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Van het bestuur

Beste leden,

Wat een rare tijden. Is het de ene
zondag -15°C, is het een week
later warmer dan 15°C.

Mochten we voor de zomer niet
meer zwemmen, mocht het na de
zomer weer wel. Competities
gestart, maar half december ging
alles weer op slot. Horeca, waar
het altijd zo gezellig is en je
altijd welkom bent, kappers, die
bij heropening hun handen vol
zullen hebben aan het herstellen
van de coronakapsels en thuis-
kappers, winkels, om je nieuw-
ste outfit te kopen voor sport,
vrijetijd en/ of werkkleding;
alles ging half december dicht.
En zo ook alle binnensport acti-
viteiten. Buiten mag je nog met
duo's sporten maar wel met in
acht neming van de anderhalve
meter regel. En onder binnen-
sport activiteiten vallen ook de
zwemlessen, waterpolo wed-
strijd- en synchroon-zwemmen.
En dan nog een avondklok, het
wordt er niet leuker op.

Maar… het vaccineren is begon-
nen en hopelijk komt het einde
van de beperkingen daarmee ook
in zicht. In fases zullen de beper-
kingen worden opgeheven en we
hopen natuurlijk van harte dat de
zwembaden snel open mogen!!!
Helaas zitten de zwembaden er
nu nog niet bij maar we blijven
hopen dat we in maart weer

kunnen zwemmen. Dan wordt
het extra genieten hoewel de
eerste baantjes na lange tijd niets
doen wel zwaarder zullen aan-
voelen dan we gewend zijn.
Maar je sportgenoten, mede vrij-
willigers, trainers en alle andere
mensen weer te kunnen zien en
spreken zal net zo leuk zijn als
het sporten.
 
Wist je al dat de sportende jeugd
online hun conditie in stand hou-
den? Onze geweldige jeugdtrai-
ners zijn hier druk mee om zo de
jeugd toch nog met hun sport
bezig te laten zijn. 

Ledenwerving

DWT is altijd een hechte vereni-
ging en dat zal altijd zo blijven.
Maar daarvoor hebben we wel
nieuwe leden nodig. Het afgelo-
pen jaar zijn bij alle sporttakken
de ledenaantallen gedaald. Niet
verwonderlijk maar wel een aan-
dachtspunt. Het bestuur zal, sa-
men met een paar vrijwilligers,
flyers rondbrengen in de nieuwe
wijken om ons heen. Een start
om nieuwe leden te werven. Dit
zal ook komende tijd een extra
aandachtspunt zijn voor het be-
stuur. Thijs Weustink, Jeroen
van Emmerik en ondergetekende
gaan een plan opstellen om meer
nieuwe leden te werven. We
zoeken nog personen die hierin
mee willen denken. Zou jij dat

willen? Dan kan jij je aanmelden
bij de penningmeester.
Klik hier om je aan te melden

Flyers

Op de site staat de flyer met een
aanvullend schrijven die het be-
stuur gaat rondbrengen. Wil jij
die zelf ook verspreiden? Op
school, werk, in de buurt, bij
familie? Als je ze zelf niet kan
of wil uitprinten kan je een mail-
tje sturen naar de penningmees-
ter. Die zorgt dan dat je het ge-
wenste aantal thuis krijgt. De
flyers zijn te vinden op de DWT
site.

ALV

Normaal houdt DWT in april
haar Algemene Leden Vergade-
ring (ALV). Vorig jaar hebben
de vergadering gehouden op 18
juni. Dit jaar willen we de verga-
dering houden in september in
de hoop dat we in ons clubhuis
terecht mogen. Eventueel met
een digitale versie erbij. Maar
dat zullen we moeten afwachten.
Houd vol allemaal, de beloning
komt als we weer het water in
mogen!!!

Met sportieve groet,
Johan Selles
penningmeester DWT

mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl?subject=Ledenwerving
mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl?subject=Folders
mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl?subject=Folders
https://dwt-haarlem.nl/algemeen/dwt-promotie
https://dwt-haarlem.nl/algemeen/dwt-promotie
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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  ve r sch i j n e n  H a a r l e ms e
Zwemvereniging De Watertrappers.
Open voor je volgende bestelling de
SponsorKliks app en kies daar je
winkel.

De Koprol

Naam: Noé
Leeftijd: 12 jaar

Hoelang zit je op synchroon-
zwemmen?: Inmiddels zit ik
denk ik 4 jaar op synchroon-
zwemmen

Waarom heb je voor syn-
chroonzwemmen als sport ge-
kozen?: Ik heb voor Synchroon-
zwemmen gekozen omdat ik
veel van zwemmen en muziek
hou

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?: Ik
denk het muziek zwemmen, om-
dat je dan lekker op de maat al-
lemaal snelle figuren kan doen.

Wat is je favoriete figuur en
waarom?: De barracuda denk ik
want dan kan je lekker snel om-
hoog en dan weer naar de bodem
zakken.

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te berei-
ken?: Ik denk dat ik niet heel
veel kan bereiken dit seizoen.
omdat we de hele tijd niet kun-
nen trainen en dan weer wel.

Maar ik hoop nog iets beter en
langer mijn adem te kunnen in-
houden.

Wat is het leukste moment
geweest met synchroonzwem-
men?: Ik denk toen we voor
Sinterklaas een heel parcours en
een spel hadden gedaan. Dat
vond ik wel leuk om te doen ?? 

Wie is je voorbeeld in het syn-
chroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwem-
men en waarom?: Nou ik heb
niet echt een heel groot voor-
beeld ofzo maar dan denk ik dat
het Merel zou zijn want zij heeft
al veel dingen meegemaakt met
wedstrijden en dat soort dingen.

Aan wie geef je de koprol
door?: Ik geef de koprol door
aan Lorena ??
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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 40 Cryptofoto 41

Ik zoek een Amerikaanse band met
een bescheiden hitje uit 1970.

Ik zoek een Britse band met een
hitje uit 1982.

Cryptofoto 40 en 41

Daar zijn we weer met twee
nieuwe uitdagingen voor de lief-
hebbers. Gezien het aantal reac-
ties begrijp ik dat het oplossen
van de cryptofoto's geen abc'tje
is, al denk ik dat het deze keer
wel het geval is. 
Beide cryptofoto's bestaan weer
elk uit twee albumhoezen. Deze

albums, artiesten of nummers
verwijzen, met de juiste combi-
naties, naar een andere artiest
met nummer. Bij elke cryptofoto
staat een aanwijzing naar wie
met welk nummer ik zoek.

Veel succes. Het antwoord of
antwoorden kunnen gemaild

worden naar:
cryptofoto@kpnmail.nl . 
Als je een extra hint wil of op
weg geholpen wil worden kan je
naar dat emailadres ook een ver-
zoek sturen

Ton van Gemert.

Antwoord Cryptofoto 38 en 39

Frank Muylaert had weer beide
goed beantwoord. Per Cryptofo-
to zal ik uitleg geven hoe je tot
de antwoorden had kunnen ko-
men.

Cryptofoto 38
k zocht een Amerikaanse band
met een bescheiden hitje uit
2014. Je ziet twee albums van
David Bowie: Station to Station
en Tonight. Met Station to Stati-

on kom je uit op de band Train. IAls je die link hebt gelegd dan
leg je de nummers uit het album
Tonight naast de nummers van
Train. Het nummer Blue Jean op
het album Tonight leidt dan naar
Angel in Blue Jeans.

Cryptofoto 39
Hier zocht ik naar een Ameri-
kaan met een nummer uit 1965.
Twee albums van David Bowie
zijn zichtbaar, te weten Dancing 

mailto:cryptofoto@kpnmail.nl
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in the Street (het origineel is van
Matha and the Vandellas en
daarna door velen gecoverd) en
Hunky Dory (een leuk nummer-
tje daarvan is Oh! You Pretty
Things, maar dat terzijde).
Het eerste album verwijst naar
Mick Jagger the zanger van de
Rolling Stones.

Het album Hunky Dory heeft
een nummer met de titel Song
for Bob Dylan. Hiermee kom je
op de artiest Bob Dylan met het
nummer Like a Rolling Stone.

Ton van Gemert.
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Foto 1 Foto 2 Foto 3

Raad het plaatje

Bedankt voor de inzendingen!
De winnaars van vorige maand
zijn: Ton van Gemert en Eddy
Roosen. Als het clubhuis weer
open is krijgen jullie een gratis
drankje en een zakje chips. Wie

wil dat nou niet?! Wil jij ook
kans maken op deze geweldig
prijs raad dan wat je op de foto
ziet en waar je het voorwerp in
het clubhuis kunt vinden. Stuur
je antwoorden door naar club-

huis@dwt-haarlem.nl  
Wij kiezen het beste antwoord. 
Succes en hopelijk tot snel!

Groetjes,
Iris
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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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