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Van het bestuur

Beste DWT-ers,

De lockdown is nog niet afgelo-
pen en we weten niet wanneer de
zwembaden weer opengaan.
Wij horen dat er toch nog steeds
veel activiteiten wel doorgaan,
zoals online sporten.

In ieder geval zijn veel DWT-ers

in contact met elkaar en dat is
mooi om te horen!

Ook het bestuur spreekt elkaar
regelmatig, en als zwemmen
weer mag zijn we er klaar voor.
We zullen jullie uiteraard op de
hoogte houden per email, en via
de website en facebook.

Tot die tijd : hou elkaar in de
gaten, en hou vol, dan kunnen
we elkaar snel weer zien in het
zwembad!

Het bestuur,
Pieter Paul, Johan, Carry, Sandra
en Jeroen.

Junior Pro

Hoi zwemmers van zwemvaar-
digheid 1, vervelend hè, die Co-
rona. We mogen nog steeds niet
zwemmen. Wij missen de lessen
op de vrijdagvond. We hopen
dat we gauw weer mogen zwem-
men.
Groetjes meester Harrie en juf
Mary.

Hoi allemaal van zwemvaardig-
heid 2&3, wat mis ik jullie alle-

maal zeg! En wat waren jullie
allemaal lekker bezig voor die
lockdown. We waren met z'n
allen zo lekker aan het zwem-
men en het afzwemmen kwam
steeds dichterbij. Ik had zo veel
vertrouwen in jullie en hoe jullie
zwommen. Hopelijk is de lock-
down snel afgelopen zodat wij
weer snel naar het afzwemmen
toe kunnen gaan zwemmen. Tot
die tijd hoop ik dat jullie het

zwemmen niet verleren en mis-
schien af en toe eens een borst-
crawl keerpunt of een zwemslag
op bed oefenen. Ik hoop dat ik
jullie allemaal weer heel snel
mag zien zodat wij samen dit en
nog veel meer kunnen gaan oe-
fenen.

Een hele dikke knuffel van jullie
juf, Brigit!

SuperSpetters

Hoi Watertrappertjes. Kunnen
je ogen al open onder de douch-
e? (niet als je zeep in je haar
hebt hoor, dan gaat het prikken).
En oefenen jullie de bubbelvis in
het bad? Top! Als het zwembad
weer open is mag je dit allemaal
en nog veel meer kunstje aan
ons laten zien. Hoop jullie snel
weer te zien. Zwemknuffels van

juf Lidian en meester Andie.

Lieve kinderen, ik mis jullie ge-
zellige snoetjes als jullie naar
binnen mogen. Hopelijk zien we
elkaar snel weer en dus zonder
mondkapje. Groet tafeljuf Susan

Hoi kinderen van badje 4! Wat
duurt het toch lang..... Iedere

zaterdagochtend weer. Om 8.00
uur is het wel erg stil. Geen
zwembad, geen zwembrillen,
geen zwemles. Ik hoop dat we
snel weer kunnen duiken en de
haai kunnen doen! Groet mees-
ter Jan Pieter

Hoi kinderen uit badje 5, hoe zit
het met jullie kikkervoeten? En
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kunnen jullie nog zo mooi dui-
ken als een dolfijn of zeemeer-
min? Dat is best moeilijk om te
oefenen zonder al dat water zeg.
Ik hoop jullie heel snel weer te
zien zodat we weer kunnen oefe-
nen met onze kikkervoeten. Of
waren het nu toch zeemeermin-
benen? Of pinguinpootjes? Ho-
pelijk tot snel. Groetjes juf Tine-
ke

Hii lieve kindjes van badje 8 (1e
uur Planeet) en badje 7 (2e uur
Planeet). Missen jullie het al om
zo 's ochtends vroeg een duik te
nemen om wakker te worden? Ik
hoop dat het goed gaat met jullie
allemaal! En dat jullie niet alleen
nadenken over school maar na-
tuurlijk ook nog een beetje op
jullie bed de slagen aan het oefe-
nen zijn. Ik hoop dat jullie net zo
erg hopen als ik dat we binnenk-
ort weer mogen zwemmen want
jullie gingen zo goed vooruit
vlak voordat we moesten stop-
pen! Ik trek af en toe nog steeds
mijn badpak aan omdat ze maar
zo zielig aan de kast hangen. En
ik mis jullie moeie koppies in de
ochtend die ik weer blij zie wor-
den na een paar baantjes zwem-
men. Hopelijk tot snel toppers!!
Groet, juf Charissa

Hoi alle lieve kindjes van badje
5 (Boerhaavebad), badje 7 ( Pla-
neet) en badje 8 ( Planeet) en

natuurlijk alle andere kinderen!
Wat mis ik jullie toch allemaal
en ook alle leuke lessen die ik
gepland had voor jullie! Zijn
jullie thuis heel stiekem nog wel
eens aan het oefenen? Op bed de
borstcrawlarmen met ademha-
len, de rugslag met kikkervoe-
ten, de rugcrawl met hele snellen
trappelbenen en 'het eilandje' of
doen jullie allemaal de school-
slag met 'armen-benen-lang'?
Niet doorvertellen, maar ik doe
dit allemaal wel eens (oeps)
want ik wil het niet verleren. Ik
hoop dat ik jullie allemaal weer
snel mag zien om jullie bij dit
alles, en nog veel meer (!), te
gaan helpen!
Een hele dikke knuffel van jullie
juf, Brigit!

Lieve kinderen, wat jammer dat
we al zo lang niet kunnen zwem-
men. Ik zou jullie graag weer
zien spetteren! Hopelijk tot
gauw, juf Annelies

Ja, dan sta ik nu te kijken naar
de lijst van zwemlessen van de
vrijdag, dan zie ik dat we alweer
bijna vier weken geen les mogen
geven en dat is niet leuk. Liever
had ik daar geweest, de deur
opendoen voor jullie en zeggen:
hallo allemaal, fijn dat jullie er
weer zijn hebben we er zin in?
Als iedereen binnen is dan naar
badje 5 toe helpen de goede slag
aan te leren. Ik hoop dat ik jullie

snel weer kan verwelkomen op
de vrijdagavond. Groet van Dirk

Hoi toppers van vrijdag badje 7,
ik hoop dat het goed met jullie
gaat! Ik mis jullie echt en ik
hoop dat we snel weer lekker
mogen zwemmen! We moeten
nog even geduld hebben, maar
zien elkaar echt snel weer.
Groetjes, Ronnie

He kindjes van badje 5!
Met de flippers zwemmen, een
onder-water-parcours, even ke-
ten op de mat terwijl meester
jullie er steeds afgooit! Hopelijk
kan het allemaal snel weer! Lie-
ve groetjes van ons. Goitzen en
Sanja.

Hoi lieve kindjes uit badje 1, ik
mis jullie op zaterdagochtend.
Soms doe ik thuis even mijn
badmuts en bril op, dan voel ik
me weer even in het zwembad.
Tot snel hopelijk. Groet juf Sa-
bine

Ach badje 2, 
Zo lig je in het water en doen
jullie mee.
Gaat plots de wereld op slot, 
Dus ook de zwemles STOPT!
Jammer voor jou,
Maar hopelijk tot gauw!
Drijvende en spetterende groet,
meester Randy
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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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De Koprol 

Naam: Kate van Berne
Leeftijd: 18 jaar

Hoelang zit je op synchroon-
zwemmen?: Sinds 2009, dus al
11 jaar

Waarom heb je voor syn-
chroonzwemmen als sport ge-
kozen?: Ik heb werkelijk waar
geen idee. Ik was altijd al een
waterrat haha en een vriendin
van mijn moeder stelde geloof ik
voor dat ik het moest proberen
en ik heb nooit meer weggegaan.

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?:
Waarschijnlijk is dit een zeer
onpopulaire mening maar ik
vind lenigheid altijd heel leuk!
En natuurlijk muziek is ook al-
tijd een favoriet geweest!

Wat is je favoriete figuur en
waarom?: De vlinder, want die
is lekker snel én er zit een spa-
gaat in!

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te berei-
ken?: Dat ik plat zit in mijn split
( dit is elk seizoen mijn doel :) )

Wat is het leukste moment ge-
weest met synchroonzwem-
men?: Elk moment is leuk, maar
ik vond de nieuwjaarsshow in
2012 echt heel leuk. En de inter-
regio met charissa nèt voor coro-
na was ook heel leuk. Ook om-
dat het de laatste muziekwed-
strijd was voor de lockdown.

Wie is je voorbeeld in het syn-
chroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwem-
men en waarom?: Die ene Rus-
sische synchroonzwemster,
Svetlana geloof ik, omdat ze zo
ontzettend lening is.

Wil je nog iets kwijt?: Behalve
fijne dag niet ;)

Aan wie geef je de koprol
door?: Noé mag de koprol van
mij overnemen

Tekeningen Synchroonzwemmen
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Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Raad het plaatje

Helaas kunnen we voorlopig nog
niet met z’n allen genieten van
een biertje of een colaatje in het
clubhuis. 

Om je toch een beetje verbonden
te voelen met het clubhuis heb-
ben wij wat foto’s voor jullie. 

Kun jij zien wat er op de foto
staat? En waar we het voorwerp
in het clubhuis kunnen vinden?

Stuur je antwoorden door naar
clubhuis@dwt-haarlem.nl  
Succes en hopelijk tot snel!

Groetjes,
Iris

mailto:clubhuis@dwt-haarlem.nl
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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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Cryptofoto 38 Cryptofoto 39

Cryptofoto 38 en 39

Het thema is David Bowie (8
januari 1947 - 10 januari 2016).
Een groot kunstenaar die slecht
5 nummer 1 hits heeft gehad in
Nederland. Er is tenminste wel
een spinnensoort naar hem ver-
noemd (Heteropoda davidbo-

wie).

Je ziet bij elke cryptofoto twee
albumhoezen. Deze albums ver-
wijzen naar een andere artiest en
een nummer van die artiest. Bij
elke cryptofoto staat een hint.

Succes. Je kunt je antwoorden of
vragen mailen naar 
cryptofoto@kpnmail.nl 

Ton van Gemert.

Antwoorden Cryptofoto 36 en 37

Het overkoepeld thema betrof de
top2000. Frank Muylaert had
beide correct beantwoord.

Cryptofoto 36
Deze was duidelijk. De nummer
4 van de top2000. Billy Joël is in
het schilderij geplaatst en Thier-
ry Baudet ligt op de piano.Je kan
dan alleen uitkomen op  Billy
Joël met The Pianoman. 

Cryptofoto 37
Het betrof hier de nummer 1 van
de top2000. Je ziet een achtbaan

(RollerCoaster). Daarnaast zie je
de Engelse koningin (Queen).
Queen is verstoten van de eerste
plek door Danny Vera. Het ant-
woord was dus Danny Vera met
RollerCoaster.

Een Amerikaanse band met een be-
scheiden hitje uit 2014

Een Amerikaan met een nummer uit
1965.

mailto:cryptofoto@kpnmail.nl
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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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Water polo Jeugd

Foto's droogtraining waterpolo jeugd. Gegeven door Kasper en Sophie. Zondag 24 jan 2020.
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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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