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Leszwemmen / Junior Pro / Uur U
Sinds kort kan er ook weer door
de Uur U zwemmers gezwommen worden. Wat fijn.
Op dit uur zwemmen volwassenen. Sommigen zwemmen baantjes, anderen krijgen zwemles.
Junior Pro is ook weer herstart.
Binnenkort wordt er tijdens de
les gekeken of er kinderen zijn,
die kunnen afzwemmen. We
verwachten dat dat er niet veel
zijn, omdat het zo'n lange tijd
heeft stilgelegen. Het afzwemmen zal tijdens de zwemles
plaatsvinden op vrijdag 25 juni.
Vooralsnog zonder publiek.
De kinderen van Junior Pro worden van harte uitgenodigd om
mee te gaan op het
DWT-Jeugdkamp van 2 t/m 4
juli. Zie elders in dit clubblad
meer informatie hierover.

SuperSpetters is gelukkig alweer
een tijdje gestart. Op vrijdag 11
en zaterdag 12 juni wordt hier
gekeken, wie er kan afzwemmen.
Let op: in tegenstelling tot wat
eerder gepland was zwemmen
we af op zaterdagochtend 26
juni van 9.00-10.00 uur in de
Planeet in Haarlem Noord, en
NIET op vrijdagavond 25 in
het Boerhaavebad.
Dit omdat we de planning niet
hebben kunnen aanhouden vanwege de sluiting van de zwembaden en we het afzwemmen
altijd eerlijk over de uren willen
verdelen (die groep kan dan eenmalig niet zwemmen).
Vanwege het afzwemmen gaat
de zwemles op zaterdag 26 juni
van 9.00-10.00 uur eenmalig

niet door. De les van 8.00-9.00
uur gaat wel door.
Voor de ouders van de leszwemmers op zaterdagochtend:
Uurleidster Annelies Mosterd-Luttikhuizen zal voorlopig
in de gang van de kleedkamer
staan, zodat u alles wat u wil
weten over de zwemles van uw
kind aan haar kan vragen. We
begrijpen dat het lastig is dat u
niet kan kijken naar de zwemles
en dus van alles mist. Zij staat
als vraagbaak elke week voor u
klaar. Maak hier gebruik van!
2 en 3 juli zijn de laatste zwemlessen voor de zomervakantie.
We starten dan weer op 28 en 29
augustus.
Fijne zomer allemaal!

Agenda
Vrijdag 11-jun
Vrijdag 18-jun
Vrijdag 25-jun
Vrijdag 2-jul
Vrijdag 9-jul

uitzoeken
afzwemmen verplaatst naar
zaterdag
geen zwemles zomervakantie

zaterdag 12-jun
zaterdag 19-jun
zaterdag 26-jun
zaterdag 3-jul
zaterdag 10-jul

uitzoeken
afzwemmen
Planeet 9:00-10:00
geen zwemles zomervakantie
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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
ziet verschijnen Haarlemse
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 winkel gaat ontvangt DWT ook weer een
percentage.
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Van de clubhuiscommissie
Ook de clubhuiscommissie heeft
een stille periode achter de rug.
Net als de sporttakken werd het
clubhuis geraakt door de maatregelen voor het coronavirus.
Maar gelukkig wordt het clubhuis afgelopen tijd weer gebruikt
als ingang voor trainingen. Met
de laatste versoepelingen is er
weer mogelijk en mag ook het
clubhuis open.

We hopen snel weer sporters en
ouders te verwelkomen en veel
gezellige momenten te beleven!
Binnenkort maken we meer bekend over de opening van het
clubhuis.
Houd hiervoor de Instagram en
Facebookpagina van DWT in de
gaten!

Van de Polocommissie
Lieve poloërs en andere lezers,
We zijn er weer. De zwembaden
zijn weer open en de ballen mogen vanaf volgende week ook
weer bij de senioren ook weer in
het bad! Na een paar koude
baantjes in de Houtvaart, mogen
we vanaf 5 juni weer volle bak
binnen trainen. Heel fijn, voor
jong en oud. De coronakilo's

kunnen dus nog even snel voor
de zomervakantie worden weggewerkt.
Wat we komende zomer gaan
doen met zwemmen is nog niet
bekend, maar tot 9 juli kan er in
ieder geval worden getraind.
Verder nog een bijzondere mededeling voor de jeugd: het

jeugdkamp op 2, 3 en 4, juli gaat
door! Blokkeer deze datum dus
in de agenda. Meer informatie
over aanmelden, kosten etc.
volgt spoedig.
Hopelijk tot snel in het bad of
het clubhuis!
David de Loor
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Zomerkamp

Waar?
Camping Vogelenzang

Voor wie?
Iedereen van de sporttakken
en Junior-Pro!
Wanneer?
Vrijdag 2, zaterdag 3 juli en
zondag 4 juli

Kinderen van 10 tot 18 twee
nachtjes
Kinderen onder de 10 alleen
zaterdag 3 juli overdag (inclusief avondeten)
Meer informatie over aanmelden volgt!
Voor vragen neem contact op met:
Junior-Pro: Mary, Synchroonzwemmen: Merel,
Waterpolo: David, Wedstrijdzwemmen: Chantal
Of mail naar: jeugdkamp@dwt-haarlem.nl
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Zwemtrainingen binnen

Na maanden verstokt te zijn van
onze zwemtrainingen in het binnenbad, gaf de overheid van de
week eindelijk weer groen licht
om hiermee weer te kunnen starten. Met veel enthousiasme stonden er vanmorgen (woensdag 19
mei) weer 7 zwemmers klaar om
het zwembad in te duiken.

om weer eens langs het bad te
staan en de zwemmers hun meters te zien zwemmen, eindelijk
weer starts te kunnen maken en
profijt van het korte bad te hebben. De afgelopen maanden zijn
een aantal zwemmers die er waren, stug doorgegaan met trainen
in zowel buitenbaden als in het
open water en ook dat was te
zien! Buiten deze zwemmers
waren er ook een paar die na
maanden eindelijk weer eens het
watergevoel mochten opdoen.
De zwemmers moesten wel weer
even wennen aan het binnenbad,
met name door de aanzienlijk
hogere temperatuur vergeleken

met het buitenbad. Toch kwam
ieder tevreden het water weer uit
en kijken we terug op een mooie
eerste binnentraining na lange
tijd.
Hopelijk kunnen we de komende
tijd met zijn allen er weer hard
tegenaan zodat we vanaf het komende seizoen met weer een
goede basisconditie en techniek
aan de start kunnen verschijnen.
Als je nog niet bent geweest, en
als je normaliter wel trainde tijdens de uren in het binnenbad,
kom vooral weer trainen en
houdt de algemene WhatsApp in
de gaten betreft deze trainingen.
Hopelijk tot snel!

Als trainer was het heel erg fijn

DWT Zomerchallenge
Deze zomer (en de aanloop daar
naartoe) hebben wij een challenge voor de wedstrijdzwemmers! Lijkt het je leuk om deze
zomer vanaf de Houtvaart naar
bijvoorbeeld Amsterdam te
zwemmen? Naar Groningen? Of
zelfs voorbij Keulen? Dan is
deze DWT Zomerchallenge wat
voor jou!

Hoe werkt het?
Je kiest een zwemdoel waarbij je
kunt kiezen uit de volgende categoriën:
• 25 kilometer (Naar Amsterdam)

• 50 kilometer (Heen en terug
naar Amsterdam)
• 75 kilometer (Vlak voorbij
Rotterdam)
• 100 kilometer (Naar Den
Bosch)
• 150 kilometer (Vlak voorbij
Eindhoven)
• 200 kilometer (Naar Groningen)
• 250 kilometer (Naar Brugge)
• 300 of meer kilometer (Voorbij Keulen)
Wekelijks probeer je al zwemmend wat meters te maken. Dit
kan in een zwembad of in open
water (zowel tijdens trainingen

van DWT als daarbuiten). Het
aantal meters geef je eens in de
week door (op de maandag of de
dinsdag na iedere volle week).
Elke week op woensdag of donderdag wordt er in een overzicht
bijgehouden hoeveel kilometers
iedereen in totaal heeft gezwommen en hoever ieder in de challenge staat. Aan het einde van de
zomer wordt er gekeken of je je
doel gehaald hebt. Tot aan de
11e week (8 augustus) kun je je
doel nog bijstellen. Na de challenge krijgt iedereen die zijn of
haar doel bereikt heeft een prestatiemedaille.
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Van wanneer tot wanneer?:
Van maandag 17 mei tot en met
zondag 15 augustus (Je hebt dus
13 weken de tijd en je mag ook
tussentijds nog instappen!).

Hoe doe je mee?:
Stuur Hanne Keijzer een berichtje via Whatsapp (SMS of bellen
mag ook): +31626808825. Laat
haar weten welke afstand je gekozen hebt en laat haar ook wekelijks op de maandag of dins-
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dag weten hoeveel meter je in de
voorgaande week hebt gezwommen!
Laten we er met zijn allen een
sportieve zomer van maken!

Wedstrijdzwemmen
Vorige maand hebben we mogen
lezen hoe Inken en Hanne de
Coronatijd zijn doorgekomen.
Deze maand hebben we Florianne gevraagd hoe deze tijd voor
haar was.

Velen van DWT zullen haar
ongetwijfeld kennen en hebben
haar gevolgd via onder andere
social media aangezien zij op
een bijzondere missie is! Wil je
haar verdere weg volgen na het

lezen van haar ervaringen van
het afgelopen jaar? Neem dan
een kijkje op haar website:
http://floriannebultje.nl/

2020 net als voor iedereen. Mijn
angst in de Lock down was dat
mijn trainingsarbeid niet groot
genoeg zou zijn om de Paralympische spelen in Tokio te halen.
Niemand had water om te trainen en we moesten het doen met
hardlopen of fietsen, of een in de
haast gekocht buitenbad voor in
de tuin. Na een tijdje werd er
bekend gemaakt dat de topsport
weer mocht trainen. Ik voelde
me super bevoorrecht. Een paar
weken later werden de Spelen
naar 2021 verplaatst en iedereen
was best wel opgelucht.

en buitenlandse wedstrijden
worden afgelast. In het afgelopen jaar voor de spelen heb ik
veel van mijn lichaam gevraagd,
mentaal en fysiek. Ik werd vaak
verkouden of echt zo moe dat ik
niet kon trainen. Daardoor ben
ik ook vaak getest voor corona
en heb ik dagen verplicht thuis
gezeten in afwachting van de
uitslag en om de rest van het
team niet verkouden te maken.

Florianne
Ik ben Florianne Bultje, 23 jaar,
lid van DWT en ik zwem in het
Nederlands Paralympisch team
in Amersfoort.

Mijn coronatijd begon met een
plotselinge Lock down in maart

Meer tijd om je voor te bereiden
klinkt heel fijn, maar je merkt na
een tijdje dat het mentaal zwaar
is. De motivatie is moeilijk vast
te houden als je niet weet waar
je voor traint, omdat alle binnen

Stip op de horizon het afgelopen
jaar waren de kwalificatie wedstrijden voor de spelen, het
RQM (Rotterdam kwalificatie
moment) van 3 tot 6 december
2020 en het EQM (Eindehoven
Qualification meet) van 9 tot 11
April 2021.
Helaas werd ik 1,5 week voor
het RQM weer verkouden en
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moest ik een corona test doen.
Uitslag positief! Ik had corona
en moest in quarantaine. Weg
RQM! Ik ben 2 weken flink ziek
geweest en heb een hartspierontsteking opgelopen. Daardoor
moest ik na de kerstvakantie
langzaam opbouwen. Door het
mislopen van het RQM had ik
nog maar 1 kans om mij te kwalificeren. Ik ben toen een andere
trainingsarbeid gaan doen zodat
ik minder snel verkouden werd
en voelde me heel goed. Ik was
helemaal klaar voor het EQM.
Om mee te mogen doen aan het
EQM moest iedereen een PCR
test doen. De wedstrijd was op
vrijdag en ik kreeg woensdag de

uitslag, weer positief! PANIEK
!! Ik moest die woensdag gelijk
een extra snel test doen en gelukkig was die negatief, maar
voor het EQM moest iedereen
een negatieve PCR test laten
zien. Gelukkig kon ik gelijk naar
Amsterdam, waar de olympische
ploeg werd getest. Ik mocht achteraan sluiten. Donderdag werd
bekent dat ik negatief was, YEEEEJH. Daarna moest ik gelijk
door naar Eindhoven voor het
loszwemmen. Mijn voorbereiding was verre van optimaal,
maar ik wilde zo graag. Mijn
afstand (100m vlinderslag) was
gelijk de eerste dag. Ik was super
zenuwachtig, want ik had hoge
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verwachtingen van mezelf. Helaas heb ik het limiet op 25 honderdste niet gehaald en ik baalde
enorm. Ik heb tijdens de race
wel een persoonlijk record gezwommen maar ik kon harder.
Achteraf denk ik dat ik fysiek
sterk genoeg was, maar er mentaal niet klaar voor was. Ik was
zo zenuwachtig, ik had zolang
geen wedstrijd gezwommen en
het moest in die eerste en enige
wedstrijd gebeuren! Dat heeft
een hele grote rol gespeeld. Na
dit avontuur ben ik zeker van
plan om door te gaan tot Parijs
2024, als het aan mij ligt. Topsport is hard maar ik wil het
voor geen goud opgeven.

De Waterdroppels
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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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Zomer Puzzel bijlage
Rebus
In de rebus is een taalfout geslopen. Kan jij vinden in welk woord de fout zit?

Zoek het verschil niveau 1
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Doolhof
Felix zit in de knoop in een bolletje wol. Kan jij hem eruit helpen?
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Cryptoflipine
Los de cryptoflipine op en dan staat er in de groene kolom een zin. Welke is dat?

Twee smaken komen samen in de scheikundige keuken
Zij gooien niets weg als zij plannen maken
De kroegen afgaan om schoon te maken
Bang maken zou je vrienden beschadigen
Hij maakt zijn tijd op met opmaken
Smaken heerlijk bij de dageraad
Met krachttermen hardmaken
Wel de tijd maar niet het werk afmaken
Machinaal sigaren maken
Die moet je maken van de wiskundeleraar
Misselijkmakend feest
Giebelen en lol maken bij de kinderboerderij
Vijf gasten maken hun schoen vast
Men kan er in een kwartier kartonnen soldaatjes van maken
Hulpstukken om er een chaos van te maken
Niet opmaken maar ontzien
Het geloof om een paling weer gereed te maken
Voor de beurs moet u een keuze maken
Zie een vat metaal om mooi te maken
Het zijn meelopers die er een troep van maken
Vloeit en ontsmet bij het maken van gaatjes
Daar maken ze gehakt van paardenvlees
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Cijfer blokken
Vul de missende cijfers in. Als je de cijfers in elke rij optelt krijg je het totaal aan de rechterkant. Als je de
cijfers per kolom optelt krijg je het totaal aan de onderkant. Voor de twee diagonalen geldt het zelfde.
Welke cijfers je mag gebruiken staat bij het blok vermeld.

Gebruik alleen de
cijfers: 0 - 1 - 2 - 3

Gebruik alleen de
cijfers: 0 - 1 -2 - 3 - 4
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Zoek de acht verschillen

Help de padvinder
zijn weg terug te
vinden.
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Cryptofoto 46 en 47
Hierbij een paar aanwijzingen. Ik zoek een
artiest en nummer voor beide foto's. De één
betreft een nummer dat is uitgebracht in
1984 en een nummer 1 positie behaald in
1985. De ander betreft een cover uit 2000.

Het origineel stamt uit 1972 en is in 2020
weer gecoverd.

Veel puzzelplezier. Voor antwoorden en
hulp kan je mailen naar
cryptofoto@kpnmail.com .
Ton van Gemert.

Cryptofoto 46

Cryptofoto 47

Antwoord Cryptofoto 44 en 45
Anne heeft Cryptofoto 45 correct beantwoord. Hier de uitleg van beide Cryptofoto's.

Zo kom je tot de oplossing: Jaap Reesema
(ook bekend onder artiestennaam Jake Reese) en Pommelien Thijs met het liedje Nu
Wij niet meer Praten.

Boven zie je een planeet dat overspoeld
wordt door een zonnevlam. Dit wetende
kom je uit op P!nk en Willow met het liedje
Cover Me in Sunshine.

Cryptofoto 45

Veel plezier met de volgende Cryptofoto's

Cryptofoto 44

Ton van Gemert.

Linksboven zie je de acteur Christian Slater
in de rol van Jack Reese uit de serie West
Wing. Rechtsboven zie je een jurk genaamd
Pommelien. Onder zie je een stel dat "gezellig" uit eten is en niet meer met elkaar
praat.

Onder zie je een filmposter die roze is gemaakt. De filmposter is van de film Willow,
een Amerikaanse fantasyfilm uit 1988, geregisseerd door Ron Howard, gebaseerd op
een verhaal van George Lucas. Hoofdrollen
worden vertolkt door Val Kilmer, Joanne
Whalley en Warwick Davis.

De Waterdroppels
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Antwoorden
Rebus
De hele tekst is:

Zoek de verschillen niveau 1
leek mij wel duidelijk.

Ook deze zomer is er weer een puzzel bijlage.
Mocht je er echt niet uit kunnen komen dan
staan achterin de andwoorden. Veel plezier.

Andwoorden schrijf je met een t.
Sodoku 1-4

Cijferblokken

Hexadoku

Cryptoflipine

Zoek de 8 verschillen

De Waterdroppels

19

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

I.v.m. Corona kunnen tijden
en lesuren gewijzigd zijn
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

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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