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Corona regels

De huidige regels waar wij ons
aan moeten houden zijn:

Alle sportaccommodaties, dus
ook zwembaden, moeten om
17:00 uur dicht. Daarom verval-
len alle trainingen en wedstrij-
den die nog niet om 17:00 uur
klaar zijn. Bijvoorbeeld ook de
jeugdtrainingen op zondag die
om 16:30 uur zouden beginnen.

De leszwemmen, trainingen en
wedstrijden die voor 17:00 uur
eindigen kunnen wel door gaan.
Onderaan staat onder welke
voorwaarden

Iedereen is welkom op de och-
tend trainingen van wedstrijd-
zwemmen. Deze zijn op maan-
dag en donderdag van 5:30 tot
7:00 uur, maar je mag ook om
6:00 uur beginnen. Op woensdag
is de training van 6:00 tot 7:00
uur. Alle ochtenden zal je wel
een QR code moeten laten zien
als je 18 jaar of ouder bent en
een mondkapje moeten dragen
tijdens het verplaatsen door de
accommodatie. Dit geeft nog
wel een uitdaging want we zul-
len vrijwilligers nodig hebben
om te komen scannen. Als jij
wilt komen zwemmen en bereid

bent eerst te scannen, dan horen
wij dat graag. Des te meer vrij-
willigers, des te minder vaak
hoeft iedereen te scannen. We
zullen wel moeten bijhouden of
het niet te druk wordt, maar als
dat zo is zullen we nieuwe
oplossingen moeten bedenken.

We zijn druk bezig om te kijken
of er in de weekenden overdag
nog uren beschikbaar zijn. Als
dat zo is zullen wij, of je werk-
groep, je daar over informeren.

Weken waarin niet gesport kan
worden, zullen worden verre-
kend met de komende factuur,
zoals jullie gewend zijn.

Voor elk bezoek aan het zwem-
bad gelden uiteraard de stan-
daard regels zoals thuis blijven
als je klachten hebt of een huis-
genoot positief is getest, hoest
en nies in je elleboog etc.

De nieuwe aanvullende regels
zijn:

Houd anderhalve meter afstand
als je niet aan het sporten bent

QR code laten scannen als je 18

jaar of ouder bent (herhaling)
Het dragen van een mondkapje

is verplicht als je niet aan het
sporten bent. Trainers hoeven
deze niet te dragen tijdens het
training geven.
Wellicht komen er weer
looproutes in de zwembaden.
Als dat zo is dienen deze aang-
ehouden te worden

Mochten jullie nog vragen heb-
ben, dan hoor ik die uiteraard
graag.

Met vriendelijke groet,
Johan Selles
Penningmeester 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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Limietwedstrijd Age I tot Senioren
6 november

Op zaterdag 6 november hadden
wij een limietenwedstrijd in
Alkmaar. Aan deze wedstrijd
deden de Age I, Age II, junioren
en een paar senioren mee. Het
was een gezellige dag. En het
was een goede wedstrijd. Er wa-
ren goede punten gezwommen,
maar nog net niet genoeg voor
diploma's of limieten. Wel is er
een bronzen medaille behaald
door Tamara. 

Tijdens het wachten op de prijs-
uitreiking en resultaten viel het
ons op dat er een bekende
zwemmer in het bad lag. Na lang
nadenken en tips van ouders die
op de tribune zaten kwamen wij
er achter dat het Maarten van der
Weide was. Toch leuk om hem
dan even te zien trainen. 

Uitslag Age I
Lorena - 42,0045

Uitslag Age II
20ste - Flaminia - 47,7255
29ste - Angelique - 43,0916
31ste - Nazly - 42,4118
35ste - Noé - 40,3660

Junioren 
16de - Mira - 46,7268 

Senioren
3de - Tamara - 52,1072

Interregio Age II
13 november 2021

Nadat de Interregiowedstrijden
voor de Junioren en Senioren al
zijn geweest zijn nu de meiden
van Age II aan de beurt. Voor
deze wedstrijd werd er koers
gezet richting Alphen aan den
Rijn. En waar normaal onze
wedstrijden in de middag plaats-
vinden begon deze al om 11u en
was hij al om 13.30u afgelopen. 
Dat was toch wel even wennen,
maar het was toch wel fijn. 

Aangezien het een interregio
wedstrijd was waren er zwem-
sters, en juryleden, vanuit het
hele land aanwezig en dat maakt
het altijd toch een beetje anders.
Het niveau bij de zwemsters is
heel verschillend en de juryleden
zijn soms in hun eigen regio an-
dere dingen gewend. 
Onze meiden hebben tijdens de
hele wedstrijd mooie figuren
laten zien. 

Over 2 weken staat er voor deze
meiden weer een wedstrijd in
onze eigen regio in de agenda. In
de tussentijd kan er weer hard
getraind worden om nog harder
te knallen op 27 november. 

Uistlag:
87ste - Noé - 39,7549
96ste- Nazly - 37,7615
99ste - Angelique - 36,5326
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Diplomazwemmen
20 november 2021

De jongste meiden waren ook
weer een keertje aan de beurt
voor een wedstrijd en dat was
ditmaal diplomazwemmen. De
meiden hadden geluk want de
wedstrijd hebben wij zelf geor-
ganiseerd met DAW uit Alk-
maar en vond gewoon plaats in
het Boerhaave. Ons eigen bad,
normale trainingstijden en alle
andere meiden waren ook ge-
woon in de buurt want die had-
den training. 
Na eerst nog even de vaste land-
training gedaan te hebben mocht
er nog eventjes in gezwommen
worden en toen begon het alle-
maal echt. 

De meiden mochten onder ande-
re laten zien hoe mooi ze op mu-
ziek kunnen zwemmen, hoe
goed ze kunnen stuwen en hoe
goed ze de basis van een aantal

synchro-figuren kunnen. 
Omdat er helaas geen publiek bij
mocht zijn was het voor de mei-
den toch een beetje extra span-
nend. Om toch nog een beetje
het idee te hebben dat er support
was had een van onze meiden
wel iets heel bijzonders meege-
nomen. Haar knuffel met een
T-shit van DWT aan! Super
leuk! Dit heeft andere meiden
ook op een idee gebracht dus
misschien zien we zo'n soort
supporter nog wel eens voorbij-
komen op een van de groepsfo-
to's ??.

Limietwedstrijd Age I tot Senioren
27 november

YEAH WE GAAN NAAR HET
NK SENIOREN!! 
Dat is de grote samenvatting
voor de senioren van deze wed-
strijd, maar eerst even de wed-
strijd voor de meiden van de
Age II. 
Er waren vier Age II meiden
naar de wedstrijd en die hebben
ook hele mooie punten gezwom-
men. Angelique behaalde haar
diploma met een puntentotaal
van 47. Flaminia, Nazly en Lo-
rena lieten ook mooie figuren
zien dat resulteerde in punten
waar wij ook zeker blij mee mo-
gen zijn.

Dan nu over naar de vier senio-
ren die mee waren. Charissa en

Brigit hadden hun ploeglimiet
voor het NK in januari al be-
haald, maar er waren nog mini-
maal twee meiden met limiet
nodig om daadwerkelijk naar het
NK te kunnen met een ploeg.

Om dat doel te behalen was deze
wedstrijd de laatste kans voor
Melida en Chantal om die limie-
ten (55 punten) te behalen. Wij
wisten allemaal zeker dat ze
daartoe in staat waren, maar laat



De Waterdroppels 6

dat maar eens zien op zo'n mo-
ment. Na twee figuren gezwom-
men te hebben waren de meiden
echt op weg naar die limieten,
maar bij de laatste twee figuren
kan er nog heel veel gebeuren.
Dus nog niet te vroeg juichen. 

Nadat Melida en Chantal de Ipa-
nema hadden gezwommen wer-
den we nog enthousiaster (en
zenuwachtiger) want die hadden

ze heel goed gezwommen. Door
naar het laatste figuur: de Rio.
Melida zwom hoge 5'en en 6'en
dus wij waren super trots op
haar (Charissa en Brigit stonden
echt te springen op de kant)
want het was toch bijna wel ze-
ker dat dat limiet binnen was. 

Voor Chantal was het eigenlijk
precies hetzelfde, maar toen la-
gen Charissa en Brigit te stuite-
ren in het zwembad haha. Want
we wisten toen al gewoon dat
we naar het NK gingen! Nadat
Charissa en Brigit hun laatste
figuur ook nog hadden gedaan
was de wedstrijd voor hun afge-
lopen en vielen ze elkaar in de
armen vol enthousiasme en
opluchting. Het doel was
behaald! Voor het officiële was
het nog even de uitslag afwach-
ten, maar daar kon niet heel veel

meer verkeerd gaan. Zo bleek
ook. 
Dus, 22 en 23 januari 2022 zijn
Brigit, Chantal, Charissa en Me-
lida te vinden op het Nederlands
Kampioenschap Senioren! Nu
nog even hard trainen voor hun,
maar dat gaat helemaal goed
komen. 

Nog eventjes de uitslag: 

Age II
15de - Flaminia - 47,4966
16de - Angelique - 47,3264 +
Diploma
20ste - Nazly - 41,9320
24ste - Lorena - 29,9388

Senioren
4de - Charissa - 58,5933 + LP
5de - Chantal - 57,2629 + LP
7de - Melida - 56,2486 + LP
8ste - Brigit - 56,2141 + LP

De Koprol 

Naam: Esilsu
Leeftijd: 11 jaar

Hoelang zit je op synchroon-
zwemmen?: 4,5 jaar

Waarom heb je voor syn-

chroonzwemmen als sport ge-
kozen?: Mijn vriendinnen zaten
er ook op en het leek mij leuk

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?:
Muziek zwemmen want die fi-
guren zijn super leuk 

Wat is je favoriete figuur en
waarom?: Barracuda want het 
is leuk omdat je met je benen
omhoogschiet.

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te berei-
ken?: Dat ik mijn barracu-
da-diploma behaal.

Wat is het leukste moment ge-
weest met synchroonzwem-
men?: Toen we van de glijbaan
af mochten.

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

Wil je nog iets kwijt?: Ik hoop
dat de zwembaden niet dicht
gaan en dat we gewoon kunnen
zwemmen.

Aan wie geef je de koprol
door?: Sofia
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Leszwemmen

Beste allemaal.

Het zijn rare tijden. 
Op de vrijdagavond zijn alle ac-
tiviteiten voor in ieder geval 3
weken vervallen. Dus geen Juni-
or Pro, geen SuperSpetters
zwemles en geen Uur U.
Op zaterdagochtend kan de
zwemles vooralsnog wel door-
gaan. We gaan weer in 2 groe-

pen naar binnen, op 1,5 meter
afstand en de kinderen kleden
zich zo mogelijk zelfstandig om,
zonder ouders erbij. Dragen van
een mondkapje en tonen van
QR-code voor brengende en ha-
lende ouders is verplicht.
We hopen snel weer op vrijdag
te kunnen starten.

Het bijgevoegde schema is aan
het begin van het seizoen ge-
maakt, we zullen in de loop van
de tijd zien wat er mogelijk is.
Voor alle wijzigingen houdt uw
email en onze website in de ga-
ten.

Groeten van de leszwemcommissie.

Agenda

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
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)
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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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Cryptofoto 54 en 55

Hier ben ik weer met twee nieu-
we cryptofoto's. Er is een kleurig
thema in deze cryptofoto's. Ik
zoek een Evergreen uit 1961 (het
origineel is uit 1934) en een hitje
uit 1983 (in 1988 is het in een
remix weer een hitje geworden).
Dit moeten genoeg aanwijzingen

zijn om de cryptofoto's te kun-
nen oplossen. Nog een aanwij-
zing m.b.t. de artiesten: een
Amerikaanse band en een Engel-
se band, de ene is newwave en
de ander doowop-zanggroep.

Via de gebruikelijke weg
 ( cryptofoto@kpnmail.nl ) kan
je de antwoorden of vragen in-
sturen.

Veel plezier,
Ton van Gemert.

Antwoorden cryptofoto 52 en 53

Dit keer niemand die een ant-
woord heeft ingestuurd. Of wel
de opgaven waren te moeilijk of
wel niemand had de tijd er voor
om de opgaven op te lossen.
Any way, hierbij als nog de ant-
woorden.

Antwoord cryptofoto 52
We zien Mr. Bean en B.A. Bara-
cus gespeeld door Mr. T. We
hebben hier dus Mr. Mister. Mr.
Mister is een Amerikaanse band.
Virginia Andrews is een roman-
schrijfster (gestorven in 1986

maar haar naam leeft voort in de

nieuwe romans door een ghost-
writer). Een van de vele series
romans is de serie Gebroken
Vleugels (Broken WIngs). Bro-

ken Wings is de eerste single/hit
van Mr. Mister in Nederland in
1986. In dat jaar heeft band ook
nog in Nederland hitjes gehad
met "Kyrie" en "Is it Love". Mr.
Mister heeft overigens maar
twee jaar bestaan, in 1988 ging
de band uit elkaar.

Antwoord cryptofoto 53
Rechts zie je een deel van een
boek. Als je daar op zoekt vind
je het missende deel van de titel:
"Simpele zielen". Als je dat weet
en dat combineert met een

Cryptofoto 55Cryptofoto 54

mailto:cryptofoto@kpnmail.nl
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Schotse band, dan kom je al snel
uit op de Simple Minds. Aan de
linkerkant zie je de cover van
een ouderenmagazine. De 'oud-
jes' doen nog goed hun best om
te genieten van het leven. Je kan
stellen dat ze "Alive and Kic-
king" zijn. Zo zijn we aan het
einde van de gedachte route ge-
komen: Simple MInds met Alive

and Kicking uit 1985.
Promised You a Miracle was het
allereerste hitje van de Simple
MInds in Nederland (1982). We-
reldwijd brak Simple Minds
door in 1985 met Don't You For-
get about Me.

Ton van Gemert.

Social media berichten van deze maand

Dit zijn leukste berichten van
DWT op social media. Wordt
ook lid van de groepen op Face-
book en Instagram. Volg alles en
deel natuurlijk leuke berichten
en/of foto's/video's van de team!
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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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