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WVZ SynchroonZWemmen nieuWSbrief
hallo Allemaal,

feest!

Voor jullie staat de nieuwe nieuwsbrief
een nieuwsbrief vol feest
feest doordat er weer mooie prestaties geleverd zijn feest door de nieuwe juryleden feest door 
Sint en komende santa-show en feest in de vorm van een feestelijk nieuw recept

Kortom veel leesplezier met het lezen van deze feestelijke editie

namens de synchro commissie wens ik jullie veel lees-plezier

Stephan Jutte

Kennismakingscursus 
december
in december gaater weer een nieuwe kennisma-
kingscursus van start. Ken je iemand die het wel-
licht leuk vind om mee te doen? De kennismakings-
cursus vindt plaats op:

Woensdag 7 december 2016 om 16.30 – 18.00 uur,
Zondag 11 december 2016 om 11.30 – 13.00 uur 
Woensdag 14 december 2016 om 16.30 – 18.00 uur

De kosten bedragen 10 euro
Aanmelden kan via: secretaris.synchroonzwem-
men@wvz.nl .

hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

meerkamp met zilver beloond
Gisteren hebben 12 begin-

ners meegedaan met de 
meerkampwedstrijd, die werd 

gehouden in De Veur. fleur, Suze, 
caelen en emilia deden mee met 

categorie 1, waarbij zij de zeilboot, 
tubhouding, engel en het stuwen 

hebben laten zien. emily, ivy-Jane, Lisa 
en Tessa deden bij categorie 2 de bal-

letbeen, oester, zeilboot beurtelings en 
de hoekhouding. en Amy, eowyn, eline en 

Amber deden in categorie 5 hun best op de 
duikelaar, gebogen kniehouding met een halve 

draai, de kiep en de barracuda. na het zwemmen 
van de figuren werd iedereen ‘versierd’ met een 

band om hun middel en klingelende belletjes om 
hun arm; eindelijk mocht de kerstmuziekuitvoering 

gezwommen worden voor alle toeschouwers! onze 
meisjes zwommen stralend en op hun best; dat was 

ook terug te zien in de uitslagen! Amy behaalde zelfs 
de tweede plaats en kreeg een mooie zilveren medaille 

omgehangen. Alle meisjes gingen naar huis met een wel-
verdiende oorkonde. het was een o zo spannende, maar zo 

leuke en gezellige wedstrijd, waar we met plezier op kunnen 
terugkijken. Dank aan alle begeleiding (nadja, Kate, michelle, 

Karen), juryleden (Lilian, Joke, fleur (voor de eerste keer “m”!) en 
voorstarter Sonja en natuurlijk alle enthousiaste toeschouwers 

(teveel om op te noemen  ); zonder jullie geen wedstrijd!

Vers van de Pers
Sint in het zwembad
Speciaal voor onze zwemsters maakte de 
sint even tijd vrij in zijn drukke schema. 
Zondag(vandaag) bracht hij een verrassings-
bezoek aan de training

Zaterdag, 19 november, toen bijna alle meiden in het zwembad de Veur hun best deden tijdens  
de regio Kampioenschappen, lag floor in het zwembad in hoofddorp om het begin van het 
duet aan te leren!

floor zal samen met merel Leuring van AZc duet gaan zwemmen. 

italiaanse ex-topsporter beatrice Adelizzi bedacht de choreografie.  
beatrice won in 2009 een bronzen medaille tijdens de WK in rome!

floor in Jong oranje deel 2

interregiowedstrijd  
roermond
Tijdens de interregio wedstrijd figuren, waren 
liefst 10 Age 2 meiden van WVZ afgereist 
naar het verre roermond! 
en daar is prima gesscoord! 
De uitslagen: 
11e plek floor met 60 punten.
31e marjet 56.2 punten
41e ioana 54.8 punten
85e fiene 50.5 punten
89e brechtje 50.2 punten 
93e Kate 50 punten
97e nadja 49.8 punten
99e Danica 49.6 punten 
122e Luana 48.5 punten
147e romy 46.3 punten 
er zijn 9 limieten gehaald.
Super gedaan iedereen!



nieuWTJeS, reAcTieS, TiPS of SuGGeSTieS: Pr.SynchroonZWemmen@WVZ.nL

Kruidnoten cheesecake

Kerstshow en lunch op 18 december
op zondag 18 december organiseren wij een speciale kerstshow! het spektakel begint 
om 12.00 uur in zwembad De Veur. 
 
iedereen is welkom. Kerstaccessoires op de tribune zien we graag, dus draag gerust je 
kerstmuts! ;-) We vragen weer een euro voor de toegang. meer doneren mag altijd!  
De opbrengst gebruiken we in zijn geheel voor het  
synchroonzwemmen bij WVZ.  
We hopen jullie allemaal weer te zien! 

na de show organiseren we een kerstlunch voor alle sporters en vrijwilligers in het 
clubhuis. Wil je zelf weer wat lekkers maken of meenemen? Geef dan bij marieke aan 
wat je meeneemt. (marieke@denobel.nl) 

Zondag 11 december trainen we de kerstshow. We willen graag dat de show een 
verrassing blijft! Dus willen jullie als ouders dan niet kijken alsjeblieft?!

Wie?
naam: emilia Verkijk
Geboren: 16 november 
2006
familie: Pappa, mamma en 
zusje rosanne
Lievelingseten: boerenkool 
uit eigen tuin!
Lievelingstv-programma: 
het andere Koninkrijk op 
nickelodeon
Lievelingsvakantieland: 
roemenië; daar komt 
mamma vandaag en woont 
veel familie. Je kunt er ook 
heel goed skiën!
hobby’s: Schaatsen en 
skeeleren
hoe ben je bij het Syn-
chroonzwemmen terecht 
gekomen? Via de Kennisma-
kingscursus.
Wat vind je het leukste en 
het minst leuke van het 
synchroonzwemmen? het 
leukste is zwemmen op de 
muziek; minder leuk is het 
rekken van de spagaten.
Wat wil je bereiken? Kort en 
heel duidelijk: GouD!

Geslaagd voor de m-cursus 
fleur bastiaansen (zwemster senioren)
mary eaton (moeder van fleur Senou)
Sandra Sabbe (moeder van romy Koers, Age ii)
Stephan Jutte (voorzitter en vader van Kate Jutte, Age ii)  
Allemaal van harte gefeliciteerd!

nu het ook bijna Sinterklaas is, vind ik dat het tijd is 
voor deze smakelijke taart. het is wat meer voorbe-
reiding en bak- en wacht tijd dan mijn eerste cake, 
maar dat neemt niet weg dat het resultaat verruk-
kelijk zal zijn! Wat moet je dit keer in huis hebben? 
300 gram (brok)speculaas, 125 gram boter, 300 gram 
witte chocolade, 125 + 200 ml slagroom, 100 gram 
kristalsuiker, 600 gram roomkaas, 100 gram suiker, 
3 eieren en 90 gram kruidnoten (of meer als je wil!). 
Als eerste de oven voorverwarmen op 180 graden. 
Start dan met het verkruimelen van de speculaas. Je 
kan dit met een keukenmachine doen. ik deed het 
door de speculaas in een hersluitbare diepvrieszak 
te doen en dan lekker te slaan en te duwen. in een 
kom kan je de verkruimelde speculaas met boter 
mengen. Pak dan een ingevette taartvorm en vul de 
bodem met de speculaas. even goed aandrukken. 
en hup een kwartier de oven in. na het kwartier uit 
de oven halen en de oven op 130 graden zetten. het 
volgende is het smelten van de chocolade. ik heb 
water gekookt en in een pan gedaan. De chocolade 
doe je dan in een kom samen met 125 ml slagroom 
en zet je boven op de pan. het geheel smelt dan 
vanzelf! Lekker makkelijk. Dan kan je dus gelijk door 
met maken van karamel. Daarvoor doe je in een pan-
netje de kristalsuiker en heeeeeel klein beetje water. 
een tijdje laten koken. roeren en wanneer het bruin 
wordt, gaat er beetje bij beetje 200 ml slagroom bij. 
en telkens maar blijven roeren. De karamel mag af-
koelen. een beetje jammer is overigens dat je straks 
maar een heel klein beetje van de saus nodig hebt. 
misschien kan je dus iets minder suiker en slagroom 
gebruiken? of iets anders maken met de overgeble-
ven karamel! ook een hele goede optie! haha! oké, 
we hebben nu in een pannetje karamel en in een 
kom de gesmolten chocolade. ik heb af en toe in de 
kom geroerd zodat ik zag of alle chocolade ook echt 
gesmolten was. Pak nu een beslagkom en doe daar 
de roomkaas en suiker in. met een mixer glad mixen. 
Doe de eieren er bij. Weer mixen. en voeg het choco-
lade mengsel er door. Alles goed door elkaar gemixt? 
Dan kan je de kruidnoten er door heen roeren. Alles 
in de taartvorm, bovenop de speculaas bodem. De 
karamel een beetje er bovenop. Ziet er al goed uit 
dan hè?! Je moet dan nu wel nog geduld hebben. De 
taart moet een uur de oven in. en daarna 4 uur in de 
koelkast opstijgen!! Daarna mag je aanvallen!!! 


