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Van het bestuur
Het corona virus,
Beste DWT leden,
Het corona virus houdt ons allen
in de greep. We hopen ……
Zo begon mijn stukje voor het
clubblad van april 2020. Intussen meer dan een jaar verder met
ervaringen die we liever niet
zouden hebben gehad. Maar nu
wel met een positieve toekomst:

27 april 2021
Beste leden,
DWT, een zwemvereniging die
almaar door is gegaan. Ik weet
niet hoe het in de oorlog is geweest, maar buiten dat zal dit de
langste periode zijn geweest dat
leden niet hebben kunnen zwemmen. En dat valt velen, met mij,
zwaar.
De lockdown, ingegaan half
december, met daarvoor twee
weken in november, duurt nog
steeds voort. De binnenzwembaden blijven nog gesloten. Wanneer zij weer open gaan weet
nog niemand. We zullen moeten
accepteren en respecteren dat de
binnenbaden nog even gesloten
blijven, hoe vervelend dan ook.
Het niet zwemmen en het gesloten clubhuis zorgen ervoor dat je
je medesporters niet meer weke-

lijks ontmoet. En dat is voor
velen net zo een gemis als het
sporten zelf. Gelukkig houden
velen online contact en worden
er online droogtrainingen gegeven en gevolgd.

dagen en donderdagen, behalve
op feestdagen, weer trainen van
19:00 tot 20:00 uur. Aanmelden
is noodzakelijk maar de werkgroepen hebben dat al gecommuniceerd naar de leden.

Maar…. Er gloort hoop. Zo veel
mogelijk mensen worden zo snel
mogelijk gevaccineerd. Net snel
genoeg naar menig idee, maar
het gebeurt. De druk in de ziekenhuizen is enorm, maar er
wordt verwacht/ gehoopt dat de
ergste piek vandaag of morgen
voorbij zal zijn. En dat geeft
hoop. Hoop op versoepelingen,
hoop op vrijheden die we een
tijd niet hebben gehad.

Alle onzekerheden betreffende
het kunnen/ mogen zwemmen,
hebben ook invloed op de contributie. Daarom is er nog niet gefactureerd in april. Zodra ik alle
berekeningen af heb, zal ik de
facturen weer versturen.

Kunnen zwemmen, hoe belangrijk is dat in ons waterland? Gelukkig hebben de kinderen wel
weer les mogen krijgen voor
Superspetters en hebben de eersten al weer hun diploma gehaald. Van harte gefeliciteerd en
bedankt vrijwilligers van leszwemmen dat jullie dit weer
mogelijk maken.
Zoals eerder aangegeven gaan de
binnenzwembaden, op het moment van schrijven, nog niet
open. Echter is de Houtvaart per
24 april wel weer open gegaan.
Alle leden van de sporttakken
zijn hiervan, als het goed is, op
de hoogte. We kunnen op dins-

Deze afgelopen periode heeft
DWT ook veel leden gekost. De
opzeggingen zijn iets meer dan
normaal, maar er zijn bijna geen
aanmeldingen van nieuwe leden.
We zijn daarom hard bezig om
een plan op te stellen om nieuwe
leden te werven zodra de binnenbaden weer open gaan. Een
aantal vrijwilligers zal bij aankondiging dat de binnenbaden
open mogen, flyers rondbrengen
in de nieuwe wijken om ons
zwembad heen.
Heb je ideeën om leden te werven? Geef ze aan ons door. Of
meld je aan als je mee wilt denken over een plan om nieuwe leden te werven.
Met sportieve groet,
Johan Selles
Penningmeester DWT
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Leszwemmen
Beste ouders/verzorgers en kinderen van SuperSpetters.
Wat fijn dat wij met de kinderen
tot en met 12 jaar weer mogen
zwemmen!
We hebben vorige week zelfs
kunnen afzwemmen. 16 kinderen hebben hun SuperSpetters
zwemdiploma gehaald.

Gefeliciteerd!

Helaas mocht er niemand kijken,
maar door de ramen van het
zwembad konden de ouders toch
nog iets meekrijgen van wat er
binnen gebeurde.
Nu is het wachten tot ook de
oudere kinderen weer kunnen
zwemmen op Junior Pro en de
volwassenen bij Uur U. Zodra
we daar meer over weten, mailen
we u en het staat op onze website.

We merken dat niet iedereen te
bereiken is via het opgegeven
emailadres. Mocht u een nieuw
emailadres, telefoonnummer of
huisadres hebben, wil u dat dan
doorgeven aan de ledenadministratie.
Mail naar: ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
Tot volgende maand.

Agenda
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

7-mei
14-mei
21-mei
Pinksteren
28-mei
4-jun
einde avond-4-daagse
11-jun uitzoeken
18-jun
afzwemmen Boerhaave
Vrijdag 25-jun
Vrijdag 2-jul
Vrijdag 9-jul

geen zwemles zomervakantie

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

8-mei
15-mei
22-mei
Pinksteren
29-mei
5-jun
einde Avond-4-daagse
12-jun uitzoeken
19-jun
afzwemmen Boerhaavebad
zaterdag 26-jun
vrijdag
zaterdag 3-jul
zaterdag 10-jul geen zwemles zomervakantie
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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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Wedstrijdzwemmen
Sinds maart afgelopen jaar is er
veel voor ons allemaal veranderd. Aan het begin van deze
periode was er wel nog een mogelijkheid om onder strikte voorwaarden samen te kunnen trainen, maar het was toch anders
dan we gewend waren.
Iedereen heeft uiteindelijk zijn
of haar weg daarin weten te vinden. Sommigen hebben andere
hobby's ontdekt, anderen zijn
wel doorgegaan met hun geliefde zwemsport en weer anderen

hebben een complete pauze
moeten inlassen.
Veel van de wedstrijdzwemmers
bij DWT zijn in deze rare tijd
wel actief gebleven door onder
andere online landtrainingen,
openwater zwemmen, zelfstandig trainen in openluchtzwembaden en andere sportieve activiteiten.
Vanaf deze week kunnen we
elkaar eindelijk tijdens gezamenlijke zwemtrainingen weer tegenkomen en elkaar motiveren

om er weer mooie prestaties te
gaan neerzetten!
Om jullie een blik te geven in
hoe het medezwemmers vergaan
is in het afgelopen jaar, volgen
hierna twee stukjes met foto's
van Inken en Hanne. Mocht jij
het nou leuk vinden om ook iets
te delen over hoe jij het hebt gehad het afgelopen jaar, voel je
dan vrij om Hanne te contacteren en dan zorgen we ervoor dat
er een stukje in het volgende
clubblad zal verschijnen.

Inken
Q: Inken, vandaag is het een jaar
geleden, dat je samen met Jessica serieus aan openwater-zwemmen bent begonnen.
Hoe kwam dat?
A: Klopt! Een jaar geleden zijn
we begonnen en sindsdien zijn
we niet meer gestopt; we zijn de
hele winter door buiten blijven
zwemmen. Had je me dat een
jaar geleden verteld - ik had het
je niet geloofd!
Q: Bijzonder. Je had dus ervoor
helemaal geen ervaring met
openwater zwemmen?
A: Af en toe had ik in de zomer
samen met een paar andere wedstrijdzwemmers een training van
Arie in de kanobaan gevolgd,
maar een enthousiaste openwater
zwemmer was ik zeker niet, nee.
Ik had geen wetsuit en zwemmen in openwater was voor mij

alleen een optie op hete zomerdagen. Vooral wanneer de Houtvaart te vol was om er fatsoenlijk te kunnen trainen.
Maar toen kwam Corona. Toen
halverwege maart 2020 de
zwembaden dichtgingen, was ik
de wanhoop nabij: ik train sinds
jaren vier keer per week. Het
was voor mij onvoorstelbaar om
wekenlang niet te kunnen trainen. Maar als ik iets heb geleerd
tijdens het afgelopen jaar, is dat
wel het volgende: ook dingen
die onvoorstelbaar zijn, kunnen
gebeuren en het is verbazingwekkend hoe je dan toch leert
ermee om te gaan en er zelfs
positieve kanten aan kunt ontdekken.
Q: Zo als het openwater zwemmen het hele jaar door?
A: Precies. Het was voor mij uit

de nood geboren maar ik zou nu
niet meer zonder willen.

5-4-2020
Q: Vertel eens, hoe was de begin?
A: Toen ik besefte dat de zwembaden wel wekenlang dicht zouden kunnen blijven, heb ik met
Jessica contact opgenomen. Ik
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wist dat ze net zo 'verslaafd' aan
regelmatig zwemmen is als ik en
ze was meteen enthousiast toen
ik voorstelde al in april aan
openwater zwemmen te beginnen. Na telefonisch advies van
een goede triatlonwinkel kreeg
ik twee verschillende wetsuits
thuis bezorgd. Eentje paste perfect en toen was er geen weg
meer terug: 5 april 2020 ontmoetten Jessica en ik bij het
Wed om eindelijk weer een keer
te gaan zwemmen.
Q: En, hoe was dat?
A: Pittig!! We gingen het water
in en toen mijn gezicht het koude water raakte, was dat echt een
shock. Dan het moment wanneer
het koude water langzaam het
wetsuit indringt - niet fijn! Maar
vooral had ik de eerste paar minuten het gevoel niet genoeg
lucht binnen te krijgen. Ik werd
er bijna paniekerig van. Inmiddels weet ik, dat dit gevoel normaal is als je in koud water
zwemt en vooral, dat dit gevoel
na een paar minuten verdwijnt:
gewoon op een rustige ademhaling focussen, dan gaat dit gevoel vanzelf weer over.
Na 600 meter en rond de 12 minuten vonden we het wel genoeg. Snel omkleden en naar
huis fietsen en dan genieten van
het heerlijke gevoel: eindelijk
weer kunnen zwemmen, de
warmte keert terug in het lichaam en je voel je ongelofelijk
levend. Fantastisch!
Achteraf gezien met de ervaring
van nu waren de omstandigheden op die dag overigens perfect; Geen wind, zonneschijn, en
het water had zeker al een temperatuur van een graad of 7.
Maar ja, als je daarvoor alleen
binnen hebt gezwommen bij een

1 januari 2021
watertemperatuur van 26 graden,
dan is het verschil wel groot!

Q: Hoe ging het daarna verder?
A: We spraken zeker drie keer
per week af en de duur in het
water en de afstanden die we
konden zwemmen, gingen met
sprongen vooruit: ten eerste
raakten we erg snel gewend aan
het zwemmen in kouder water,
ten tweede warmde het water
nogal snel op. Ergens in mei begon ik zonder wetsuit te zwemmen, pas vanaf half oktober
zwom ik weer met pak. Vanaf
eind november kwamen er voor
de winter nog neopreen-handschonen en -sokken
bij - handen en voeten koelen
nogal snel af, vandaar dat een
extra bescherming echt helpt om
langer te kunnen zwemmen.
Q: Waar zwemmen jullie?
A: Er is keuze zat in de omgeving van Haarlem: het Wed is
een leuk klein meertje om te beginnen, maar dat vonden we snel
te klein en bij mooi weer is het
er ook nogal druk. We hebben in
de Oosterplas, Veerplas, Kano-

baan, Molenplas en in de Toolenburger plas gezwommen
maar ons favoriet is toch echt de
Haarlemmermeersebos plas: afhankelijk van de wind kan je aan
twee verschillende kante starten,
de natuur die je vanuit het water
uit ziet is gewoon mooi, je kunt
er fatsoenlijke afstanden zwemmen en het is er nooit druk.
Heerlijk!
Q: Wat vind je nou zo leuk aan
openwater zwemmen?
A: In eerste instantie geniet ik
van het zwemmen: de beweging,
de uitdaging, het voldane gevoel
achteraf. Bij zwemmen in open
water komt er dan nog de verbinding met de natuur bij: de
combinatie van het water, de
omgeving en het weer is nooit
identiek. Iedere keer is het een
unieke belevenis. Verder geniet
ik ontzettend van de rust: zo gezellig als het is met andere
zwemmers samen op een baan te
trainen, bij zwemmen in open
water met om me heen alleen
water en natuur kom ik helemaal
tot rust.
Q: Wat zijn de belangrijkste ver-

De Waterdroppels

8
meer stuk. Ik voel me energiek,
sereen en heb het gevoel alles
aan te kunnen ook als er die dag
minder leuke dingen op mijn pad
komen.

12 februari 2021
schillen met zwemmen binnen?
A: Bij openwater zwemmen zijn
de voorbereidingen heel belangrijk en je moet je flexibeler opstellen wat het zwemmen zelf
betreft.

Q: Kan je dat even nader toelichten?
A: Zeker. Wat de voorbereidingen betreft moet je vooral in de
winter anticiperen dat je het erg
koud hebt als je uit het water
komt. Je moet dus alles van tevoren zo voorbereiden dat je je
achteraf snel kunt omkleden of
iets over je wetsuit aan kunnen
trekken, waarbij je ermee rekening moet houden dat je vingers
vaak niet meer werken zoals je
wilt. Tel erbij nog op dat er
soms een harde wind staat die je
nog meer laat afkoelen als je al
half bevroren uit het water komt,
dan begrijp je dat een goede
voorbereiding voor na het
zwemmen belangrijk is.
Q: En hoezo moet je flexibeler

zijn?
A: Als je binnen zwemt zijn de
omstandigheden altijd identiek.
Als je buiten zwemt, moet je
mee bewegen met de omstandigheden: staat een harde wind,
koel je veel sneller af dan zonder
en daarop moet je je instellen:
het is niet verstandig om van
tevoren met een vast voornemen
het water in te gaan. Je loopt dan
gevaar dat je over een grens
heen gaat. En dat is niet verstandig: je zwemt immers in openwater zonder toezicht. In mijn
ervaring is het veel beter om
naar je lichaam en naar je gevoel
te luisteren. Vaak ben je dan verrast dat je opeens ook langer
kunt zwemmen dan je qua temperatuur en weer van tevoren
had verwacht.
Q: Maar wat is dan nou echt zo
leuk aan het zwemmen in open
water?
A: Dat is lastig om het kort te
beschrijven. Laat het me zo zeggen: nadat ik buiten heb gezwommen kan mijn dag niet

Q: En je geniet er iedere keer
van?
A: Achteraf ja :!. Maar zeker
niet voordat ik het water in ga.
Vooral in de maanden december,
januari en februari toen het water geleidelijk iedere dag een
stukje kouder werd zag ik er
vaak verschrikkelijk tegenop: ik
was nooit zeker of ik de volgende keer echt weer zou durven het
koude water in te gaan. Juist
daarom voelt het dan zo fantastisch: iedere keer heb je dan toch
weer jezelf overgehaald iets te
doen waartegen je opziet, en je
wordt beloont met een groot gevoel van geluk achteraf.
Q: Hoe kwam het dan dat jullie
de hele winter door zijn blijven
zwemmen?
A: Tot de herfstvakantie voelde
het heel natuurlijk om naast de
trainingen bij DWT gewoon en
of twee keer per week buiten te
blijven zwemmen. Ergens halverwege oktober bespraken Jessica en ik dat we wilden kijken
hoe lang we door zouden kunnen
gaan. Daar kwam dan ergens in
november 2020 het besef bij dat
het goed mogelijk was dat de
zwembaden vanwege Corona
weer dicht zouden kunnen gaan
wat dan uiteindelijk ook gebeurde, helaas. We zijn dan snel over
gestapt op drie en uiteindelijk
vier keer per week samen buiten
zwemmen: als je het regelmatig
doet, blijf je aan het koude water
gewend en op een gegeven moment werd duidelijk dat het ons
zou lukken de hele winter door

De Waterdroppels
buiten te blijven zwemmen.
Q: Maar wat deden jullie in februari 2021, toen het vroor en
heel Nederland ging schaatsen?
A: Wij gingen zwemmen :. In
het Haarlemmermeersebos plas
was een stukje niet bevroren en
de Toolenburger plas was zelf
ijsvrij omdat die zo open ligt in
de wind. We zwommen wel kortere afstanden en minder lang
qua tijd, maar we hielden aan
onze ritme van vier keer per
week vast om de gewenning niet
te verliezen. En dat was achteraf
gezien heel goed, want inmiddels kunnen we al bij duidelijk
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lagere temperatuur qua lucht en
water duidelijk langer blijven
zwemmen dan toen we in april
2020 ermee begonnen, rond de
40-45 minuten trainen zijn nu al
prima mogelijk als er geen te
harde wind staat.

31 maart 2021

baden eindelijk weer open gaan?
A: Daar zit ik ook al over na te
denken. Ik zal zeker niet stoppen
met openwater zwemmen, daarvoor geniet ik er te veel van.
Gelijktijdig verheug ik me ook
weer op de trainingen met andere zwemmers, met opdrachten en
een gevarieerd trainingsprogramma. Openwater zwemmen
is toch vooral: lange afstanden
borstcrawl. Vandaar dat ik zeker
een soort combinatie zal doen
van trainen bij DWT en buitenzwemmen in open water.
Dankjewel voor dit gesprek!

Q: Wat ga je doen als de zwem-

Hanne
Toen Corona ons land stil legde,
heb ik in verband met mijn werk
de keuze moeten maken om tijdelijk naar de Flevopolder te
verhuizen naar mijn ouders.
Daar heb ik helaas de zwemtrainingen , zowel het geven van
trainingen als het zelf zwemmen,
moeten missen bij DWT. Even
op en neer naar Haarlem was
niet te doen. In Biddinghuizen
heb ik het openwater zwemmen
vrij snel opgepakt en aangezien
het een zeer warm voorjaar was,
was dit ook al gauw comfortabel. Het trok nogal wat bekijks
in dat kleine dorpje en ik werd al
gauw herkend als die "rare" die
steeds in het kanaal lag. Met
weer en wind was ik daar in het
water te vinden. Al moet ik zeggen dat het overgrote deel van
mijn trainingen daar in het zonnetje waren.

Openwaterzwemmen in Biddinghuizen - medio april 2020
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Toen aan het einde van de zomer
weer meer mogelijk werd qua
zwemmen, ben ik terug gegaan
naar mijn eigen stekkie in de
buurt van Haarlem en heb ik tot
aan het laten zetten van een tatoeage dan ook weer echt kunnen genieten van het zwemmen
in een zwembad.
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Gelukkig kwam aan het missen
van een routine een einde met de
opening van zwembad De
Crommenije in Krommenie.
Sinds de opening daar was ik er
5 tot 7 dagen in de week te vinden, zwom ik een paar keer in de
week in het open water en heb ik
eindelijk weer een paar fijne
zwemdoelen kunnen formuleren
en kreeg ik weer iets om naartoe
te trainen (de 10 km komende
zomer weer zwemmen en de 100
meter vrije slag eindelijk eens
onder de 1:10).
Dit alles werd nog veel leuker
doordat ik niet elke training in
m'n eentje zwom, maar regelmatig een paar DWT'ers tegenkwam en soms ook samen trainde
met hen.

Sinds deze week is ook eindelijk
zwembad de Houtvaart in Haarlem weer open en kunnen we
binnenkort ook een paar keer per
week samen trainen! Ik kijk er in
ieder geval naar uit om iedereen
weer te zien.
Wat ik van het afgelopen Coronajaar met name heb geleerd, is
dat kleine dingen heel veel geluk
met zich kunnen meebrengen.
Het zwemmen (en surfen) zijn
de dingen geweest die mij echt
door het afgelopen jaar heen
hebben gesleept en zorgden ervoor dat ik ook van deze rare tijd
heb kunnen genieten.

Laatste zwemtraining voor de
lockdown - 14 december 2020
December… eindelijk mocht ik
weer het water in! Welgeteld 1
zwemtraining en er kwam weer
een abrupt einde aan de zwemtrainingen bij DWT in verband
met besluiten vanuit het kabinet.
Ik wilde het zwemmen echt niet
meer missen en vanaf dat moment ben ik een paar keer in de
week in De Mirandabad in Amsterdam gaan zwemmen, heb ik
me vermaakt met openwater
zwemmen (zowel met als zonder
wetsuit) en heb ik andere sporten
zoals hardlopen maar weer eens
opgepakt. Het was ok, maar het
voelde nog niet echt als een routine. Wel genoot ik van de bijna
dagelijkse koud water badjes in
duinmeer 't Wed en heb ik er
zelfs ingelegen toen de rest van
Nederland aan het schaatsen
was.
Badderen in een wak - 14 februari 2021
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De Koprol
Naam: Vila
Leeftijd: 10

Hoelang zit je op synchroonzwemmen?:
Ik zit nu ongeveer 2 jaar op synchroonzwemmen.
Waarom heb je voor synchroonzwemmen als sport gekozen?:
Omdat het mij wel een leuke
sport leek.
Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?:
Muziekzwemmen, omdat ik dan
lekker op de maat kan zwemmen.
Wat is je favoriete figuur en
waarom?:
Barracuda, omdat ik dan lekker
snel kan gaan.

ken?:
Dat ik bijna alle figuren kan.
Wat is het leukste moment
geweest met synchroonzwemmen?:
Dat ik altijd samen zwem met
mijn vriendinnen.
Wie is je voorbeeld in het synchroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwemmen en waarom?:
De junioren en senioren, omdat
zij mij een goed voorbeeld geven.
Wil je nog iets kwijt?:
Ik wil heel graag weer zwemmen!

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te berei-

Aan wie geef je de koprol
door?:
Dhara!

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 wemver 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.

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.
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Raad het plaatje
Oeps! Vorige maand hebben we
even overgeslagen, maar deze
maand zijn we weer terug. De
winnaar van het vorige 'Raad het
plaatje’ is wederom Ton van
Gemert. Wat een fanatiekeling!
Ton wint weer een tegoedbon

voor in het clubhuis. Wie wil dat
nou niet!?

Foto 1

Foto 2

Wil jij ook kans maken op een
tegoedbon voor als het clubhuis
weer open gaat? Raad dan wat er
op de volgende foto’s te zien is

en mail je antwoorden naar:
clubhuis@dwt-haarlem.nl.
Het beste antwoord wint.
Succes!
Groetjes,
Iris
Foto 3

Antwoorden cryptofoto 42 en 43
Ik heb één oplossing voor één
cryptofoto ontvangen. Anne Vos
had cryptofoto 43 correct beantwoord. Klaarblijkelijk was het
lastig of had niemand zin om
een antwoord in te sturen. In
ieder geval geef ik hierbij de
uitleg en antwoorden:

1956. In het bovenste plaatje
zijn glazen gevuld met een groen

sint en pisang ambon. Pisang
ambon is een likeur met een
overheersende bananensmaak en
-geur. Het draait in deze cryptofoto dus om bananen. Een zomerhit uit 2020 is Banana van
Conkarah, Shaggy en DJ File.
Het nummer is een bewerking
van de hit Day O van Harry Belafonte.

drankje. Er zijn meerdere groene
alcoholische drankjes zoals ab-

Cryptofoto 43

Cryptofoto 42
Het onderste plaatje is niemand
minder dan Harry Belafonte.
Harry werd bekend met zijn hit
Day O (Banana Boat Song) uit

Rechts zie je de maan die met

De Waterdroppels
een snelheid van 3680km/uur
om de aarde scheert. Je kan dus
zeggen dat het een snelle maan
is. Hiermee heb je de artiesten:
Snelle en Maan. Nu is de reden
waarom Chantal Janzen erbij
staat ook logisch. Je kent Chantal Janzen van verschillende programma's maar in dit geval ging
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het om Chantal blijft slapen.
Maan & Snelle hebben in 2021
een hit (volgens mij nog steeds
hoog in de lijsten) Blijven Slapen.
Veel plezier met de nieuwe
cryptofoto's en laat eens wat van
je horen.

Cryptofoto 44 en 45
Daar zijn we weer met twee
nieuwe cryptofoto's. Beide gaan
weer over recente hitjes (2020/2021). Ik zoek bij allebei de
artiest(en) en titel van het num-

Cryptofoto 44

mer. Voor de antwoorden en
eventuele hints kan je mailen
naar cryptofoto@kpnmail.nl .

Zet h'm op, je kan het en meer
van dat soort aanmoedigingen!
Ton van Gemert.

Cryptofoto 45

De Waterdroppels
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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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