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Leszwemmen
Beste allen,
Wat fijn dat we weer kunnen
zwemmen!
Op zaterdag 5 februari zwemmen er 7 kinderen af voor het
SuperSpetters diploma. Altijd

een leuk moment, zowel voor de
kinderen, als hun ouders als voor
de lesgevers. Veel succes allemaal!

zwemles op zaterdag 5 februari
gewoon door, ook voor de groep
om 9.00 uur. We zwemmen deze
keer af tijdens de zwemles.

LET OP: in tegenstelling tot wat
in de jaarplanning staat, gaat de

Groeten van de leszwemcommissie

Agenda
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

afzwemmen Planeet
morgen 9 uur

zaterdag 5-feb

zaterdag
(Start voorjaarsvakantie) zaterdag
(voorjaarsvakantie)
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
uitzoeken
zaterdag
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
Vrijdag 3-jun
(Pinksteren)
zaterdag
Vrijdag 10-jun uitzoeken
zaterdag
Vrijdag 17-jun
(einde avond-4-daagse) zaterdag
Vrijdag 24-jun
zaterdag
Vrijdag 1-jul
Vrijdag 8-jul
Vrijdag 15-jul

12-feb
19-feb
26-feb
5-mrt
12-mrt
19-mrt
26-mrt
2-apr
9-apr

afzwemmen Planeet 9 uur
(Start voorjaarsvakantie)
(voorjaarsvakantie)

uitzoeken
afzwemmen 8 uur Planeet

16-apr
(Pasen)
23-apr
30-apr
(Mei vakantie)
7-mei
(Mei vakantie)
14-mei
21-mei
28-mei
4-jun
(Pinksteren)
11-jun uitzoeken
18-jun
(einde Avond-4-daagse)
25-jun
afzwemmen Boerhaavebad
afzwemmen Boerhaave
zaterdag 2-jul
vrijdag
zaterdag 9-jul
geen zwemles (zomervakantie) zaterdag 16-jul geen zwemles (zomervakantie)
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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

De afgelopen periode is ook
voor de synchroonzwemsters
toch wel raar geweest. Van 2 á 3
trainingen per week naar 1 training voor alle meiden met gelukkig nog een landtraining. En
zelfs het trainen om 5.30u is een
paar keer gedaan door de junioren en seniorenzwemsters. Alles
om maar een beetje te kunnen
blijven trainen en het niveau te
behouden. De kerstvakantie hebben wij dan maar wel als een
echte vakantie gezien; even bij-

tanken en om daarna weer te
kunnen knallen. Gelukkig mochten wij met z'n allen weer snel
na deze vakantie beginnen. Het
trainen dat nu weer begonnen is
is toch wel raar, want wij hebben
met zijn allen geen wedstrijden
in het vizier en dus geen concreet doel om naartoe te trainen.
Op het moment van schrijven
hadden de senioren namelijk in
het SKWA willen/moeten zitten

voor hun NK. En nog specifieker; ze hadden al in de gelatine
willen zitten, want het zwemmen van de vrije kür stond voor
vandaag gepland.
Helaas is niks minder waar en
wachten wij af totdat wij een
nieuwe datum weten voor het
NK. In de tussentijd gaan alle
meiden (van jong tot oud) hard
trainen om de conditie weer op
te bouwen en de technieken op
te frissen.

De Koprol
Naam: Gaby
Leeftijd: 9 jaar

Waarom heb je voor synchroonzwemmen als sport gekozen?: Omdat ik zwemmen en
dansen heel leuk vind dus toen
heb ik gekozen voor synchroonzwemmen.
Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?:
De lenigheid en de split omdat
ik deze helemaal wil gaan halen
voor mijn diploma.

Hoelang zit je op synchroonzwemmen?: Ik zit nu 2 jaar op
synchroonzwemmen.

Wat is je favoriete figuur en
waarom?: De zeilboot omdat ik
dit een heel mooi figuur vind
met één been.
Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te berei-

ken?: Ik hoop de split en spagaat plat te kunnen.
Wat is het leukste moment
geweest met synchroonzwemmen?: Het begin was het leukste
omdat ik toen helemaal niks wist
van deze sport.
Wie is je voorbeeld in het synchroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwemmen en waarom?: Eva, omdat
ik op de zondagen heb gezien
dat zij bijna alles goed kan doen.
Aan wie geef je de koprol
door?: Eva mag de koprol de
volgende keer doen.
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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 58 en 59
En ik heb weer twee nieuwe
Cryptofoto's gemaakt. De ene is
een oud nummertje (1995) weergegeven met nieuwe plaatjes en
de andere is een nieuw nummertje (december 2021) met een oud

plaatje. Een Nederlander en een
Amerikaan zijn de artiesten die
ik zoek.
Hint, vragen, op- en/of aanmerkingen en de oplossing kan je

Cryptofoto 58

sturen naar:
cryptofoto@kpnmail.nl
Succes,
Ton van Gemert.
Cryptofoto 59

Antwoorden Cryptofoto 56 en 57,
Antwoord Cryptofoto 56
In de onderste zien we Charlie
Puth en Meghan Trainor. Dit
duo is bekend van het nummer
Marvin Gaye. Marvin Gaye is
een Amerikaanse R&B zanger.
Dokter Corrie (bovenste plaatje)
is bekend van de televisie met de
gelijknamige show over sexuele
problemen van pubers en hoe
daar mee om te gaan. Je kan

stellen dat ze sexual healing

geeft.
Ik zocht dus Sexual Healing van
Marvin Gaye. Het schijnt dat
Marvin Gaye zijn inspiratie voor
het nummer deels uit Nederlandse bron haalde. In de periode
1980-1982 was de Nederlandse
Eugénie Vis een van de vrouwen
in Gayes leven. Gaye zou het
nummer ook aan haar opgedragen hebben. Althans, zo gaat het

De Waterdroppels
onbevestigde verhaal. Marvin
kan het helaas niet meer na vertellen. Hij is door zijn vader
neergeschoten, vanwege de financiering van zijn 45ste verjaardagsfeestje. Marvin Gaye is
een groot soulzanger met mooie
nummers. Ga ze luisteren!

Antwoord Cryptofoto 57
Linksboven zie je de valuta uit
Zuid-Korea, de Won. Daarnaast
zie je twee maal dezelfde foto.
Op deze foto's zie je ondergete-

kende, oftewel Ton Ton. Samen
met de valuta krijg je Won Ton

Ton. Won Ton Ton is een Belgi-

7
sche new wave groep. De onderste foto laat een persoon zien die
een Pinoccio neus heeft en een
harte aas in de mouw. Met andere woorden: deze persoon liegt
en bedriegt (lie and cheat). Hiermee kom je tot de grootste en
ook enigste hit van de band Won
Ton Ton, I lie and I cheat.
De band heeft iets met dubbele
namen, want voor Won Ton Ton
speelde ze in de band genaamd
Chow-Chow.
Ton van Gemert.

Digitale pubquiz Around the world
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Social media van de maand
Dit zijn leukste berichten van
DWT op social media. Wordt
ook lid van de groepen op Facebook en
Instagram. Volg alles en deel
natuurlijk leuke berichten en/of
foto's/video's.

De waterpolo jeugd mocht na
een lange periode weer lekker
trainen. Eindelijk weer gezellig
met elkaar zwemmen en lekker
ballen. Om het moment te vieren
een half uurtje vrijzwemmen en
een rondje van de glijbaan!!
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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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