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Van het bestuur
En dan is het alweer het clubblad van oktober. Het gaat opeens weer snel. De eerste wedstrijden zijn geweest. Eerst nog
met beperkingen maar sinds 25
september zonder beperkingen.
De accommodaties zijn weer als
vanouds toegankelijk. Omkleden
mag weer in de kleedkamers,
douchen mag weer naast elkaar
en de anderhalve meter afstand
is ook niet meer verplicht. Niet
verplicht, maar wel geadviseerd.
Als iemand dus wel afstand wil
houden, respecteer dat dan ook.
Enige verder merkbare beperking is in het clubhuis. Het clubhuis valt onder horeca en daarom is het vertonen van een geldige QR code verplicht. De QR
code is geldig als je twee keer
gevaccineerd bent of een negatieve test hebt ondergaan. De
uitslag van zo een test is 24 uur
geldig.
Het clubhuis is voorlopig op
vrijdag en zaterdag tot 00:00 uur
open. Dat is de verplichte sluitingstijd van de horeca.
Wil je als je buiten staat, om
even af te koelen, bij vertrek
o.i.d., rekening houden met onze
nieuwe buren? Praten blijken ze
binnen al te kunnen horen dus
beperk je volume zo veel mogelijk.
Het clubhuis mag wel gebruikt
worden voor de droogtrainingen
en vergaderingen. Er wordt dan
geen eten en drinken verkocht en

is het clubhuis geen horeca gelegenheid.
Het clubhuis, waar iedereen wel
bekend mee is. De gezelligheid,
ons kent ons, een praatje, sociale
contacten en een eigen omgeving. Daar staat DWT ook om
bekend. De bar, statafels en
krukken, tafels en stoelen, een
tassenkast en kapstok. Met daarboven een bord met de "Club
van 100". Een aantal leden en
oud leden die de club extra ondersteunen door jaarlijks een
donatie te doen van € 100,00.
Een bijdrage waar wij als club
uiteraard reuze blij mee zijn.
De "Club van 100" is sinds 2016
in het leven geroepen. Het bestuur was al eerder met het idee
gekomen maar er was helaas
geen animo voor. Tot een oud
lid mij te kennen gaf het eerste
lid te willen worden. Vervolgens
kregen we aanmeldingen tijdens
een bel-actie voor de vriendenloterij en zo kreeg de "Club van
100" een goede start. Sommige
leden anoniem, anderen onder
een pseudoniem in tekst of afbeelding.
Inmiddels telt de "Club van 100"
al negen leden!!! Dat is dus €
900,00 per jaar!!! En daar zijn
we reuze blij mee en trots op.
Leden bedankt!!!
Ben jij ook geïnteresseerd om lid
te worden? Dat kan uiteraard. Je
kan dit anoniem doen, als persoon maar ook als team. Of als

bedrijf je naam op het bord. Of
wil jouw werkgever op ons bord
komen? Het kan allemaal. Kijk
anders de volgende keer dat je in
het clubhuis bent even naar het
bord. Wie weet kan jij de personen bij de pseudoniemen bedenken.
De vriendenloterij noemde ik net
al even. Diverse leden doen mee
aan deze loterij en hebben ons
gekozen als goede doel dat zij
sponsoren. En dat levert de club
ook een behoorlijke bijdrage op.
Jaarlijks al meer dan €1.000,00
Overweeg jij om mee te spelen
met de vriendenloterij? Aarzel
dan niet. Maak kans op mooie
prijzen en steun intussen ook
nog jouw eigen club. Of speel je
al mee? Dan kan je ook DWT
kiezen als club om te sponsoren.
De "Club van 100", de vriendenloterij, Sponsorkliks en Vomar
sponsoren ons allemaal via jullie, de leden. En daardoor kunnen we leuke dingen doen met
en voor de jeugd en zorgen voor
goed opgeleide trainers.
Heb je interesse in om lid t worden van de "Club van 100" of
heb je vragen over de vriendenloterij, Sponsorkliks of Vomar
(klant is Koningkaart)? Dan kan
je altijd even contact opnemen
met mij, Johan Selles, pennigmeester@dwt-haarlem.nl.
Met sportieve groet,
Johan Selles,
penningmeester DWT
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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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Synchroonzwemmen

Op het moment van schrijven
zitten de junioren en senioren
vlak voor hun eerste wedstrijd
van het seizoen. Er is net 6 weken trainen achter de rug in seizoen 2021-2022 en na één jaar
mogen de meiden weer eens een
techniekwedstrijd gaan zwemmen.
Waar normaal een techniekwedstrijd is voor Age I tot en met
senioren is deze enkel voor de
oudste twee leeftijdsgroepen. Dit
om een extra wedstrijd voor hen
te creëren waar limieten gehaald
kunnen worden voor het Nederlandse Kampioenschap in januari 2022.

Op deze wedstrijd gaat DWT
vertegenwoordigd worden door
twee junioren (Melida en Mira)
en vier senioren (Brigit, Charissa, Eva, Melida). Deze wedstrijd
zal voor sommige meiden bestaan uit wedstrijdervaring opdoen op het niveau dat ze gaan
zwemmen, maar andere meiden
zullen graag een eerste limiet
willen zwemmen om een stap te
zetten richting het NK. Melida
zal deze wedstrijd een extra uitdaging krijgen want zij mag
gaan 'dubbele' (zwemmen op
twee verschillende niveaus) met
de hoop dat er 2 diploma's behaald zullen worden, maar ook
vooral ervaring op doen op het

seniorenniveau.

Hoelang zit je op synchroonzwemmen?: 2 jaar

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te bereiken?: Mijn zeilboot diploma
halen.

In de afgelopen weken hebben
alle meiden hard getraind op de
verschillende figuren die mogelijk geloot konden worden voor
de wedstrijd en wat nu enkel nog
rest voor hen is uitrusten en genieten van de wedstrijd. Want
een wedstrijd na zo'n lange tijd
is toch wel weer leuk.
In het volgende clubblad zal onder andere de uitslag van deze
wedstrijd en de daarop volgende
Interregio wedstrijd voor Senioren getoond worden.
Voor nu zal Yekta zich gaan
voorstellen in 'De Koprol'.

De Koprol
Naam: Yekta Ahkami
Leeftijd: 9

Waarom heb je voor synchroonzwemmen als sport gekozen?: Omdat ik zwemmen
heel leuk vond.
Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?:
Dansen in het water, omdat je
dan meer figuren kan doen.
Wat is je favoriete figuur en
waarom?: De zeilboot onderwater en de salto in het water, omdat het best wel leuk is om te
doen.

Wat is het leukste moment geweest met synchroonzwemmen?: De spelletjes die wij doen
na het zwemmen.
Wie is je voorbeeld in het synchroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwemmen en waarom?: De zusjes De
Brouwer, omdat ze heel goed
zijn in synchroonzwemmen.
Aan wie geef je de koprol
door?: Dhara.
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Leszwemmen
Beste ouders/verzorgers en leszwemkinderen,
Door de versoepelingen die zaterdag 15 september zijn ingegaan:
Er mag weer gekeken worden bij
de zwemles, elke les, op de tribune. Mondkapje is niet ver-

plicht. Er kan ook weer gebruikt
gemaakt worden van de grote
kleedkamers om voor en na het
zwemmen om te kleden.
We gaan niet meer in 2 groepen
naar binnen en naar buiten, gewoon weer allemaal tegelijk. We
zwemmen dus ook weer 55 mi-

nuten in plaats van 50.
Veel kijkplezier weer!
En mochten er vragen zijn, de
uurleidsters lopen rond om vragen te beantwoorden.
Op vrijdag Kitty, op zaterdag
Annelies.

Agenda
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

8-okt
15-okt
22-okt
29-okt
5-nov
12-nov
19-nov
26-nov
3-dec
10-dec
17-dec
24-dec
31-dec
7-jan
14-jan
21-jan
28-jan

Vrijdag 4-feb
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

11-feb
18-feb
25-feb
4-mrt
11-mrt
18-mrt
25-mrt
1-apr

Vrijdag 8-apr
Vrijdag 15-apr

zaterdag
(start herfstvakantie)
zaterdag
(herfstvakantie)
zaterdag
uitzoeken
zaterdag
zaterdag
afzwemmen Boerhaave
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
geen zwemles (kerstvakantie) zaterdag
geen zwemles (kerstvakantie) zaterdag
geen zwemles (kerstvakantie) zaterdag
zaterdag
uitzoeken
zaterdag
zaterdag
afzwemmen Planeet
zaterdag
morgen 9 uur
zaterdag
(Start voorjaarsvakantie) zaterdag
(voorjaarsvakantie)
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
uitzoeken
zaterdag
zaterdag
afzwemmen
zaterdag
morgen 8 uur Planeet
(Goede vrijdag)
zaterdag

9-okt
16-okt
23-okt
30-okt
6-nov
13-nov
20-nov
27-nov
4-dec
11-dec
18-dec
25-dec
1-jan
8-jan
15-jan
22-jan
29-jan
5-feb
12-feb
19-feb
26-feb
5-mrt
12-mrt
19-mrt
26-mrt
2-apr
9-apr
16-apr

(start herfstvakantie)
(herfstvakantie)
uitzoeken
afzwemmen vrijdag Boerhaave

geen zwemles (kerstvakantie)
geen zwemles (kerstvakantie)
geen zwemles (kerstvakantie)
uitzoeken
afzwemmen Planeet 9 uur
(Start voorjaarsvakantie)
(voorjaarsvakantie)

uitzoeken
afzwemmen 8 uur Planeet
(Pasen)
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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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Cryptofoto 50 en 51,
Ik ben op zoek naar een "oudje"
en een jonkie.
De ene is een nummer uit 1977
en de ander uit 2021. Daarnaast
kunnen de artiesten ook nog

eens geografische niet verder uit
elkaar liggen: Nederland en Australië.
De antwoorden (of het vragen

Cryptofoto 50

om een hint) kan je sturen naar:
cryptofoto@kpnmail.nl .
Succes.
Ton van Gemert
Cryptofoto 51

Antwoorden Cryptofoto 48 en 49
Anne heeft beide Cryptofoto's
goed uitgedokterd. Hierbij de
uitleg.

Cryptofoto 48

Links zie je de cover van een
boek over het basisinkomen.
Hiermee wordt al duidelijk dat
het gaat over "gratis" geld, oftewel Money for Nothing. Dan

weet je al dat je bij de Dire
Straits uitkomt. De rechter foto
is een kat in het nauw. Een kat in
het nauw betekend dat je in
ernstige moeilijkheden zit, en
laat dat nu de vertaling voor Dire Straits zijn. Money for Nothing komt van het album Brothers in Arms.

Rechts zie je meerdere commodores 64. En dan zie je de naam
van de band vanzelf ontstaan:
The Commodores. Links zie je
een 5-ploegenrooster. Dit verwijst naar het liedje "Nightshift"
(nachtdienst).
Het nummer Nightshift komt
van het gelijknamig album.

Cryptofoto 49

Ton van Gemert.
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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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