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Van het bestuur
Beste DWT-ers,

zijn om de Houtvaart wat eerder
open te laten gaan, maar een
exacte datum is niet bekend.
Het blijft voor de sporttakken
dus nog even behelpen, maar er
worden wel activiteiten georganiseerd.
Synchroonzwemmen heeft nu
elke zondag een landtraining op
een voetbalveld. Voor de jeugd
van waterpolo was er een leuke
ochtend met buitenactiviteiten in
het Reinaldapark. Wedstrijdzwemmers kunnen de online
landtraining volgen en gaan misschien ook uitwijken naar een
veld.
Volop activiteiten dus, we zijn
trots op alle vrijwilligers die dit
mogelijk maken!

Het bestuur is momenteel voornamelijk bezig met sponsorcontracten en ledenwerving. Er zijn
wat leden vertrokken , dus we
willen graag weer wat aanwas.
Er is ook een groepje mensen
die hier over aan het brainstormen is en die nog wat enthousiaste mensen kunnen gebruiken.
Wil je meedenken? Geef je dan
op: bestuur@dwt-haaarlem.nl

Beste ouders van de leszwemmers.

erin. Dat schema hebben we los
moeten laten.

ook nog een keer af (als de
zwembaden openblijven).

Gelukkig kunnen alle kinderen
tot en met 12 jaar weer leszwemmen.
Helaas mag Junior Pro voor
zwemvaardigheid niet.

We gaan deze week overleggen
of er kinderen in het laatste badje zitten, die eraan toe zijn om af
te zwemmen. Als dat zo is, plannen we een extra afzwemmoment ergens in mei in. Vlak voor
de zomervakantie zwemmen we

De lesgevers en kinderen zijn
weer vol energie begonnen en
hebben er allemaal erg veel zin
in. Wat is het toch fijn om iets te
kunnen in deze tijd!

Weer even een korte update van
het bestuur.
We weten nog steeds niet wanneer de zwembaden weer volledig opengaan. Het goede nieuws
is wel dat het leszwemmen weer
gestart is.
Er zijn echter een aantal lesgevers afgehaakt om diverse corona-gerelateerde redenen, dus ze
kunnen daar wel wat hulp gebruiken. Heb je zin om weer
even het chloor te ruiken en te
voelen en lijkt het je leuk om op
vrijdagavond of zaterdagochtend
te helpen, geef je dan op!
(leszwemmen@dwt-haarlem.nl )

Blijf elkaar in de gaten houden,
en hou vol, dan kunnen we elkaar snel weer zien in het zwembad!
Het bestuur,
Pieter Paul, Johan, Carry, Sandra
en Jeroen.

SRO liet weten dat ze van plan

Leszwemmen

We hadden een mooi schema
voor dit jaar met 4x afzwemmen

Tot in het zwembad!
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Synchroonzwemmen

De zwembaden zijn inmiddels al
ruim 3 maanden dicht wat inhoudt dat wij dus al 3 maanden
niet hebben kunnen zwemmen
en ook het sporten werd anders.
Om onze kracht en conditie toch
nog een beetje op pijl te houden
in deze tijden hebben wij in de
afgelopen maanden 2x per week
online landtraining gedaan.
Waar het ene teamgenootje de
training in haar slaapkamer volbracht stond de andere in de
woonkamer of zelfs in de gang.
Het leverde allemaal bijzondere
en gezellige situaties op maar
het was alles behalve ideaal.
Toen vanuit de overheid de mogelijkheid kwam om buiten te
sporten, zonder afstand voor
mensen tot 27 jaar, hebben onze
trainsters gelijk gezocht naar

mogelijkheden. En die vonden
onze trainsters! Super blij waren
wij allemaal dat we vanaf nu 1x
per week buiten mochten gaan
trainen. Op de zondagochtend
zijn wij vanaf nu dus allemaal te
vinden op een voetbalveld. Dit
voetbalveld gebruiken wij voor
conditie- en krachtoefeningen,
maar wij doen hier ook spelletjes
met z'n allen en ook het droogtrainen pakken wij hier weer op.
Tussendoor nog even voetballen,
frisbeeën of zelfs touwtjespringen en dan zit de 2 uur durende
training er alweer snel op! Wij
vinden het allemaal heel fijn dat
wij elkaar weer kunnen zien, en
tussen de oefeningen af en toe
even kunnen kletsen. ??
Voor sommige meiden was het

gemis van de zwembaden zo
groot dat ze zelf een bezoekje
hebben gebracht aan het buiten-

bad in Amstelveen. Twee senioren en één junior zijn daar gezamenlijk baantjes, figuren en
zelfs nog een beetje muziek gaan
zwemmen. Gelukkig kunnen ze
het allemaal nog en wij hopen
natuurlijk dat dit, binnen of buiten, snel kan volgen voor alle
andere meiden.
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De Koprol
Naam: Lorena
Leeftijd: 11

Waarom heb je voor synchroonzwemmen als sport gekozen?
Ik hou van muziek, dansen en
zwemmen. Zo kwamen mijn
ouders op het idee om synchroonzwemmen te gaan proberen.

thuis..!! En ik wil ook de split
kunnen! (Bijna ??)

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?
Muziekzwemmen, omdat je dan
synchroon moet zijn met je
groep en dat is best lastig..!!

Wie is je voorbeeld in het synchroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwemmen en waarom?
De junioren en senioren zijn
echte voorbeelden voor mij,
want elke keer als ik naar hun
kijk doen ze alles mooi en perfect!!

Wat is je favoriete figuur en
waarom?
De zwaardvis, omdat dat een
moeilijk figuur is en ik hou van
uitdagingen!
Hoelang zit je op synchroonzwemmen? In augustus 2018
kwam ik op synchroonzwemmen. Ik zit er nu dus al 2,5 jaar
op

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te bereiken?
Ik kan niet wachten tot de
zwembaden weer open kunnen.
Ik wil heel graag alle figuren
kunnen en dat is nu best lastig

Wat is het leukste moment geweest met synchroonzwemmen?
Dat wij met z'n allen op kamp
gingen!! En de speurtocht!!

Wil je nog iets kwijt?
Ik kan niet wachten om iedereen
weer te zien!
Aan wie geef je de koprol
door?
Ik geef de eer aan Vila :b

SponsorKliks
Help DWT.
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
H a a r l e ms e Z we mve r e n i g i n g D e
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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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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Cryptofoto 42 en 43
Dit keer weer terug naar de basis. Geen overkoepelend thema
en geen albumhoezen.
Ga maar lekker associëren, com-

bineren en epibreren om de juiste antwoorden te vinden. Mail de
artiest en nummer naar:
cryptofoto@kpnmail.nl .
Mocht je vastzitten en een hint

willen, dan kan mij ook een
vraag mailen.
Succes,
Ton van Gemert.

Cryptofoto 42

Cryptofoto 43

Ik zoek een artiest met een hit uit
2020.

Ik zoek een zeer recente hit (2021).

Antwoord Cryptofoto 40 en 41
Zoals ik in de inleiding aangaf
zijn deze cryptofoto's een abc'tje.
Frank Muylaert had de oplossing
dan ook zeer snel.

ABC. Gecombineerd geeft dit
The Jacksons 5 met het nummer
ABC.
Cryptofoto 41

Cryptofoto 40

Links zie je het 5de album van
Joe Jackon. Rechts zie je het
debuutalbum van de Britse band

Links zie je de soundtrack album
van de James Bond speelfilm

Casino Royal uit 1967. Op dit
album staat het nummer The
Look of Love gezongen door
Dusty Springfield.
Rechts zie je het 10de studio
album LoveSexy van Prince. Op
dit album staat het nummer Alphabet Street.
Hiermee kom je op de Britse
band ABC met het nummer The
Look of Love (dit nummer staat
weer op hun debuutalbum The
Lexicon of Love).
Dit was dus duidelijk een abc'tje.
Ton van Gemert.
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Water polo
De waterpolo jeud van DWT
heeft op zondag 21 maart 2021
in het Reinaldapark even lekker
wat spelletjes gedaan en gesport!
Iedereen was blij om elkaar weer
even te zien ;) David de Loor &
Sjoerd de Vries bedankt voor de
organisatie!
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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
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