Werdohl 2022
Team Noord-Holland Wedstrijdzwemtoernooi

Vrijdag 2 tot en met zondag 4 september
Beste zwemmers en ouders/verzorgers
We gaan met de startgemeenschap op kamp naar Duitsland! En hopelijk gaan jullie allemaal mee. Wij
zouden het leuk vinden om het seizoen met de hele startgemeenschap goed te beginnen.
We vertrekken op vrijdag en komen terug op zondag. We vertrekken zondag rond het middaguur al,
zodat iedereen op tijd in bed kan liggen en maandag weer fris naar school kan.
De gastheer in Duitsland is SV Werdohl, die met Pasen altijd naar Haarlem komen voor het DWT
Paastoernooi. Ook Schwimmteam Hamm zal van de partij zijn.
Bereikbaar weekend, namens organisatie DWT Haarlem:
06-52315233 (Yvette Roozen)
06-53768878 (Fedor de Groot)
06-42146338 (Peter vd Bor)

Meer informatie op: www.internationales-schwimmfest.de

Vervoer:
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bepalen we of we met een grote bus gaan of met auto’s.
Hiernaast willen we sowieso graag 1 auto met aanhanger of 1 busje, zodat er flink wat extra bagage
(tenten, BBQ, etc.) mee vervoerd kan worden.

Programma:
Vrijdag 2 september
Vertrek om 16 uur vanaf het Boerhaavebad Haarlem (heb je nog een laatste les die je wellicht moet
overslaan, wij helpen je graag). Neem je wat eten mee voor in de bus? Bij aankomst, tenten opzetten
en slapen.
Zaterdag 3 september
Gehele dag wedstrijden in het buitenbad van Werdohl (inzwemmen om 9 uur, ochtendprogramma
om 10 uur, openingsceremonie om 13.30 uur en middagprogramma om 14.30 uur). Hopelijk bij mooi
weer BBQ-en ’s avonds vrij.
Zondag 4 september
In de ochtend zwemmen we nog wedstrijden (inzwemmen 8 uur en ochtendprogramma 9 uur), maar
in de middagpauze gaan wij inpakken en naar huis, zodat we rond etenstijd thuis zijn en iedereen op
tijd naar bed kan.

Verzorging:
We willen alle verzorging (ontbijt, lunch en diner) zelf regelen. Zo kunnen we de kosten laag houden
en de kinderen ook voldoende gezond voedsel aanbieden. Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen. We
hopen dat er een aantal enthousiaste ouders zijn die mee willen naar Werdohl en bij de verzorging
willen helpen (boodschappenlijstje maken, boodschappen doen, koken, afwassen, etc.). Van te voren
zullen we hiervoor 1 bijeenkomst houden (eventueel online).
Verder zijn ploegleiders en juryleden natuurlijk ook van harte welkom. We maken er met zijn allen
een leuk weekend van!!!
Natuurlijk is het ook mogelijk voor begeleiders om in een pension, hotel, B&B in de buurt te
overnachten indien u niet wilt kamperen. Laat dit dan even weten, dan zoeken we samen naar de
beste oplossing en misschien clusteren we enkele mensen samen.

Kosten:
De kosten voor het weekend zijn € 85,- voor zwemmers en € 55,- voor ouders/begeleiders.
U kunt dit voorafgaand aan het weekend overmaken naar DWT: NL49INGB0000593457 t.n.v.
“Haarlemse zwemvereniging De Watertrappers” onder vermelding van “grootboek 6241 en naam
zwemmers/begeleiders”.
Kostenspecificering per persoon:
Startgeld zwemmers > € 30,Kosten bus > € 30,Kosten eten > € 25,Mocht een familie met eigen Camper/Caravan die kant op willen, voor € 5,- per nacht mag er
gekampeerd worden op het terrein.

Zwemprogramma:
Je mag zelf kiezen wat je wilt zwemmen, maximaal 6 keer individueel.
Estafettes worden door de trainers ingedeeld.
Zaterdag:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

100m rugslag vrouwen (2012 en ouder)
100m rugslag mannen (2012 en ouder)
200m schoolslag vrouwen (2012 en ouder)
200m schoolslag mannen (2012 en ouder)
50m vlinderslag vrouwen (2014 en ouder)
50m vlinderslag mannen (2014 en ouder)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

200m vrije slag vrouwen (2012 en ouder)
200m vrije slag mannen (2012 en ouder)
50m schoolslag vrouwen (2014 en ouder)
50m schoolslag mannen (2014 en ouder)
4x50m vrije slag estafette minioren meisjes
4x50m vrije slag estafette minioren jongens
4x100m vrije slag estafette junioren en ouder vrouwen
4x100m vrije slag estafette junioren en ouder mannen

Zondag:
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

200m vlinderslag vrouwen (2012 en ouder)
200m vlinderslag mannen (2012 en ouder)
50m rugslag vrouwen (2014 en ouder)
50m rugslag mannen (2014 en ouder)
100m schoolslag vrouwen (2012 en ouder)
100m schoolslag mannen (2012 en ouder)
100m wisselslag vrouwen (2014 en ouder)
100m wisselslag mannen (2014 en ouder)
50m vrije slag vrouwen (2014 en ouder)
50m vrije slag mannen (2014 en ouder)

Regels:
Omdat wij dit jaar met de gehele groep op pad gaan gelden dezelfde regels als in Nederland
betreffende wangedrag, alcoholgebruik, etc. De werkgroep is in combinatie met de trainers
(eventueel met een aanwezige ouder ter plaatse) verantwoordelijk voor de zwemmers/groep en
handelen streng op overtreden van deze regels.

Wat neem je mee:
Tent (plus campingstoel)
Slaapzak
Slaapmatje
Kussen
Pyjama
Knuffels
Zwemspullen (slippers, Team-kleding, etc.)

Voldoende handdoeken
Koude en warme kleding (’s avonds en ’s nachts is het erg koud)
Spelletjes, boekjes
Paspoort of identiteitsbewijs, zorgverzekeringspasje, Telefoonnummer ouders, medicatie (mag in
bewaring gegeven worden bij de leiding)
Avondeten voor in de bus vrijdagavond
Tussendoortjes (sultana, liga, ontbijtkoek, mueslirepen, etc.)
Wat zakgeld (er komt ook altijd een standje met leuke zwemaanbiedingen)
GEEN energiedrankjes, sigaretten of alcohol
IETS lekkers voor de leiding!!!

Opgeven doe je via onderstaande link (1 formulier per zwemmer):
Aanmelden via deze link

