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Verrassing!
Het bestuur werd afgelopen zaterdag verrast door de clubhuiscommissie met een supermooi
cadeau.
Wij kregen een prachtig kunstwerk, gemaakt door Eric Coolen, aangeboden ter ere van het
90-jarig bestaan. Wat een goed
idee en prachtig resultaat! Wij
zijn er heel erg blij mee en wij
denken dat dat voor de hele vereniging geldt. Voor degenen die
het nog niet gezien hebben: kom
snel kijken, het hangt in de hal
van het clubhuis.
Dan even een update over waar
wij ons zoal mee bezig houden.
Momenteel zijn wij bezig met
het voeren van gesprekken met
SRO over de verdeling van het
badwater. Ook de zwembadcommissie is hier bij betrokken en
zij houden zich ook bezig met de

nieuwe zwembaden. Plannen
van de gemeente voor twee nieuwe zwembaden komen steeds
een stapje dichter bij. We volgen
dit op de voet en proberen natuurlijk zoveel mogelijk zwemwater te krijgen in Haarlem
Zuid/Schalkwijk.
Dat het Boerhaavebad
gaat verdwijnen is
wel
voor 99% zeker, er komen nu
beslissingen
aan
over de
nieuwe locatie
en de grootte van het
nieuwe bad. De zwembadcommissie
blijft
daar
bovenop zitten en probeert ook
zoveel mogelijk steun te krijgen
van de Haarlemse politiek.

WBTR. Kortom, genoeg te doen
en nieuwe bestuursleden zijn
nog altijd welkom!

Ook zijn we bezig met de ledenwerving en het ledenbehoud, en
met het aanpassen van de statuten ivm met de nieuwe wet

Met vriendelijke groet,
Carry Muylaert

De penningmeester heeft vorige
maand al een oproep gedaan
voor de club van 100. Er is inmiddels een nieuw clublid bijgekomen, maar we willen er graag
nog meer hebben. Je kan je ook
opgeven met je team, of misschien ken je nog iemand die
DWT een warm hart toedraagt.
Op dit moment is de persconferentie met nieuwe maatregelen
nog niet geweest, laten we hopen
dat we lekker kunnen blijven
zwemmen!!

Corona update
Beste DWT-er,

ving te kunnen bieden.

Zoals waarschijnlijk niet
is ontgaan, zijn er nieuwe regels aangekondigd
i.v.m. corona.
Wij als vereniging bedenken deze regels niet,
wij moeten ze uitvoeren.
Door de regels na te leven menen wij iedereen
een zo veilig mogelijke omge-

Dit heeft per a.s. zaterdag,
6 november, als gevolg
d
a
t
iedereen van 18 jaar of
ouder, bij binnenkomst
een geldige QR code zal
moeten laten zien.
Zonder een geldige QR
code zullen wij de toegang tot

h e t
z w e m b a d
moeten weigeren.
Wij verzoeken daarom bij
binnenkomst de QR code klaar
te hebben om zo een vlotte doorstroming te kunnen realiseren.
Wij vertrouwen volledig op jullie begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
Johan Selles
Penningmeester DWT
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Van de clubhuis commissie
Zaterdag 30 oktober jl. heeft de
clubhuiscommissie namens de
Stichting Vrienden van de Watertrappers een speciaal cadeau
overhandigd aan een afvaardiging van het bestuur.
Zoals iedereen weet bestaat onze
vereniging dit jaar 90 jaar. Helaas hebben we dit door de huidige omstandigheden nog niet
kunnen vieren. De clubhuiscommissie wilde toch deze mijlpaal
niet zomaar voorbij laten gaan

en heeft de Haarlemse kunstenaar Eric Coolen gevraagd iets
voor onze vereniging te ontwerpen. Hij heeft een speciale edititie gemaakt van één van zijn

grote stadsgezichten van Haarlem, aangevuld met het Sportfondsenbad en de Houtvaart,
twee echte DWT plekken.
De illustratie heeft een mooie
plek gekregen in de hal naar ons
eigen clubhuis. We zijn benieuwd of iedereen alle gebouwen herkent.
De clubhuiscommissie
Truus, Toos, Femke, Mitchell,
Iris en Boris
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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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Leszwemmen
Vrijdag 12 november mogen er
11 kinderen afzwemmen voor
hun SuperSpetters diploma. Dat
zal een mooi feestje worden!
Op vrijdag 12 november is er,
vanwege het afzwemmen, geen
SuperSpetters zwemles. Uur U

en Junior Pro gaan wel gewoon
door.
Nadat het lange tijd is uitgesteld,
is een maand geleden een grote
groep van onze lesgevers begonnen met cursus niveau 2 verkort,
cursus niveau 2 of cursus niveau

3. Linda en Harrie zijn de praktijkbegeleiders, zij zullen het
druk krijgen met deze grote
groep cursisten. Veel succes allemaal!
Groeten van de
leszwemcommissie

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

12-nov
19-nov
26-nov
3-dec
10-dec
17-dec
24-dec
31-dec
7-jan
14-jan
21-jan
28-jan

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
Vrijdag 4-feb
zaterdag
morgen 9 uur
Vrijdag 11-feb
zaterdag
Vrijdag 18-feb
(Start voorjaarsvakantie) zaterdag
Vrijdag 25-feb
(voorjaarsvakantie)
zaterdag
Vrijdag 4-mrt
zaterdag
Vrijdag 11-mrt
zaterdag
Vrijdag 18-mrt
zaterdag
Vrijdag 25-mrt uitzoeken
zaterdag
Vrijdag 1-apr
zaterdag
afzwemmen
Vrijdag 8-apr
zaterdag
morgen 8 uur Planeet
Vrijdag 15-apr
(Goede vrijdag)
zaterdag
Vrijdag 22-apr
zaterdag
Vrijdag 29-apr
(Mei vakantie)
zaterdag
Vrijdag 6-mei
(Mei vakantie)
zaterdag
Vrijdag 13-mei
zaterdag
Vrijdag 20-mei
zaterdag
Vrijdag 27-mei
zaterdag

13-nov
20-nov
27-nov
4-dec
11-dec
18-dec
25-dec
1-jan
8-jan
15-jan
22-jan
29-jan

afzwemmen vrijdag Boerhaave

5-feb

afzwemmen Planeet 9 uur

12-feb
19-feb
26-feb
5-mrt
12-mrt
19-mrt
26-mrt
2-apr
9-apr
16-apr
23-apr
30-apr
7-mei
14-mei
21-mei
28-mei

geen zwemles (kerstvakantie)
geen zwemles (kerstvakantie)
geen zwemles (kerstvakantie)
uitzoeken

(Start voorjaarsvakantie)
(voorjaarsvakantie)

uitzoeken
afzwemmen 8 uur Planeet
(Pasen)
(Mei vakantie)
(Mei vakantie)
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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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Synchroonzwemmen

Oktober was bij synchroonzwemmen een drukke maand. Er
stonden drie wedstrijden in de
agenda, er moest nog gewoon
getraind worden en ergens tussendoor ook nog een herfstvakantie. Dit alles was supergezellig, maar soms toch ook wel

druk. De wedstrijden in de agenda waren een limietwedstrijd
voor de junioren en senioren,
een interregio voor de senioren
en als laatste een miniregiowedstrijd voor de meisjes die oefenen voor hun basishouding- en
zeilbootdiploma. Hoe alle wed-

strijden zijn gegaan vertellen wij
jullie graag in de wedstrijdverslagen.
Verder is er ook weer een
'Koprol' geschreven en dit keer
is Dhara van de aanloopmeisjes
aan de beurt!

Limietwedstrijd Junioren en Senioren
2-9-2021
Op 2 oktober stond de eerste
wedstrijd voor dit seizoen gepland. En het begon eigenlijk al
heel raar, want normaal zijn limietwedstrijden voor alle meiden vanaf Age I. Echter was er
dit keer besloten om een wedstrijd te organiseren voor enkel
de Junioren en Senioren. Deze
keuze was gemaakt zodat voornamelijk de Senioren een extra
wedstrijd hadden voor hun limiet om eventueel op het Nederlands Kampioenschap in januari
te zwemmen.
Wij reisde af naar Amersfoort
met 5 meiden. 2 meiden zouden
zwemmen voor junior en 4 meiden zouden senior zwemmen
(Melida mocht beide niveaus
zwemmen). Ook waren er 3 juryleden mee, en was Merel mee
als trainster.
Voordat wij het zwembad in
gingen was het voor sommige
alweer een leuk weerzien met
meiden van andere verenigingen.
Op een gegeven moment ken je

elkaar al wat langer en kan je
lekker met elkaar kletsen. Echter
kwamen we niet naar Amersfoort voor het kletsen dus gingen
wij maar snel inzwemmen. Even
aan het water wennen, warme
spieren krijgen, alle figuren nog
een aantal keer oefenen en de
aandachtspunten weer even ophalen.

Aangezien het een wedstrijd met
maar twee leeftijdscategorieën
was waren er ook maar twee jurypanels. Het voordeel was dat
je niet echt hoefde te zoeken
voor waar je moest zijn én Merel
kon in het midden blijven staan
om zo alles te kunnen overzien.
Verder kwam Merel telkens
even naar ons allemaal toe vlak
voordat we moesten zwemmen

De Waterdroppels
om even onze aandachtspunten
door te nemen. En aangezien
Melida moest dubbelen heeft
Merel haar ook goed begeleid
tussen alle figuren door.
Voor ons allemaal was het eigenlijk een goede wedstrijd. We
trainde pas weer 1,5 maand en
de laatste wedstrijd die we hiervoor hadden gehad was oktober
2020. Dus wennen was het voor
ons allemaal.
Eva zwom een stabiele wedstrijd. Brigit vond haar eerste
helft goed gaan, maar bij de laat-

ste twee figuren ging ze heel erg
varen (wat ook in de punten
zichtbaar was). Charissa zwom
ook een stabiele wedstrijd. Voor
Melida was het de eerste wedstrijd op senioren-niveau en ze
deed het super goed. Het leidde
ook tot een diploma en daar zijn
wij super trots op! Het was tegelijkertijd ook haar eerste wedstrijd op junioren-niveau en ook
die ging goed. En Mira haar eerste wedstrijd als junior ging ook
goed. Voor alle meiden geldt dat
er nu weer wat aandachtspunten
bekend zijn dus daar kunnen we
weer goed op gaan trainen.
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En tot slot nog een klein overzichtje van de resultaten:
Senior
Eva - 22ste - 56,3363
- Ploeg limiet
Brigit - 23ste - 56,1963
- Ploeg limiet
Charissa - 25ste - 55,8333
- Ploeg limiet
Melida - 28ste - 53,3244
- Seniorendiploma
Junior
Melida - 11de - 51,3183
Mira - 20ste - 41,4444

Interregio Senioren
9-10-2021
Voor de eerste interregiowedstrijd van het seizoen waren de
senioren aan de beurt. Voor deze
wedstrijd zijn alle senioren uit
het land naar Raalte afgereisd.
Aangezien dit een rit is van 1,5 á
2 uur zaten de 3 zwemsters en 2
juryleden al om 10.30u in de
auto, want om 13u begon het
inzwemmen.
Bij aankomst in Raalte werd al
snel het drukke zwembad ing-

edoken om alle figuren nog even
te oefenen. We waren met 3
zwemsters dus wij keken omstebeurt naar elkaar en gaven nog
snel feedback.
Tijdens de wedstrijd waren alle
deelneemsters verdeeld over vier
groepen en na het zien van de
startvolgorde bleek dat al onze
meiden ook verspreid zaten…
Helaas konden wij elkaar hierd-

oor tijdens de wedstrijd niet echt
laatste tips geven en uiteindelijk
vertellen hoe het ging.
Na een lange dag achter de rug
gehad te hebben kwamen de resultaten die als volgt waren:
Brigit - 73ste - 56,3571
- Ploeg limiet
Chantal - 91ste - 52,9643
Tamara - 95ste - 51,1518

Miniregio
30 november te Utrecht
Op 30 november was de eerste
wedstrijd voor de jongste meiden van DWT. Dit was een miniregio wedstrijd in Utrecht en
die begon pas om 16.30u… Dus

om 15u vertrokken we vanuit
Haarlem naar Utrecht met 4
zwemsters, Eva als trainster en
één jurylid.
Voor 3 van de 4 meisjes was het

de allereerste wedstrijd voor
synchroonzwemmen dus dat
maakte het super spannend. Als
extra support voor deze wedstrijd had een van de meisjes

De Waterdroppels
haar knuffel meegenomen die
voor de gelegenheid een
DWT-shirt had gekregen. Hierdoor, en door de gezelligheid tussen de meiden, was het supergezellig en werd de spanning ietsjes minder.
Nadat Eva alle figuren nog een
keertje met de meiden had geoefend begon de eerste wedstrijd
dan ook echt. Wachten tot je
naam genoemd wordt, het water
in, een klein stukje zwemmen
zodat je voor de jury ligt, je fi-
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guur laten zien, wegzwemmen,
je punten horen en dan weer
doorgaan naar het volgende jurypanel en het riedeltje weer opnieuw afwachten. Van liggen op
de buik met het hoofd in het water tot een koprol achterover. De
meiden hebben allemaal 4 figuren moeten laten zien en om
19.15u waren ze eindelijk klaar.
Na nog even gekletst te hebben
zijn we toen allemaal weer naar
huis gegaan.

De meiden hebben het allemaal
super goed gedaan en vonden
het ook allemaal superleuk. Bij
deze ook de uitslag van de meiden.

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?:
Muziekzwemmen, omdat we
samen een dans maken op een
muziekje en dan laten we het
zien aan anderen in een wedstrijd. Ik vind dat heel leuk
(maar ook wel spannend ??).

Wat is het leukste moment geweest op synchroonzwemmen?:
De muziek-zwemwedstrijd een
paar jaar geleden (voor het Corona tijdperk) want daar hebben
we als team een gouden medaille
gewonnen.

Wat is je favoriete figuur?:
De spagaathouding.

Wie is je voorbeeld in synchroonzwemmen, of zoals wie
zou je later willen worden en
waarom?:
Die heb ik niet. Het is gewoon
leuk om met mijn vriendinnen te
oefenen en samen ervoor te
gaan.

Zonder basishouding
Isabella - 16de - 19,3436
Gabriëlle - 20ste - 17,8788
Lotte - 30ste - 14,3433
Zonder zeilboot
Sarah - 15de - 18,6993

De Koprol
Naam: Dhara
Leeftijd: 11 jaar

Hoelang zit je op synchroonzwemmen?:
Ik zit op synchroonzwemmen
sinds mijn 7de (dat is sinds
2018).
Waarom heb je voor synchroonzwemmen als sport gekozen?:
Ik heb synchroonzwemmen gekozen omdat ik heel veel van
zwemmen en van dansen hou.
Dus heb ik deze sport gekozen.
Maar het komt ook door Kitty,
mijn zwemjuf tijdens zwemvaardigheid. Die zei dat synchroonzwemmen wel wat voor mij was.

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te bereiken?:
Synchroonzwemmen doe ik als
hobby. Maar een wedstrijd voor
publiek met die extra spanning
hoop ik snel weer eens mee te
kunnen maken. Dat is alweer
zooo lang geleden.

Aan wie geef je de koprol
door?: Esilsu
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Cryptofoto 52 en 53
Ik ben dit keer op zoek naar een
Amerikaanse en een Schotse
band. De ene had een hitje in
1985 en de andere in 1986.

Zo als gebruikelijk kunnen de
antwoorden of vragen gestuurd
worden naar
crytpofoto@kpnmail.nl .

Cryptofoto 52

Succes.
Ton van Gemert.

Cryptofoto 53

Antwoorden Cryptofoto 50 en 51
Hans van Beek heeft Cryptofoto
51 correct beantwoord. Enerzijds ben ik daar verbaasd over
(is toch meer een jeugddingetje)
en anderzijds is het logisch (is
toch een zomerhit waar je niemand omheen kan/kon).

Deze Australische band had een
hitje met de titel 'Hey St. Peter'.
En dat verklaard het middelste

Eén van het duo heet Harry Vanda. Dit is zijn artiestennaam. Hij
heet Van de Berg en heeft dus
Nederlandse roots.

Antwoord Cryptofoto 50
Goed, laat ik beginnen met de
uitleg van mijn gedachte
kronkels bij Cryptofoto 50:
Je ziet van links naar rechts Pe
ter Pan, Sint Petrus en Flash
Gordon. Met de twee buitenste
plaatjes kom je tot het duo met
de bandnaam Flash & the Pan.

'Waiting for a train'. Verder
heeft het duo nummer geproduceerd voor AC/DC en John Paul
Young ('Love is in the air').

plaatje. Flash & the Pan hebben
ook nog een hitje gehad met

Antwoord Cryptofoto 51
Wat zien we? Het bovenste
plaatje zie je ondergetekende in
de Caribische zee zwemmen.
Links zie je een kamer die behoorlijk hoog is. Rechts zie je de
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oud Haarlems Dagblad sportjournalist Mart Smeets. Als je
dit nu weet dan kom je al snel op
'Ik ga zwemmen' van Mart

Hoogkamer, de zomerhit van
2021. Nooit eerder werd een
nummer van een Nederlandse
volkszanger zo snel zo vaak gestreamd op muziekdienst Spotify. Het nummer kwam recent
uit, maar Hoogkamer schreef het
lied twee jaar geleden al tijdens
een schrijverskamp in Zeeland.
'Ik ga zwemmen in Bacardi
Lemón. Een echte tijger is niet te

12
temmen.' is nou niet bepaald de
meest inhoudelijke songtekst
ooit. Mart Hoogkamer zelf is het
daarmee eens: "Het slaat natuurlijk nergens op", lacht hij, "maar
verzin het maar eens. Je moet er
toch opkomen. We waren met
allerlei rappers en vrienden. Zij
gingen zwemmen terwijl ik met
een producer aan een melodietje
aan het werken was. Opeens zie
ik dat de ijskast openstaat, met
daarin een halve fles Bacardi
Lemón. Twintig minuten later
was het nummer af. Ik heb nog
nooit zo snel een nummer geschreven."
Ton van Gemert.

Kerstfeest 18 december
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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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