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Van het bestuur

Deze maand neem ik het stokje
over van Pim Hendriks en zal ik
mijzelf voorstellen. Ik ben Merel
Visser, in juni wordt ik 29 jaar
oud en ik ben nieuw bestuurslid
van DWT. 
Net als Pim, kom ik ook uit één
van de zwemfamilies van DWT.
Mijn familie heeft binnen elke
tak van deze club een rol ge-
speeld en zijn voor een deel nog
steeds actief. Met mijn zusje Eva
geef ik drie keer in de week trai-
ning bij synchroonzwemmen,
mijn moeder Linda zit in de
werkgroep en met mijn oom Je-
roen zit ik in het bestuur. Mijn
vader André is een tijd lang pen-
ningmeester geweest in het be-
stuur en allemaal zijn we actief
(geweest) als zwemlesgever bij
het elementair zwemmen.

Een korte samenvatting van mijn
tijd bij DWT: Ik startte bij DWT
met zwemles toen ik 4 jaar oud
was. Na mijn B-diploma ben ik
al snel begonnen met synchroon-
zwemmen en na het halen van
zwemvaardigheid 3, ook bij
wedstrijdzwemmen. Op mijn
13e stond ik voor het eerst als
vrijwilliger in badje 1 bij ele-
mentair zwemmen en sinds mijn
19e sta ik als trainster bij syn-
chroonzwemmen. Op mijn 23e
ben ik gestopt met zelf zwem-

men, onder andere omdat ik het
te druk kreeg met de studie tot
manueel- en sportfysiotherapeut
en met training geven, maar ook
omdat het mooi geweest was. Ik
heb een hele mooie zwemcar-
rière gehad bij DWT, waar ik
veel van heb genoten en veel van
heb geleerd. Dat probeer ik nu
door te geven aan de volgende
generatie zwemmers.

Wat mij over de streep trok om
bij het bestuur te komen was het
motto: 'Vele handen maken licht
werk.' We vergaderen één keer
per maand, reageren op de ing-
ekomen vragen van en commu-
niceren met de leden. Ik kon zelf
kiezen hoe groot mijn rol zou
zijn binnen het bestuur, wat ik
erg prettig vond aangezien ik het
ook druk heb met andere zaken.
Mocht je zelf twijfelen of het
bestuur iets voor jou is, kom er
eens een vergadering bij zitten!
Meeluisteren en je input geven
wordt al als heel waardevol er-
varen.

Mocht je op een andere manier
iets willen bijdragen aan de club,
dan zijn er nog verschillende
commissies en werkgroepen
waar je je bij kunt aansluiten. Zo
zijn we bezig met het opzetten
van nieuwe commissies, name-

lijk: ledenwerving, DWT-logo,
sponsorcommissie en jeugdbe-
stuur, waar nog nieuwe leden bij
kunnen. Mocht je hierover meer
informatie willen, stuur dan een
berichtje naar het bestuur:
 bestuur@dwt-haarlem.nl 

Met de toevoeging van de nieu-
we bestuursleden is er een nieu-
we verdeling gemaakt van de
contactpersonen met de werk-
groepen. Bij de contactpersoon
kunnen de werkgroepen  vragen
stellen over zaken zoals badwa-
ter, budget, regelgeving en ande-
re zaken die ze willen neerleg-
gen bij het bestuur. Daarnaast
zal de contactpersoon 1 á 2 keer
per jaar proberen bij werk-
groep-vergaderingen aanwezig
zijn.

Contactpersonen werkgroepen:
• Clubhuis: Johan
• Leszwemmen: Johan
• Synchroonzwemmen: Pim
• Waterpolo: Merel
• Wedstrijdzwemmen: Carry

Ik heb heel veel zin om te gaan
beginnen met mijn nieuwe taken
namens het bestuur. Tot in het
zwembad!

Groetjes, 
Merel Visser

mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
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DWT festival

Het 90 jarig bestaan (30 decem-
ber 2020) konden we helaas niet
vieren, maar we gaan voor 91½
jaar, DWT Festival!

Het lijkt ons erg leuk als ieder-
een elkaar weer eens op een
groot feest voor de hele vereni-
ging kan ontmoeten. Het DWT
festival is voor (oud-)leden, hun
partner en kinderen. Voor de
jeugdleden zijn ook de ouders
van harte welkom.

Dit DWT festival is van 16:00
uur tot 22:00 uur. 

Je kunt zwemmen in het recrea-
tie bad van 16:30 tot 18:30 uur
en DJ Strijkplank zorgt voor de
muziek. Wij zorgen voor het
eten en de eerste 2 drankjes zijn
op onze kosten.

We vragen aan iedereen van 13
jaar en ouder een bijdrage van
€5,- en aan iedereen tot 13 jaar

vragen we een bijdrage van
€2,50. 

Opgeven is verplicht! Dat kan
via de QR code op de posters of
via deze link. 
Daar kan je ook aangeven of je
vlees eet, vegetariër of veganist
bent.

Mocht je nog verdere vragen
hebben dan kun je deze mailen
naar jubileum@dwt-haarlem.nl .

https://forms.gle/KBL2ghFo3eNECSuRA
mailto:jubileum@dwt-haarlem.nl
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DWT Festival Poster
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Synchroonzemmen

Interregio uitvoeringen Age II
30-4-2022 te Heerenveen

Op zaterdag 30 april hadden de
meiden van de Age II hun Inter-
regio uitvoeringen. Hieraan kun-
nen verenigingen van het hele
land deelnemen, dus dat zorgt
altijd voor een hele leuke wed-
strijd, maar ook het risico op een
verre wedstrijd. Voor de Age II
leidde dit er toe dat ze nar Hee-
reveen mochten reizen en nog
voor 8u in de auto moesten zit-
ten. Maar eenmaal aangekomen
mocht er wel een duet en een
groepsnummer gezwommen
worden. Hier zullen alle meiden
hun ervaring voor de wedstrijd
vertellen omdat het door ieder-
een toch altijd net anders ervaren
wordt.   

Hi, ik ben Flaminia!
Ik werd zaterdag 30 april al
vroeg wakker want ik was heel
zenuwachtig. De wedstrijd be-
gon op een perfect tijdstip, al-
leen was het een beetje ver
weg… Het was in totaal bijna
twee uur rijden. We gingen als

eerst naar het huisje van Angeli-
que om gelatine en make-up te
doen. Daarna gingen we naar het
zwembad. We waren een beetje
laat aangekomen dus moesten
we al snel inzwemmen. Na het
inzwemmen begon de wedstrijd,
ik was echt heel zenuwachtig.
Eest had ik het duet samen met
Angelique, en dat ging heel
goed, we zijn zelfs 5de gewor-
den! En daarna hadden we het
groepsnummer, en dit ging ook
heel goed alleen kwamen som-
mige liften er niet heel mooi

uit… Toen we klaar waren reden
we met z'n allen naar de McDo-
nalds om daar avond te eten en
nog even te rusten voor de lange
tijd naar huis. 
Het was heel gezellig in de auto
en we hebben allemaal heel veel
plezier gehad. 

Hallo, ik ben Noé!
Ik vond de wedstrijd een hele
leuke ervaring en het was ook
heel gezellig. Toen we naar de
wedstrijd aan het rijden waren
was ik nog niet zo nerveus, maar
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toen we er eenmaal waren was
het wel heel spannend. 
Gelukkig ging de spanning wel
weer omlaag toen we klaar
moesten staan. Ik vond dat de
wedstrijd wel goed ging, maar
we hadden het wel beter kunnen
doen. En ook al ging de wed-
strijd niet heel goed, het was wel
heel erg gezellig. 

Hey, ik ben Lorena! 
Ik vond de wedstrijd heel erg
leuk en gezellig. Wel was ik erg
nerveus, omdat het ieder mo-
ment fout kon gaan, de zenuwen
gingen uiteindelijk wel weg toen

we aan het zwemmen waren. Als
ik eerlijk ben ging het niet super
slecht en daar ben ik wel blij
mee! Aan het eind gingen we
ook naar de McDonalds en het
was echt super leuk! Maar daar-
na moesten we weer 2 uur in de
auto zitten..

Hoi, ik ben Angelique!
De wedstrijd was echt leuk! Na
2 of 3 jaar eindelijk weer een
wedstrijd was wel heel erg span-
nend, maar daarnaast ook heel
erg gezellig. Natuurlijk slecht
geslapen en enorm gespannen,

maar alsnog hebben we het best
wel goed gedaan! Met het duet
zijn we zelfs 5de geworden! Na
de wedstrijd lekker met z'n allen
naar de McDonalds. Het was
echt een dag om van te genieten!

Uitslag:
Duet
(Angelique en Flaminia)
5de - 54,2000 punten
Ploeg
(Angelique, Flaminia, Lorena en
Noé)
11de - 50,4333 punten

De Koprol 

Naam: Isabella van Spil
Leeftijd: 9 jaar

Hoelang zit je op synchroon-
zwemmen?: In totaal bijna 2
jaar, waarvan bijna 1 jaar bij De
Wattertrappers.

Waarom heb je voor syn-
chroonzwemmen als sport ge-
kozen?: Ik zag een filmpje bij
Zappsport en wilde het meteen
zelf ook proberen. 

Wat is je favoriete onderdeel
van de training & waarom?:
Het oefenen van de balletbeen.
Omdat hoevaker je oefent steeds
beter word. 

Wat is je favoriete figuur en
waarom?: Balletbeen en ook de
zeilboot. Omdat je de zeilboot
eerst moet kunnen voordat je de
balletbeen kan. 

Wat hoop je dit seizoen met
synchroonzwemmen te berei-
ken?: Ik wil graag de spagaat
goed kunnen. 

Wat is het leukste moment ge-
weest met synchroonzwem-
men?: Dat ik Lotte heb leren
kennen! 

Wie is je voorbeeld in het syn-
chroonzwemmen, of zoals wie
zou je later ook willen zwem-
men en waarom?: Brigit. Ik
vind haar heel aardig en ze is
gewoon goed. 

Aan wie geef je de koprol
door?: Mira
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DWT Kamp

Voor wie?
Iedereen van de sporttakken
en Junior-Pro!

Wanneer?
Vrijdag 24, zaterdag 25 en
zondag 26 juniWaar?

Camping Vogelenzang

Kinderen van 10 tot 18 twee
nachtjes
Kinderen onder de 10 alleen
zaterdag 3 juli overdag (in-
clusief avondeten) 

Meer informatie over aanmelden volgt!

Voor vragen neem contact op met:
Junior-Pro: Mary, Synchroonzwemmen: Merel,
Waterpolo: David, Wedstrijdzwemmen: Chantal
Of mail naar: jeugdkamp@dwt-haarlem.nl  

mailto:jeugdkamp@dwt-haarlem.nl
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Uur U

Beste Uur U zwemmers:

OP VRIJDAG 10 JUNI GAAT DOOR OMSTANDIGHEDEN HET
ZWEMMEN NIET DOOR

Leszwemmen

SuperSpetters

Op vrijdag 10 en zaterdag 11
juni is er weer uitzoeken: er
komt iemand kijken welke kin-
deren uit badje 8 kunnen af-
zwemmen.

We bepalen na het uitzoeken hoe
we het afzwemmen gaan organi-
seren. Dit is onder andere afh-
ankelijk van hoeveel kinderen er
per uur kunnen afzwemmen. We

streven ernaar om zoveel moge-
lijk de gewone zwemlessen door
te laten gaan.

Junior pro:

Op vrijdag 10 juni is er afzwem-
men voor zwemvaardigheid van
17.30-18.30 uur. Voor kinderen
die niet mogen afzwemmen, gaat
de les die dag een keer niet door.

Agenda

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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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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Peter Rienstra Jeugdtoernooi
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Pinkstertoernooi
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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

mailto:clubblad@dwt-haarlem.nl
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