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Van het bestuur

Even voorstellen, mijn naam is
Pim Hendriks. Vanaf afgelopen
ALV ben ik officieel toegetreden
tot het bestuur van DWT, tijdens
de ALV is tevens Merel Visser
toegetreden tot het bestuur. Zij
zal zich zelf in het volgende
clubblad voorstellen.

Dan nu verder over mijzelf. Ik
ben Pim Hendriks en 29 jaar
oud, ben getrouwd en heb twee
dochters. Mijn vrouw, Mieke
Goedkoop-Hendriks, heb ik le-
ren kennen bij DWT. Hiermee
zijn de familieverbanden waar
aan ik ben verbonden nog groter
geworden binnen DWT. Gezien
onze oudste dochter, Isa Hen-
driks, nu bij de mini’s waterpolo
speelt, zetten we deze familie-
verbanden nog even door.

Moment speel ik waterpolo in
DWT Heren 1, ik ben begonnen
met waterpolo bij de mini’s. Tij-
dens mijn periode bij de jeugd
heb ik ook een tijdje wedstrijd-
zwemmen gedaan.

Binnen DWT heb ik in het verle-
den al veel gedaan. Ik ben trainer
geweest voor de mini’s; heb in
het jeugdbestuur gezeten; samen
met mijn zwager, Rob Goed-
koop, hebben we het DWT Pink-
ster(waterpolo)toernooi in een
nieuw jasje mogen steken waar-
na ik een aantal jaar bij de orga-
nisatie betrokken ben geweest. 

Op dit moment doe ik naast het
bestuur ook nog een aantal ande-
re dingen binnen DWT. Ik geeft
de pupillen onder de 11 op zon-

dag training en geef zwemles op
vrijdagavond aan badje 4.

Het grootste project waar in me-
zelf tegen aan bemoei binnen
DWT zijn de toekomstige nieu-
we zwembad binnen Haarlem.
Hier ben in tij berokken geraakt
door dat ik 3,5 jaar geleden ben
gevraagd door het bestuur om
namens DWT plaatst te nemen
in het bestuur van de BHZ (Be-
langenvereniging Haarlemse
Zwemverenigingen), hier ben ik,
samen met Mitchell Hupkens,
vertegenwoordiger van DWT en
ben ik de secretaris. 

De BHZ houd zich bezig met
eventuele problemen in en om
de zwembaden en clubhuizen,
geschillen tussen verenigingen
en de exploitant of de gemeente,
zwemwater gebruikersvoorwaar-
den, sleuteluren, verdeling
zwemwater, neemt plaatst in de
klankbordgroep bij de Gemeente
Haarlem en is aan het toe wer-
ken naar nieuwe zwembaden
binnen Haarlem. 

Dit laatste project een zeer groot
punt, dit project is nu ca. 7 jaar
onderweg en de verwachting is
dat er over 8 á 10 jaar andere
zwembaden opgeleverd kunnen
gaan worden. Gezien de belang-
en en de grote van het project
heb ik 2 jaar geleden het bestuur
voorgesteld hiervoor een ‘sub-
werkgroep’ binnen DWT op te
richten. Inmiddels noemen we
dit de DWT Zwembadcommis-
sie, hierover zal ik later nog eens
een stuk schrijven in het club-

blad. 

Nu terug naar het bestuur. In-
middels heb ik 2 vergaderingen
mogen bijwonen van het bestuur
en na de ALV op 21 april ben ik
officieel bestuurslid. Graag be-
dankt ik via deze weg de leden
voor het vertrouwen in mij en
bedank ik het bestuur voor het
warme onthaal. 

De ALV was weer een goed be-
zochten editie waar we van alle
commissies de jaarverslagen
hebben kunnen lezen en de jaar-
rekening hebben kunnen inzien,
na positief advies van de kas-
commissie hebben de leden het
bestuur decharge verleend en is
de jaarrekening goedgekeurd.

Ook is de begroting voor 2022
doorgenomen, we zijn een zeer
financieel gezonde vereniging.
Hierdoor is het niet nodig om dit
jaar de contributie te verhogen.
Een belangrijk punt is wel het
leden aantal, door de vervelende
Corona-periode is het leden aan-
tal iets gedaald. We willen hier-
om iedereen oproepen om een
aantal flyers mee te nemen uit
het clubhuis en in je eigen buurt
te verspreiden of ze mee te ne-
men naar school. 

Tijdens de ALV zijn ook nog
een aantal anders punten bespro-
ken, onder andere het logo. Er
worden momenteel verschillen-
de logo’s gebruikt, graag willen
we toe naar 1 logo voor DWT.
Tijdens de ALV in een klein ge-
zelschap gevormd die zich het
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komende jaar gaan bezig houden
met het logo voor DWT. Zij
gaan alle mogelijkheden onder-
zoeken voor een logo onderzoe-
ken en gaan uiteindelijk binnen
een ALV komen met een voor-
stel. 

Als laatste wil ik Kitty Vos feli-
citeren met de Sendenbeker. Na
vele jaren trouwe dienst gaat ze
stoppen als Uurleider. De Sen-

denbeker is de wisselbeker die
elk jaar wordt uitgereikt aan een
vrijwilliger met buitengewone
verdienste voor de vereniging. In
de jaren 80 is deze beker in het
leven geroepen ter vervanging
van de verschillende jaarlijkse
bekers die DWT voor die tijd
uitreikte. De beker is vernoemd
naar de heer A. Senden, een vrij-
williger die in de jaren 40, 50 en

60 in totaal 27 jaar lang in het
bestuur heeft gezeten!

Mocht je nog iets willen weten
over mij of me iets willen vra-
gen kan je me altijd aanspreken.
Veel lees plezier met de rest van
het clubblad. 

Groetjes,
Pim Hendriks.

Save the date!
2 juli 2022

Feest
DWT 91 ½
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Synchroonzwemmen

Limietwedstrijd 16 april

Zaterdag 16 april maakte ik me
klaar om naar de limiet wedstrijd
te gaan in Alkmaar. Ik kon ge-
lukkig meerijden met mijn train-
ster Merel en dat was heel gezel-
lig. Toen we eenmaal aangeko-
men waren voelde ik de zenu-
wen, want de vorige wedstrijd
had ik een limiet gehaald en als
ik deze wedstrijd ook een limiet
zou halen zou ik naar de Syn-
chrobeat (NK voor Age I en Age
II) mogen. Ik ging als eerst in-

zwemmen, dat was heel rustig
want ik mocht als enige van de
age 2 naar deze wedstrijd, het
water was gelukkig niet te koud.
Na kort ingezwommen te heb-
ben begon de wedstrijd, ik was
het zenuwachtigst voor het fi-
guur de Rio, maar die ging ui-
teindelijk goed, het was zelfs
mijn best gezwommen figuur.
Na alle vier de figuren gezwom-
men te hebben, moesten we al-
leen nog maar wachten op de

punt. Maar wij gingen voor de
prijsuitreiking al naar huis om-
dat we de resultaten ook online
konden zien. Kort na dat ik
thuisgekomen was kreeg het leu-
ke nieuws dat ik limiet had ge-
haald maar ook mijn persoonlijk
record (51,1870)!
Dus ik mag nu naar de Synchro-
beat op 11 en 12 juni in Den
Haag!!

Flaminia

Diplomazwemmen 23 april

Na heel lang getraind te hebben
mochten de aanloopmeisjes ook
weer naar een wedstrijd. En dit-
maal was dit het diplomazwem-
men in Mijdrecht.

Met 6 zwemsters en Eva als
trainster werd er rond 13u ver-
trokken richting het zwembad.
Voor Mira was dit haar allereer-
ste wedstrijd dus dat is dan toch
wel spannend. Voor de zeil-
boot-meisjes was het niet de eer-
ste keer, maar toch is het niet
minder spannend. Wel is het
voor ons altijd heel belangrijk
dat het gezellig is, want daar
draait het toch wel een klein

beetje om binnen DWT. 
Na aankomst kon het inzwem-
men beginnen en werd al vrij
snel gevolgd door de wedstrijd.
Het echte werk kon gaan begin-
nen. De juryleden laten zien
waar de afgelopen weken voor is
getraind.

En wat gaat de wedstrijd toch
altijd hard voor het gevoel van
de trainster, ook al waren we pas
laat klaar. Na de prijsuitreiking
afgewacht te hebben mochten
alle zeilbootmeisjes hun diploma
in ontvangst nemen! Mira had
het ook super goed gedaan, maar

toch was het net niet goed ge-
noeg voor een diploma. De vol-
gende wedstrijd gaan we het ge-
woon weer proberen en dan kun-
nen we nog iets langer trainen. 
Voor de zeilbootmeisjes: gefeli-
citeerd!  

Basishouding diploma
Mira - 25 punten - net geen di-
ploma

Zeilboot diploma
Sara - 32 punten - diploma
Gabrielle - 33 punten - diploma
Veerle - 34 punten - diploma
Isabella - 34 punten - diploma
Lotte - 32 punten - diploma
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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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De Koprol 

Naam: Lotte
Leeftijd: 9 jaar

Hoelang zit je op synchroon-
zwemmen?: Anderhalf jaar

Waarom heb je voor syn-
chroonzwemmen als sport ge-
kozen?: Omdat er allemaal leu-
ke dingen voorbijkomen met

synchroonzwemmen. 

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?:
Figuren zwemmen, want dan
leer ik dingen die mijn vriendin-
nen niet kunnen. 

Wat is je favoriete figuur en
waarom?: Salto omdat ik
koprollen leuk vind. 

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te berei-
ken?: Zeilbootdiploma behalen. 

Wat is het leukste moment ge-
weest met synchroonzwem-
men?: Kamp en een van de mu-
zieknummertjes. 

Wie is je voorbeeld in het syn-
chroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwem-
men en waarom?: Noortje en
Bregje maar ik wil niet zo goed
worden want dan heb ik te wei-
nig tijd om leuke dingen te doen. 

Wil je nog iets kwijt?: Iedereen
moet op synchroonzwemmen
komen. 

Leuk feitje van Lotte: In de
televisieserie 'Zig en Sharko' die
ik vaak kijk leert een haai syn-
chroonzwemmen. Superleuk om
te zien! 

Aan wie geef je de koprol
door?: Isabella

Minipolo toernooi

Het minipolotoernooi zit erop.
Wat een feest! Ze hebben het
super goed gedaan en iedereen
heeft een echte medaille gekre-
gen! 
Nu lekker naar huis en wij gok-
ken dat ze heerlijk zullen slapen.
Met dank aan de coaches en
enthousiaste ouders.
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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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Afzwemmen Zwemvaardigheid

Jaaaaa het kan weer en we gaan
het ook doen. Afzwemmen
zwemvaardigheid 1, 2 en 3. 

Op vrijdag 20 mei gaan we kij-
ken wie er mag afzwemmen. Dit 
checken wij op ons doelen for-
mulier die we tijdens de trai-
ningen ook gebruiken. Wanneer
je voor elk doel een + hebt, dan
mag je afzwemmen. 

Als er nog verbeterpunten zijn,
kunnen we die nog extra oefenen
want het afzwemmen is op vrij-
dag 10 juni. 

Als je mag afzwemmen krijg je
een briefje mee waarop staat;

Welke naam op diploma, ge-
boortedatum en dat je voor het
afzwemmen 15,00 euro mee-
neemt. 

Nog even de kledingeisen op een
rijtje
" Lange broek, geen pyjama-

broek of legging
" Shirt of bloes met lange

mouwen
" Schoenen, geen surf of wa-

terschoenen 

" Lang haar in staart of een
badmuts op

" Geen zwembril tijdens het
afzwemmen!

Neem ook een plastic zak/tas
mee, zonder gaten. We gebrui-
ken dit om er een drijfmiddel
van te maken. Is echt belangrijk
dat je deze bij je hebt!

Groetjes en succes,
Harrie, Brigit en Mary

Leszwemmen Agenda

Wist u dat:
De zwemles altijd doorgaat, dus
ook in vakanties, rond Hemel-
vaart en Pinksteren. Alleen met
kerst en in de zomervakantie
niet.

Groetjes van de leszwemcom-
missie.

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)
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Peter Rienstra Jeugdtoernooi
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Pinkstertoernooi
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Sendenbeker

Op 29 april hebben Pim Hen-
driks en Johan Selles namens het
bestuur de Sendenbeker uitge-
reikt aan Kitty Vos.
Na vele jaren trouwe dienst gaat
ze stoppen als Uurleider.

Gefeliciteerd en bedankt
Kitty!

De Sendenbeker is de wisselbe-
ker die elk jaar wordt uitgereikt
aan een vrijwilliger met buiteng-
ewone verdienste voor de vere-
niging. In de jaren 80 is deze
beker in het leven geroepen ter
vervanging van de verschillende
jaarlijkse bekers die DWT voor
die tijd uitreikte. De beker is
vernoemd naar de heer A. Sen-
den, een vrijwilliger die in de
jaren 40, 50 en 60 in totaal 27
jaar lang in het bestuur heeft
gezeten!

Pinkstertoernooi (2)

WORD JIJ OOK VRIEND VAN HET TOERNOOI?

De meeste beoefende sport in
Nederland is zwemmen en wa-
terpolo is het verlengde daarvan
in de vorm van een teamsport.
Wist u dat waterpolo onstaan is
rond 1869 en Nederland de
grootste waterpolocompetitie te
wereld heeft! Een waterpolotoer-
nooi biedt daarop volop kansen
voor merken en organisaties!

Het DWT Pinkstertoernooi
wordt al veel jaren georgani-

seerd door zwemvereniging De
Watertrappers uit Haarlem, in de
recente jaren is daar ook het Pe-
ter Rienstrajeugdtoernooi bijge-
komen. Mede dankzij onze
sponsoren en vrienden van de
vereniging kunnen wij de toer-
nooien weer organiseren en zo
de sportieve traditie weer voort-
zetten na twee jaar geen toer-
nooien door COVID-19! Op 5
en 6 juni vindt het teronooi plaa-
ts in het Boerhaavebad, de thuis-

haven van DWT. Het Peter
Reinstra Jeugdtoernooi bijt op 5
juni het spits  voor de jeugd tot
15 jaar, waarna in de middag het
seniorentoernooi van start gaat,
dat zowel op 5 als 6 juni plaats-
vindt.

Naast het sportieve element,
kenmerkt het toernooi zich door
gezelligheid en samenhorigheid
tussen de teams en deelnemers.
Ook dit jaar zijn er weer veel
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bekende gezichten, maar ook
nieuwe verenigingen op het toer-
nooi te vinden. Het enthousias-
me bij de aanmeldingen van de
deelnemende verenigingen laten
zien dat alle deelnemers er veel
zin hebben, als organiserende
vereniging zitten onze leden en
vrijwilligers ook weer te trappe-
len om de toernooien van start te
laten gaan! Gedurende het toer-
nooi zijn er ook vele bezoekers
in de vorm van vrienden, familie
en andere leden van de vereni-
gingen die zich in en om het

zwembad begeven om zich in de
gezelligheid van het toernooi te
begeven.

Zonder sponsoren is het niet mo-
gelijk zo`n groot toernooi te or-
ganiseren, daarom hopen we ook
dit jaar weer e.e.a. mogelijk te
maken met sponsoren. Wij bie-
den u daarom graag een sponsor-
pakket aan, waarmee wij u een
sponsorpakket aan zoals vermeld
op de flyer. Wilt u meer weten
over het sponsoren van onze

toernooien en wat we voor el-
kaar kunnen betekenen, dan ko-
men wij graag met u in gesprek.
U kunt ons bereiken op emaila-
dres 
pinkstertoernooi@dwt-haarlem.nl

Wij hopen u als sponsor te mo-
gen begroeten en hopen snel van
u te horen.

DWT Pinkstertoernooicom-
missie

 

DWT Sportgala

Dit jaar was er ook voor de pu-
pillen onder de 11 en 13 jaar een
jeugd editie van het DWT Sport-
gala. Er zijn leuke prijzen gege-
ven in verschillende categorieën
en ze konden ook hun zangkwa-
liteiten laten zien want er wat
Karaoke! Al met al voor herha-
ling vatbaar!

 

mailto:pinkstertoernooi@dwt-haarlem.nl
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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

L e d e n a d m i n i s t r a t i e
(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 M in i polo/  pup<1 1 /

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 M in i p o lo/  pup<11/
pup<13

© Zwemvereniging De Watertrappers
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