
 

Zaterdag 5 juli 2008 
Onze competitiezwemmers SVAZ zijn goed en wel aangekomen op de plaats van hun 
bestemming. Zonnig en rond de 27°C, wat wensen we nog meer. 

Iedereen was mooi op tijd onder het grote infobord in de luchthaven van Zaventem. Na een 
probleemloze vlucht zijn we in Barcelona geland om 12u45.  

Toen iedereen zijn bagage had, zijn we met de bus naar het hotel gereden, het was wel 
even zoeken naar die bus in Barcelona, maar na 2 telefoontjes wisten we dat deze aan 
Terminal A stond en dat wij in Terminal C stonden te wachten. In het hotel aangekomen 
kregen we nog een lekker middagmaal om terug wat op krachten te komen na een toch wel 
vermoeiende voormiddag. Na het middagmaal werden de kamers verdeeld (zoals op 
voorhand afgesproken - eindelijk eens een plaats waar de afgesproken kamers 
overeenkomen met de werkelijke) en de kaartjes van zowel zwembad als kamer uitgedeeld, 
zo kon iedereen zijn valiezen uitpakken en netjes in de kasten leggen. 

Daarna was het tijd voor de eerste kennismaking met het mooie 50m bad met zijn 10 
banen. Een korte training stond op het programma, om de stramme spieren even los te 
gooien en een fysieke inspanning te doen, zodat iedereen straks de slaap kan vatten. Na 
deze training hebben we door het kleine stadje gewandeld en zijn we eens gaan kijken hoe 
de middellandse zee eruit ziet in Calella. 

19u30 tijd om te gaan dineren, weer lekker eten, iedereen heeft telkens de keuze wat ze 
zoal gaan eten uit verschillende voorgerechten en hoofdgerechten. We hebben hier wel 
enkele regels opgesteld; ‘morgens: broodjes, beleg, cornflakes en fruit (af en toe een 
koffiekoek of croissant); ‘s’middags houden we het bij de koude gerechten, brood en als 
nagerecht fruit; s’ avonds het volledige buffet nagerecht fruit en af en toe een ijsje of 
cakeje. 

Vlak voor het het slapengaan nog even naar het strand om daar nog wat rugby, voetbal, 
palletjes,…. te spelen, om 21u30 terug in het hotel, een vlugge douche en bed in. Tegen 
22u sliep iedereen.  

Zondag 6 Juli 2008 
7u30 iedereen werd gewekt voor een eerste training, uiteraard voorafgegaan door een 
stevig ontbijt. Vandaag was het maar één training, het is immers voor onze zwemmers ook 
zondag. Na de training is iedereen rustig op zijn kamer gebleven, om uiteindelijk om 13u 
terug te gaan eten.  Wanneer iedereen zijn buikje had vol gegeten, maakten we ons klaar 
om naar het strand te gaan.     

Wanneer we ons hadden geïnstalleerd op het strand kon de pret pas echt beginnen. Onder 
een stralend zonnetje hebben we gezwommen in de zee, met de palletjes gespeeld, 
medezwemmers “ondergegraven”,… Op een gegeven moment kwamen sommigen zelfs op 
het idee om “blind date” te spelen. Onder leiding van de “ingeborgen” Michiel, Yassin & 
Thomas moesten enkele aangeduide vrijwilligers keuze maken uit een aantal vrijgezellen. 
Ook Filip was een van de gelukkigen die zijn keuze kon maken, wanneer zijn beslissing 
uiteindelijk was gevallen kwam Petra echter ingrijpen. Filip was teleurgesteld…  

Om 18u zijn we terug vertrokken naar het hotel. Iedereen heeft zich gedoucht (zeggen ze 
toch) en klaargemaakt voor het avondeten. Het feit dat de zwemmers vanavond ook warm 
mochten eten, was voor velen een opluchting. Na het avondeten kwam weer de vraag om 
naar het strand nog even te gaan spelen, dit is echter niet doorgegaan omdat de tijd 
beperkt was. Maar de zwemmers hebben zich bezighouden met een leuk alternatief: 



enkelen hebben gepokerd, anderen hebben op een pleintje voor het hotel met een 
rugbyballetje aan het spelen geweest. Omstreeks 21u30 is iedereen naar boven gegaan om 
zich klaar te maken om te gaan slapen. Tot een half uur geleden was er echter nog veel 
lawaai te horen in de kamers. Binnen enkele dagen zal dit misschien anders zijn, wanneer 
de vermoeidheid begint toe te nemen. Zwemmen maar! 

Maandag 7 Juli 2008 
Vandaag kon iedereen een uurtje langer slapen. Blijkbaar hadden ze grote honger, want 
iedereen heeft goed gegeten. De training begon pas om 11u, het was de eerste 
weerstandstraining. Sommigen kregen hier al meteen een klop van de hamer. Was dit te 
wijten aan nachtelijke avontuurtjes (lees: gebabbel)?  

Aangezien de training pas om 13u gedaan was, gingen we rechtstreeks naar het restaurant. 
Hierop volgde een korte siesta, zodat iedereen klaar was om naar het strand te gaan. Daar 
aangekomen spurtten we de zee in en zwommen om het eerst naar het vlot. Onze 
zwemmers werden dit maar niet beu, terwijl ik (Caroline) al zeeziek werd. Daarna 
organiseerden ze nog een wedstrijdje verspringen op het strand. Onze grootste speelvogel 
Filip was uiteraard ook van de partij, maar won weer niet. Wederom een teleurstelling voor 
Filip. 

Om half zes vertrokken onze oudste zwemmers naar het zwembad, wz2 mochten nog een 
half uurtje langer van de zee en het strand genieten. De avondtraining was rustig. Dit was 
nodig na de zware training van de ochtend. Om 20u hebben we terug gegeten.  

Hierna zijn sommigen nog even naar de winkel gegaan om hun water- & koekenvoorraad 
aan te vullen. De gelukkigste man van de dag was Stijn. Zijn oogjes blonken nadat hij het 
voetbaltenue van zijn favoriete speler had gekocht. Fernando Torres! Hij wou er zelfs in 
slapen. Na het shopmoment was het al bijna tijd om te gaan slapen. Uiteindelijk was het 
iets na 22u dat iedereen zijn oogjes en mondjes dicht had. 

Dinsdag 8 Juli 2008 
Ook vandaag hebben we een uurtje langer kunnen slapen. Net als gisteren was er een 
ochtendtraining voorzien van 11 tot 13u. Uiteraard zwommen de kleinsten onder ons (WZ2) 
één uurtje. Vervolgens heeft iedereen zich weer op het middagbuffet gestort, 
zwemtrainingen vragen namelijk veel energie! De lunch werd gevolgd door een uur 
verplichte rust, voor sommigen was dit zeer welgekomen.  

Na de platte rust vertrokken we met de hele bende weer naar het strand. Vandaag was er 
een beetje minder zon, daarom werd er ook minder in de zee gegaan. Vandaar dat onze 
zwemmers zich vandaag hebben toegelegd op het voetballen. Zelfs enkele Duitse toeristen 
kwamen vragen of ze met ons mochten meespelen. Wanneer Stijn in één van deze mannen 
Cristiano Ronaldo herkende, wou hij deze onmiddellijk in zijn team. De ploegen waren reeds 
verdeeld dus Cristiano stond niet in zijn team… Er werd een leuk potje voetbal gespeeld, 
maar blijkbaar was het enkel een look-a-like van Cristiano want zijn voetbaltalenten waren 
niet denderend. Hanne was teleurgesteld omdat deze macho’s haar de bal niet wilden 
passeren, het woord discriminatie was dan ook snel gevallen.  

Toen Filip op zijn fluitje blies, was het tijd om te vertrekken naar het zwembad. De 
avondtraining was rustig (basisuithouding), maar ze hebben hun metertjes toch weeral 
gezwommen. Het belang van het goed insmeren van de gespierde body’s van onze 
zwemmers werd nogmaals aangetoond. Tot groot jolijt van onze oudste zwemmers (Hanne, 
Sylvie & Mathias) mochten ze weer een kilometertje meer zwemmen dan de rest. Om 20u 
was het tijd voor het avondmaal.  



De avondactiviteit bestond ditmaal uit pokeren, diablo en uiteraard waren ook onze gamers 
weer van de partij. Om 21:30 was het weer bedtijd. We zijn nu ongeveer 22:30 en het is 
overal stil. 

Woensdag 9 Juli 2008 
Deze ochtend was het opstaan om 8u30, weliswaar de laatste keer want vanaf morgen is de 
training van 9 tot 11u (9 tot 10u voor WZ2). Tijdens het ontbijt werden de buikjes goed 
gevuld zodat iedereen klaar was voor een stevige training. Na het eten was er ook nog de 
mogelijkheid om wat water, sportdrank en eventueel droge koeken in te slaan in de lokale 
Spar. Vandaag stond er een weerstandtraining op het menu. Zeker voor WZ1 was het dus 
sprinten geblazen. 

Als de laatste zwemmers het zwembad verlaten hadden was het ondertussen al tijd voor het 
middagmaal. Het nodige voedsel werd weer in de mond gepropt, om dan volledig tot spijs 
te worden gekauwd, en zo, geheel gedemoliseerd, dankzij de peristaltische beweging door 
de slokdarm gestuwd te worden…  

Na het eten kon de platte rust zijn intrede doen. Vandaag moesten de zwemmers al wat 
langer rusten, aangezien de dagen en ook de trainingen voorbij vliegen. Ditmaal dus platte 
rust van 14u. tot 15.45u. Terug op krachten gekomen konden we dan naar het strand 
vertrekken om even te ontspannen. Ook deze keer werd er weer gezwommen, gebruind, en 
gevoetbald. 

Vanavond stond er geen training op het programma omdat er oorspronkelijk een uitstapje 
was voorzien, dit kon echter niet doorgaan wegens te weinig tijd. Het uitstapje zal dan ook 
zondag doorgaan, maar sssst niet doorvertellen want onze zwemmers weten hier nog niets 
van! Na het strand heeft iedereen gedoucht, waarna we konden gaan eten. Tot slot hadden 
de zwemmers nog een vrij moment en om half tien was het tijd om te gaan slapen. 

Momenteel zijn er enkele fotokes onlire ! Te bekijken via onze foto-site: .http://foto.svaz.be 

Donderdag 10 Juli 2008 
De ochtendstond heeft goud in de mond! Toch dachten sommigen hier anders over, ze 
vonden 7u30 te vroeg (niet alleen de zwemmers maar ook de trainers). Het ontbijt was niet 
verschillend van anders, men moest namelijk krachten op doen voor de ochtendtraining. 
Voor WZ2 was de training al na een uurtje voltooid, zodat ze eindelijk eens in het zwembad 
van het hotel hebben kunnen spelen. Hier werd al lang achter gevraagd! Degenen die het 
niet zagen zitten om zich opnieuw aan een plonsje te wagen, hebben op hun gameboy 
gespeeld of zich met de oudste van de Rigo’s (bijnaam Janssens) geamuseerd. 

Wanneer ook de zwemmers van WZ1 hun training hadden voltooid dan konden we met zen 
allen gaan aanschuiven voor het middagmaal. Dit met de nadruk op aanschuiven want de 
zwemmers van hebben moeten wachten om onze buikjes te vullen. Na het middagmaal was 
het tijd voor onze dagelijkse siesta. Deze blijkt meer en meer nodig te zijn voor sommigen 
om voldoende uitgerust aan de trainingen te kunnen beginnen.  

Uiteindelijk was het 15u30 toen we naar het strand vertrokken om ons nog eens goed uit te 
leven. Dit bleef voor sommigen beperkt tot zonnen, terwijl anderen de zee onveilig 
maakten. In tegenstelling tot andere dagen was het vandaag gele vlag, dit was duidelijk te 
voelen in de zee. De hoge golven vielen bij iedereen in smaak, nog één meter hoger en de 
redders hingen hun rode vlag. Naarmate de stranduitstap op zijn laatste pootjes begon te 
lopen, hadden Torald, Gianni, Stijn, Jari & Jannes de weg naar het springkasteel en 
watergevecht gevonden. Blijkbaar kan men zich hier gratis en voor niets uitleven, de 
komende dagen zal hier dan ook vaker naar toe gegaan worden. Ook vanavond moest er 
nog gezwommen worden. Hierbij was het nodig om iedereen even wakker te schudden. 



Sommigen waren even vergeten dat dit een zwemstage was en dat men zich ten volle moet 
inzetten tijdens de training. 

Na afloop van de training hebben we niet meer gedaan dan eten, spelen en bed in. Vandaag 
moest men een kwartiertje vroeger gaan slapen. Dit heeft te maken met de vermoeidheid 
en het vroegere opstaan.  

Vrijdag 11 Juli 2008 
Vandaag iets nieuws, het verslag voorgelezen door de helft van de zwemmers. 

Je kan het FILMPJE hier downloaden ! 

Zaterdag 12 Juli 2008 
Net als de vorige dagen was het weer om 7u30 opstaan geblazen. Hierna volgde een stevig 
ontbijtje zodat iedereen voldoende krachten had opgedaan om aan de ochtendtraining te 
beginnen. Na een training van 2u hadden onze zwemmers tijd om hun even te ontspannen. 
Mens erger je niet, film kijken, uno & zenuwen waren enkele activiteiten waarmee ze zich 
hebben bezig gehouden. Het was gedaan met het plezier om 13u, toen konden we beginnen 
aanschuiven voor het middageten.  

Van 13u45 tot 15u30 was het opnieuw tijd voor een siësta, deze hebben we opnieuw langer 
laten doorgaan dan normaal. Het was ondertussen al 16u wanneer we aankwamen op het 
strand. Enkele dagen geleden ontdekten we dat we hier kajaks kunnen gebruiken, mits heb 
opgeven van de naam van het hotel. Velen voelden zich dan ook geroepen om met deze 
boten op zee te gaan. Kristof & Niels waren de eerste die mochten, na enkele minuten te 
water dreven ze echter door de krachtige wind en golven al ver af. Ik (Steven) herinner me 
nog hun woorden: “Jaja, wij kunnen dat echt keeeei goed!”. Toch heb ik niet geaarzeld en 
ben ik onmiddellijk in een éénpersoonskajak de boy’s achterna gegaan. Ze waren inmiddels 
bijna in Marokko. Uiteraard hebben ook ander zich in een kajak op zee gewaagd. Het was al 
lang duidelijk dat dit niet voor doetjes was!  

Na afloop van het strandavontuur zijn we met zen allen vertrokken naar het zwembad. 
Oorspronkelijk stonden er “brokens” op het programma, deze werden echter vergeschoven 
naar maandag wegens dreigende onweersbuien. Daarnaast zorgde de opkomende wind er 
ook voor dat sommige zwemmers het koud hadden. We waren nog maar net in het hotel en 
het onweer barste los. Ondertussen is het 22u30 en is het onweer net afgelopen. We zijn 
onmiddellijk naar het restaurant gegaan, nadat onze zwemmers hun nat zwemgerief hadden 
opgehangen.  

De avondactiviteit van vandaag was een quiz. Onze zwemmers werden ingedeeld in vier 
groepen, die onderworpen werden aan een reeks vragenrondes. Opmerkelijk was toch wel 
het antwoord van groep 2 op de vraag “Wie is de beste mannelijke zwemmer op dit 
moment?”, voor alle duidelijkheid “Michel Phillips” is niet het juiste antwoord! Na vier 
vragenrondes was het groep 1 dat aan het langste eind trok.       

Wanneer de quiz ten einde liep, was het inmiddels al tijd om te gaan slapen. Iedereen lag 
om 21u45 in zijn bedje en kijkt met veel ongeduld uit naar ons bezoek aan Waterworld van 
morgen. 

Zondag 13 Juli 2008 
Hierbij het video-verslag van het 2de gedeelte van de groep. 

Je kan het FILMPJE hier downloaden ! 



Maandag 14 juli 2008 
Deze ochtend was het voor de laatste keer om 7u30 opstaan geblazen. Desondanks het feit 
dat het gisteren een rustdag was, moest er vandaag wel getraind worden. Het was immers 
de laatste ochtendtraining die op het programma stond. En gezwommen werd er: de 
“brokens” die oorspronkelijk zaterdag stonden gepland (maar werden afgelast wegens 
slecht weer) moesten vandaag worden gezwommen. Aan de tijden die werden gezwommen 
was al snel te zien dat iedereen in zijn beste vorm aan het geraken is, dat beloofd voor de 
komende wedstrijden! 

Wanneer ook de laatste ochtendtraining tot het verleden behoorde, zijn we de winkelstraten 
van Calella gaan onveilig maken. Sommigen kochten een souvenir voor 
mama/papa/broer/zus, terwijl anderen “ne goeie crèmegelas” hebben gegeten. Er was 
keuze uit tientallen smaken! Om 12u45 was het opnieuw verzamelen geblazen om te 
vertrekken naar het hotel voor een laatste middagmaal. Daarna volgde opnieuw onze 
dagelijkse siësta. 

Het was ondertussen al 16u geworden toen we met heel de bende aankwamen op het 
strand. Voor de laatste keer werd er in de zee gezwommen, gezond, gevoetbald,… Ook 
Jannes ging voor de laatste keer op zoek naar “bollekes” op het strand. Enige tijd later 
moesten we – tot groot spijt van iedereen – vertrekken naar het zwembad voor de 
allerlaatste training van de stage. Er stond een basisuithoudingstraining op het programma 
voor WZ1, wedstrijdzwemmers 2 mochten nog 2 * 50 All Out extra zwemmen. Ook hier 
werd de toenemende vormpeil bevestigd!  

Op het einde van de training kriebelde het bij Caroline, Ellen & Steven zo hard dat ze zelf 
nog het water zijn ingesprongen. Caroline zwom eerst een broken van 100m, om 
vervolgens nog 50m te sprinten tegen Ellen & Steven. Ook de trainers zijn het zwemmen 
duidelijk nog niet verleerd! Misschien kan Filip volgende keer ook eens meedoen? J Na de 
training heeft iedereen zich eens goed gedoucht, zodat we lekker ruiken morgen bij onze 
aankomst in Brusselas.  

Iets na 20u zijn we het restaurant binnengevallen voor ons laatste avondmaal. Vermits het 
avond was mocht er ook warm gegeten worden en op deze laatste dag was tevens een 
dessertje toegestaan. Inpakken was het gene wat ons na het avondmaal nog te doen stond, 
dit duurde toch wel langer dan verwacht. We brachten onze koffers ook al naar beneden, 
zodat we hier vannacht niet meer mee moesten sleuren. Bij wijze van afsluiter van deze 
stage dronken we met zen allen nog een frisdrank in de bar van het hotel, waarna het tijd 
was om naar dromenland te gaan. Morgen (of beter gezegd straks) is het immers vroeg 
opstaan! 

Dinsdag 15 juli 2008 
Buenos días! Klokslag half vijf was het toen we onze zwemmer(tjes) gingen wekken. 
Vandaag hadden we ook een jarige onder ons: Gianni werd 11 jaar! Hij zal vandaag 
ongetwijfeld de langste verjaardag hebben dat hij ooit heeft gemaakt! Enkele uurtjes slapen 
is voor de meesten toch wel wat weinig, er werd dan ook verder geslapen op de bus. Na een 
busrit van ongeveer een uurtje kwamen we aan in de luchthaven van Barcelona. 
Ondertussen was de zon al opgekomen. Het inchecken van de bagage verliep vlekkeloos, 
hierna was nog tijd voor het opeten van ons lunchpakket (meegekregen van het hotel) en 
een sanitair bezoek. 

Een tiental minuten na acht zijn we opgestegen richting Zaventem. Na een probleemloze 
vlucht zijn we iets na tien uur geland. Welcome to Belgium! Toen iedereen zijn bagage had, 
was het tijd om naar de mama’s/papa’s/broers/zussen te gaan. Zij stonden vol ongeduld te 
wachten. Al snel kwam ook het besef dat de stage voorbij was. Naast het feit dat iedereen 
goed getraind heeft, ben ik er van overtuigd dat iedereen zich ongelooflijk goed heeft 
geamuseerd! Tot volgend jaar! 



Asta la vista! 

 


