blauw
windowsscherm. Zo'n scherm
duidt op een probleem met de
computer/besturing. Het appa-
raat doet het dus niet. De patiënt
krijgt dus geen lucht. De oplos-
sing hier is dus Berlin met Take
my breath away

Cryptofoto 37Cryptofoto 36

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

mailto:clubblad@dwt-haarlem.nl
http://www.dwt-haarlem.nl
http://www.dewatertrappers.nl
mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl
mailto:ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
mailto:clubhuis@dwt-haarlem.nl
mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:junior-pro@dwt-haarlem.nl
mailto:waterpolo@dwt-haarlem.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:junior-pro@dwt-haarlem.nl
mailto:uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl
mailto:uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl

	Van het bestuur
	Leszwemmen
	Actie “Spek de kas van DWT”
	 Synchroonzwemmen
	De Koprol
	Cryptofoto 36 en 37
	Antwoord Cryptofoto 34 en 35
	Informatie

