Welcome to Bath!
Dear Friends from The Alkmaar Waterrats Swimming Club, North Holland.

It has been two years since some of us from Bath Dolphin Swimming Club came
over to Alkmaar in 2014 to visit you and we would like to welcome all of you to Bath
once again this year in 2016 for our 30th Exchange since 1948. We hope you will
have a lot of fun meeting up with old friends and making a lot of new ones, as well
as seeing places of interest in and around Bath.

The main focus of the exchange visit is the inter-club swimming gala when both
clubs will compete for the two trophies allocated to the competition:
•
•

The winners will be awarded the "Dilys Brake/Graham Cutting Memorial
Trophy".
The runners-up will be awarded the "Centenary Trophy 1999"

Bath Dolphin Swimming Club are supported for this exchange, as we have been for
many years, by the Bath/Alkmaar Twinning Association. Our thanks go to them for
their continuing support.

This book contains all the information you will need during your stay and includes a
map of Bath.

We hope the weather will be good and we all hope you have a wonderful weekend.

On behalf of Bath Dolphin Swimming Club,

Dennis Toogood
President and Trustee, Bath Dolphin Swimming Club

programma van evenementen
donderdag 28 maart

avond

19.00 uur aankomst Bath bij Bath Cricket Club waar je je
gastouders ontmoet

vrijdag

ochtend

11.30 uur open bus toer de stad Bath

middag

12.30 uur vrij

29 maart

16.00 uur zwemtraining bij Monkton Combe Pool

zaterdag

30 maart

avond

19.30 uur vrij of kegelen in The Royal Oak tot 22.30 uur

ochtend

10.45 uur bezoek aan burgemeester in stadhuis verzamelen
bij Rebecca Fontijn daarna schattenjacht
13.00 uur vrij

zondag

31 maart

maandag 1 april

dinsdag

2 april

avond

16.45 uur zwemwedstrijd in het Bath Sport Centrum

ochtend

09.30 uur verzamelen bij Bath University voor bezoek aan
Cheddar

avond

17.00 uur vrij

ochtend

09.50 uur verzamelen bij Bath University voor bezoek aan
Mells Festival

middag

17.00 uur terug in Bath

avond

19.00 uur afscheid disco bij Bath Cricket Club tot 23.00 uur

ochtend

????

terugkeer

Program of Events
Thursday March 24th Evening

19:00

Arrive in Bath early evening at Bath Cricket Club
where you will be introduced to your hosts

March 25th Morning

11:30

Bus tour of the city - meet at Rebecca Fountain

Friday

HOST FAMILY INFO

Afternoon 12:30

Packed lunch required if staying
out

16:00

One hour training session at Monkton Prep School
Combe Down

Evening

19:30

Evening Free, or optional skittles evening at The
Royal Oak, Widcombe (22:30 finish)

March 26th Morning

10:45

Civic Reception with the Mayor of Bath followed by
Roman Baths Tour – meet at Rebecca Fountain

Host families to join in with
skittles if your guests are playing

Saturday

Free Afternoon

HOST FAMILY INFO

Afternoon 13:00

Afternoon Free

Evening

16:45

Bath vs Alkmaar gala at Bath Sports Centre

March 27st Morning

09:30

Visit to Cheddar Gorge – meet at Bath University
by the main Sports Training Village

Evening

17:00

Return to Bath – evening free

March 28th Morning

09:50

Meet at Bath Uni Sports Training Village for a trip to
Mells Festival

Packed lunch required if staying
out
Host families are expected to
attend the gala

Sunday

HOST FAMILY INFO
Packed lunch required

Monday

HOST FAMILY INFO
Packed lunch required
Host families are expected to
attend the disco

Tuesday

Afternoon 17:00

Return to Bath

Evening

19:00

Farewell Disco at Bath Cricket Club (23:00 finish)

TBC

Coach leaves for journey home  Meet at Bath Cricket
Club

March 29th Morning

HOST FAMILY INFO
Packed lunch required

Families & Friends
Hans Schoenmakers
Ilona Hogerheyde

Fred Heemstra
Joost Hoetjes
Kars Luttik

Monique Schaap

19
18

106
97
102

21

Paul Sartain
Bath BA2
Tel:
Mobile:

}
} Emergency Contact Numbers

Carol & Paul Brake

Elliott & Harrison

Twerton
Bath
Mobile:

} Emergency Contact Number

Helen & Mark Oliver

Emma, Tom & Harry

Bath
Tel:
Mirl de Boer
Tess de Boer

18
19

Jenny & Paul Carter

Beth & Josie

Bath
Tel:
Mobile:
Wouter Versteed
Benne van’t Hoff

14
13

Sally & Paul Gay

Ryan & Scott

Midsomer Norton
Radstock
Tel:
Mobile:
Denise Boonstra
Leonie Vos

16
16

Anna & Andrew Workman

Niamh & Orla

Bath
Tel:
Mobile:
Marleen Jonker
Kirsten Jonker

15
14

Matthew Peach & Helen Foley

Adelaide & Maja

Combe Down
Bath
Tel:
Mobile:

Sue Woolley (Bath Dolphin Hon. Sec) can be contacted if necessary on Tel: or Mobile:

Nick Stikkelman
Jens de Groot
Frank Dekker

15
15
17

Becky & Pete Waters

Mobile:
Teresa Bolado
Elvira Bolado

15
13

Alison & Colin Wood
Batheaston, Bath

Ruby, Scarlett, Poppy &
Talulah

Tel:
Mobile:
Tessa Naber
Brenna Komen

15
14

Ian Cranch & Anuska Glendinning-Cranch Molly & Stan

Bath
Tel:
Mobile:

Joep Liefting
Daan de Jong

14
14

Siobhan & Chris John

Ben, Emma & Rebecca

Bath
Tel:
Mobile:

Carolien Versteed
Inez Bruin

13
14

Joanne & Nigel Curtis

Holly & Luke

Corsham
Tel:
Mobile:

Juul Jansen
Made Budding

12
12

Julia & Simon Jones

Ruby & Jasmine

Bath
Tel:
Mobile:

Nica Rosloot
Iris Martens

12
14

Donna & Jon Moore

Emma

Bath
Tel:
Mobile:

Luc Mul
Roel Wit

14
13

Emma Webber & Jeremy Smith
Bath
Tel:
Mobile:

Isabella & Daisy

Bath is een stad (city) in het bestuurlijke gebied Bath and North East Somerset, in het Engelse graafschap
Somerset. De stad, gelegen aan de rivier de Avon, heeft ongeveer 80.000 inwoners en is na Londen de
drukst bezochte toeristenplaats in Engeland.
Bath is gebouwd in een natuurlijk soort amfitheater, omgeven door heuvels. Veel gebouwen zijn
opgetrokken uit een wittige lokale steensoort, de zogeheten 'Bath stone'. De elegante 18e-eeuwse
bouwstijl domineert.
De stad werd in de 1e eeuw gesticht door de Romeinen rond de thermen. Een tempel en de thermen zijn
deels bewaard gebleven.
In de middeleeuwen werd Bath een belangrijk centrum in de productie van wol. Ook de religieuze invloed
van de stad groeide tussen 1091 en 1206. Er werd een kathedraal gebouwd die echter in 1495 verwoest
zou worden.
In de 18e eeuw werd Bath een moderne badplaats, goed bezocht door het rijkere deel van de bevolking.
Hieraan is de naam van Beau Nash, de dandy, verbonden. In deze periode onderging de stad ingrijpende
veranderingen op het gebied van architectuur. Nog altijd is de neoclassicistische bouwstijl sterk aanwezig
in het stadsbeeld.
Sinds 1987 staat Bath op de Werelderfgoedlijst. In 2009 werd er rekening mee gehouden dat de
erfgoedstatus zou worden ingetrokken vanwege een woningbouwproject van meer dan 2000 woningen.
De commissie besloot na een bezoek om de status te handhaven.
De stad geeft zijn naam aan het bisdom (Bath and Wells). De kathedraal van het bisdom ligt echter niet in
Bath, maar in Wells.
Beau Nash

Richard Nash (18 oktober 1674 - 3 februari 1762) beter bekend als Beau Nash was een Engelsman met een
reputatie als dandy. Hij leefde echter een eeuw eerder dan Beau Brummell.
In 1702 werd hij "Master of Ceremonies" in de Engelse badplaats Bath. Deze --niet-officiële-- positie
bekleedde hij tot zijn dood. Nash heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van Bath als badplaats.
Zijn optreden had ook een belangrijke invloed op de toenmalige stijve omgangsvormen in het welvarende
deel van de Engelse bevolking. Hij was een publiek figuur en na zijn dood verscheen in hetzelfde
kalenderjaar een biografie.

In zijn - ook humoristisch bedoelde - Rules to be Observ'd at Bath uit 1706, legde hij de etiquette vast voor
zogenaamde public gatherings, ofwel: openbare bals. Hierin stond onder meer te lezen dat men pas na
twee dansen van danspartner mocht wisselen. Het werd - bovendien - voor een dame als zeer ongepast
aangemerkt om een heer een dans te weigeren, om deze vervolgens aan een andere heer toe te
staan.[1] De Rules to be Observ'd dienden als uitgangspunt voor de beschrijvingen van bals, en vooral van
de gang van zaken daar, in de romans van Jane Austen.
Avon (rivier)
Avon is de naam van een aantal verschillende rivieren in Engeland, Schotland en Wales. Ook in Canada,
Nieuw-Zeeland en Australië liggen rivieren met dezelfde naam.
Het woord 'Avon' is van Keltische oorsprong: Afon, wat ook nu nog de Welshe benaming is voor een rivier.
Het feit dat opvallend veel Britse rivieren zo heten wordt wel als volgt verklaard: als reizigers of
nieuwkomers aan de plaatselijke bevolking vroegen wat de naam was van hun rivier, werd hun simpel
verteld dat het "een" rivier was.
Dit artikel beperkt zich tot drie rivieren met deze naam in Engeland.
•

De East Avon is 75 km lang. Hij ontspringt in het graafschap Wiltshire en stroomt vervolgens
door Hampshire. Hij passeert onder andere de stad Salisbury en mondt bij Christchurch in Dorset uit
in Het Kanaal.

•

De Upper Avon is 154 km lang. De bron ligt in het noorden van Northamptonshire bij het dorp Naseby.
Enkele kilometers lang vormt de stroom de grens tussen de graafschappen Northamptonshire en
Leicestershire. Hij passeert onder andere Leamington Spa en de geboorteplaats van William
Shakespeare, Stratford-upon-Avon. De rivier wordt daarom ook wel Shakespeares Avon genoemd. Bij
Tewkesbury stroomt hij in de rivier de Severn.

•

De Lower Avon is 120 km lang. Hij ligt in het zuidwesten van het land. De rivier ontstaat bij Chipping
Sodbury in Gloucestershire en stroomt vervolgens door Wiltshire. Hij passeert de
steden Bath en Bristol (en wordt daardoor ter onderscheiding ook wel de Bristol Avon genoemd). Bij
deze stad loopt de rivier uit in het estuarium van de Severn (Kanaal van Bristol).

