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Leszwemmen

Beste ouders van de
leszwemmers Super-
Spetters:

We zijn blij de kinderen weer op
de zwemles te zien na de zomer-
vakantie. 

Voor uw administratie/agenda
volgt hieronder de jaarplanning.

Mocht u daar vragen over heb-
ben, kan u een mailtje sturen
naar:
leszwemmen@dwt-haarlem.nl 

Groetjes van de leszwemcom-
missie

Agenda Leszwemmen

Vrijdag 3-sep zaterdag 4-sep
Vrijdag 10-sep zaterdag 11-sep
Vrijdag 17-sep zaterdag 18-sep
Vrijdag 24-sep zaterdag 25-sep
Vrijdag 1-okt zaterdag 2-okt
Vrijdag 8-okt zaterdag 9-okt
Vrijdag 15-okt (start herfstvakantie) zaterdag 16-okt (start herfstvakantie)
Vrijdag 22-okt (herfstvakantie) zaterdag 23-okt (herfstvakantie)
Vrijdag 29-okt uitzoeken zaterdag 30-okt uitzoeken
Vrijdag 5-nov zaterdag 6-nov
Vrijdag 12-nov afzwemmen Boerhaave zaterdag 13-nov afzwemmen vrijdag Boerhaave
Vrijdag 19-nov zaterdag 20-nov
Vrijdag 26-nov zaterdag 27-nov
Vrijdag 3-dec zaterdag 4-dec
Vrijdag 10-dec zaterdag 11-dec
Vrijdag 17-dec zaterdag 18-dec
Vrijdag 24-dec geen zwemles (kerstvakantie) zaterdag 25-dec geen zwemles (kerstvakantie)
Vrijdag 31-dec geen zwemles (kerstvakantie) zaterdag 1-jan geen zwemles (kerstvakantie)
Vrijdag 7-jan geen zwemles (kerstvakantie) zaterdag 8-jan geen zwemles (kerstvakantie)
Vrijdag 14-jan zaterdag 15-jan
Vrijdag 21-jan uitzoeken zaterdag 22-jan uitzoeken
Vrijdag 28-jan zaterdag 29-jan

Vrijdag 4-feb
afzwemmen Planeet
morgen 9 uur

zaterdag 5-feb afzwemmen Planeet 9 uur

Vrijdag 11-feb zaterdag 12-feb
Vrijdag 18-feb (Start voorjaarsvakantie) zaterdag 19-feb (Start voorjaarsvakantie)
Vrijdag 25-feb (voorjaarsvakantie) zaterdag 26-feb (voorjaarsvakantie)
Vrijdag 4-mrt zaterdag 5-mrt
Vrijdag 11-mrt zaterdag 12-mrt

mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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Vrijdag 18-mrt zaterdag 19-mrt
Vrijdag 25-mrt uitzoeken zaterdag 26-mrt uitzoeken
Vrijdag 1-apr zaterdag 2-apr

Vrijdag 8-apr
afzwemmen 
morgen 8 uur Planeet

zaterdag 9-apr afzwemmen 8 uur Planeet

Vrijdag 15-apr (Goede vrijdag) zaterdag 16-apr (Pasen)
Vrijdag 22-apr zaterdag 23-apr
Vrijdag 29-apr (Mei vakantie) zaterdag 30-apr (Mei vakantie)
Vrijdag 6-mei (Mei vakantie) zaterdag 7-mei (Mei vakantie)
Vrijdag 13-mei zaterdag 14-mei
Vrijdag 20-mei zaterdag 21-mei
Vrijdag 27-mei zaterdag 28-mei
Vrijdag 3-jun (Pinksteren) zaterdag 4-jun (Pinksteren)
Vrijdag 10-jun uitzoeken zaterdag 11-jun uitzoeken
Vrijdag 17-jun (einde avond-4-daagse) zaterdag 18-jun (einde Avond-4-daagse)
Vrijdag 24-jun zaterdag 25-jun

Vrijdag 1-jul afzwemmen Boerhaave zaterdag 2-jul
afzwemmen Boerhaavebad
vrijdag

Vrijdag 8-jul zaterdag 9-jul
Vrijdag 15-jul geen zwemles (zomervakantie) zaterdag 16-jul geen zwemles (zomervakantie)

 

Van de waterpolocommissie

Beste mensen,

We zijn weer begonnen en dit
jaar gaan we er vol voor! Geen
mitsen, geen maren, iedereen is
gevaccineerd (zonder bijbedoe-
ling hierover een discussie te
starten binnen DWT), dus volle
bak vooruit en deze twee verlo-
ren jaren achter ons laten. De
dames- en herenselectie hebben
in augustus al vier keer de Hout-
vaart getrotseerd en inmiddels is
iedereen alweer twee weken bin-
nen aan het trainen; 
de heren onder leiding van Peter,
de dames onder leiding van
Koos, de overige heren in de
Planeet onder leiding van Bert
en de jeugd onder leiding van

een heel palet van trainers en
vrijwilligers. Voor nu is het al-
leen nog trainen, maar vanaf 18
september gaan ook daadwerke-
lijk de wedstrijden van start. 

Helaas waren er deze zomer tot
nu toe, nadat zowel Hasselt (B)
als Ter Apel waren afgelast, nog
geen toernooien. Gelukkig gaat
onze jeugd hier verandering in
brengen. Het weekend van 11 en
12 september reizen pupillen
<11, pupillen <13 en aspiranten
<15 af naar Ouderkerk a/d Am-
stel om daar deel te nemen aan
het jaarlijkse Snippentoernooi.
Helaas nog zonder overnachting,
maar wel tweedaags. Zettumop

jongens en meiden (en
non-binairen)!

Onze jeugdafdeling kent sowie-
so een vliegende start. Na de
zomer zijn maar liefst 17!!! kin-
deren bij ons komen kijken om
te kijken of waterpolo wat voor
hen is. We gaan er alles aan
doen om de kids te enthousias-
meren en vast te houden. Daar-
over zal ik later nog terugkoppe-
ling geven.

Tot zo ver de update vanuit wa-
terpolo.

Namens de commissie, 
David de Loor
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 Synchroonzemmen

Na een zomervakantie die door
vele meiden gebruikt is om van
hun welverdiende vakantie te
genieten zijn er toch ook nog
een aantal meiden het zwembad
ingedoken. Eventjes kijken ze
alles nog kunnen en het gevoel
toch niet kunnen missen. Maar
in je eentje zwemmen is toch
wel heel anders dan met elkaar
en wanneer er een trainster op de
kant staat. 

Gelukkig konden we op 24 au-
gustus weer met z'n allen het
water in duiken. En om het nieu-
we seizoen helemaal mooi te
beginnen zijn wij op onze eerste
zaterdagtraining iets eerder bij
elkaar gekomen om verschillen-
de spelletjes met elkaar te spe-
len. Dit om elkaar nog iets beter
te leren kennen en het seizoen
op een leuke manier te starten. 

We weten inmiddels wie het
oudste is, wie de langste, wie het
langste op synchroonzwemmen
zit en ga zo nog maar even door.
Na ook nog een aantal spelletjes
gespeeld te hebben werden de
kleurpotloden en kleurplaten uit
de kast getrokken. Alle meiden
hebben verschillende tekeningen
gemaakt voor wedstrijdbadpak-
ken met bijpassende badmutsen!
Nadat er ook nog gezamenlijk
gegeten was begon het seizoen
met de eerste gezamenlijke trai-
ning.  

We zijn allemaal vol frisse ener-
gie, en met nieuwe doelen, aan
dit seizoen gestart en gaan met
elkaar ons best doen om weer
het beste uit onszelf te halen dit
jaar. 

De Koprol 

Naam: Brigit
Leeftijd: Alweer 20 jaar 

Hoelang zit je op synchroon-
zwemmen? Volgens mij ben ik
begin 2008 begonnen met syn-
chroonzwemmen dus dat is nu
alweer 13,5 jaar.

Waarom heb je voor syn-
chroonzwemmen als sport ge-
kozen?: Ja, eigenlijk weet ik dat
niet meer zo goed. Ik weet nog
wel dat mijn zwemjuf voor
schoolzwemmen (juf Kitty) syn-

cho-training gaf bij DWT. Ze
vroeg of ik een keer wilde ko-
men kijken en sindsdien ben ik
eigenlijk niet meer weggegaan. 

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?:
Zoals bij de meeste wel is dat
toch het muziekzwemmen en het
tikken voor het muziekzwem-
men. Het is hard werken en ik
denk dat veel buitenstaanders
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het onderschatten, maar dat
maakt het voor mij eigenlijk al-
leen maar leuker. Oh, en als er
een training is waarin wij plots
gaan liften ben ik helemaal blij,
maar dat geldt denk ik voor ons
allemaal. 

Wat is je favoriete figuur en
waarom?: In de afgelopen jaren
heb ik zoveel figuren gezwom-
men dat ik het eigenlijk niet
weet… maar de 'catalina' is een
figuur wat ik heel lang niet meer
heb gezwommen, maar ik toch
altijd wel leuk vond. 

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te berei-
ken?: Sowieso hoop ik dat ie-
dereen uit mijn team seniorenli-
mieten behaald zodat wij met z'n
allen naar het NK kunnen in Ja-

nuari. Verder zou een platte spa-
gaat (links en rechts) toch ook
wel eens fijn zijn en dat ik hem
dan ook zonder problemen vast
kan houden. 

Wat is het leukste moment ge-
weest met synchroonzwem-
men?: Na 13 jaar zwemmen zijn
er een hoop: nieuwjaar show,
patatkransje, trainingskamp
Zeist, Synchrobeat, NK, trai-
ningskamp Haarlem, Interregio
Junioren en onze reactie op hoe
hoog we daar konden liften en
eigenlijk ook wel verschillende
momenten in de vele trainingen
die ik inmiddels heb gehad. 

Wie is je voorbeeld in het syn-
chroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwem-
men en waarom?: Een echt

voorbeeld heb ik niet. Ik kijk
wel (bijna) alle internationale
wedstrijden dus misschien kan je
zeggen dat alle Internationales
een voorbeeld voor mij zijn. Dit
vooral door hun combinatie van
hun trainingen en school/sociaal
leven. 

Wil je nog iets kwijt?: Dankje
Merel (en alle andere trainsters
die ik ooit heb gehad ??) voor
waar je mij hebt gebracht tot nu
toe en waar je mij hopelijk nog
kan brengen in de aankomende
seizoenen. 

Aan wie geef je de koprol
door?: Ik wil een van de aan-
loopmeisjes wel eens iets beter
leren kennen.

Inzamelingsactie capjes voor de jeugd

Het seizoen staat op het punt te
beginnen, yes!

Aan het begin van het seizoen
zal in het clubhuis een doos
staan waar je jouw oude of te
kleine capjes in achter kan laten.
Deze zullen terecht komen bij de
jeugdteams.
Kijk dus even in je kast of oude
zwemtas en neem je oude capjes
mee. 
De jeugd zal er goed gebruik van
maken.

Alvast bedankt namens alle
jeugdleden

Sportieve groeten,

Paul Zuiderduin
Waterpolosecretariaat
DWT
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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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Zomerkamp 2021
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Cryptofoto 48 en 49

Hier zijn we weer. Een nieuw
seizoen en nieuwe cryptofoto.
Naast de gebruikelijke reactie
mogelijkheid (emailadres cryp-
tofoto@kpnmail.nl ) heb ik een
link toegevoegd die leidt naar
een invulformulier. Het is voor

nu een uit probeersel. Je krijgt,
als ik het goed ingesteld heb,
direct te lezen of je het goed
hebt. 
Bij elke cryptofoto staat een link
voor die specifieke cryptofoto.
Veel puzzel plezier.

De aanwijzingen zijn: Een Ame-
rikaanse en een Engelse band
met beide een hit uit 1985.

Ton van Gemert.

[ KLIK HIER ] [ KLIK HIER ]

Cryptofoto 48 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_PqFRK2UbVik7YOK9bpJHYqkuRjdvm4pvv6m12nwKp_Bu2Q/viewform?usp=sf_link
Cryptofoto 49 - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuFqlQW8NMOuv8U0VKDrAQGn44MiyxmLMrzfpfk7pK7aRpYg/viewform?usp=sf_link

Antwoord Cryptofoto 46 en 47

Frank Muylaert heeft beide cryp-
tofoto's goed uitgedokterd. Hier-
bij de antwoorden en uitleg.

Cryptofoto 46

Je ziet links een wasmachine.
Om precies te zijn, een bovenla-
der. Louis van Gaal zou dit in

het Engels vertalen naar Toploa-
der. Je hebt dan meteen de band-
naam. Hun grootste hit in Neder-
land is Dancing in the Moonlight
(2000). Dit nummer is een co-
ver. Het origineel is van de band
King Harvest uit 1972. In 2020
heeft het Zweedse dj-duo Jubël
een houseversie gemaakt.

Cryptofoto 47
De onderste foto laat een manne-
tje zien die van steen tot steen
springt. Ook hier zou Louis van
Gaal zeggen dat het Springsteen
is. En dat heeft ie helemaal
goed!. Het plaatje leidt dan

makkelijk naar de titel die ik
zoek: Dancing in the Dark. The
Boss zijn grootste hit van zijn
best verkochte album, Born in
the U.S.A.

Ton van Gemert.

Cryptofoto 48 Cryptofoto 49

mailto:cryptofoto@kpnmail.nl
mailto:cryptofoto@kpnmail.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_PqFRK2UbVik7YOK9bpJHYqkuRjdvm4pvv6m12nwKp_Bu2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuFqlQW8NMOuv8U0VKDrAQGn44MiyxmLMrzfpfk7pK7aRpYg/viewform?usp=sf_link
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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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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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