
 

Zaterdag 4 Juli 2009 

Eindelijk was het zover! Om 10u s'morgens stonden we met z'n 23 klaar om te vertrekken 
naar het zonovergoten Calella. Reeds op de luchthaven werden we goed verwend door Stijn 
met donuts en koffiekoeken. 13 jaar proficiat! Het inchecken verliep niet zonder problemen, 
men was Mathias toch wel vergeten zeker! Na een uurtje onderhandelen van Filip aan de 
balie, waren de problemen van de baan. Mathias mocht dan toch nog meegaan... Het 
verdere verloop van de reis naar het land van de toreadors verliep nagenoeg vlekkeloos. 
Voor we het zelf goed beseften, bevonden we ons in een stralende Catalaanse zon. Tijd om 
te gaan zwemmen zeker?  

Nadat alle zwemmers zich op hun kamers geïnstalleerd hadden, namen we een verfrissende 
duik in het zwembad. Een korte training om toch een beetje los te zwemmen. Om half acht 
zijn we eindelijk gaan eten, een heerlijk buffet stond op ons te wachten. Iedereen wou 
frietjes, gefrituurde aardappelen, etc.. Dit was echter buiten de trainers gerekend, alle 
gefrituurde artikelen staan immers op de verboden lijst ;). Komkommer, tomaat, wortelen, 
pasta, kip, vis,... in overvloed. Ook een lekker dessert (cake, fruit, rijstpap, yoghurt,...) 
werd naar binnen gewerkt. Voordat we gingen slapen zijn we nog naar de winkel geweest, 
aqua sin gas por favor! Morgen zal de verloren training van zaterdag worden afgewerkt. 
 

Zondag 5 Juli 2009 

Vandaag was het eigenlijk rustdag. Omdat we gisteren enkel los hadden gezwommen, stond 
er vandaag toch een training op het menu. Om half 9 werden de zwemmers gewekt en werd 
er naar de ontbijttafel gegaan. Helaas geen koffiekoeken, maar toch een lekker eitje. Toen 
iedereen zijn zwemzak had gemaakt, gingen we richting zwembad voor een stevige 
uithoudingstraining. Na de training werd iedereen gewogen en begaven we ons naar het 
middagmaal. Platte rust was vandaag nog niet aan de orde. We trokken naar het strand 
waar we heel wat pret hadden. Zwemmen in de zee, voetballen op het strand, verspringen 
en spelen met de kleine Rigo' s vulden de namiddag. Toen we er genoeg van hadden 
trokken we naar het hotel en werd er daar een heus pingpong tornooi gehouden. Tot ieders 
ongenoegen deden Mathias en Steven ook mee. Na een dappere strijd (de competitiegeest 
is meteen aangewakkerd) moesten onze zwemmertjes toch de duimen leggen voor deze 
twee oldies. Deze 2 spelen morgen de finale. Het belooft een spannende strijd te worden. 
De hoofdprijs is dan ook zeker niet min, want sommige meisjes keken vol bewondering toe 
terwijl onze jongens dapper streden. Om 8 uur hebben we de strijd even gestaakt om van 
een heerlijk koud buffet te smullen. Om half 10 was het helaas weer bedtijd. Slaapwel 
allemaal! 
 
  



 
 



 

 

  

Maandag 6 Juli 2009 

De zwemmers konden zich vandaag verwachten aan de eerste dag met 2 trainingen, einde 
van het verlof... Maar eigenlijk was dit normaal, deze week zullen de zwemmers maar liefst 
11 trainingen afwerken, het zal dus niet de welverdiende vakantie zijn, maar intensieve 
trainingsarbeid. De dag begon om 8u30, iedereen werd door ons gewekt (bijna iedereen 
sliep nog), de polsen werden genomen en dan was het actie ! Zwemzakken klaarmaken en 
gaan eten, het overheerlijke ontbijtbuffet stond al lang klaar. Tegen 10u en na wat 
getreuzel in de gangen,vertrokken we naar het zwembad voor de droogopwarming met 
daarna een leuke weerstandtraining. Iedereen heeft deze goed verwerkt en daarna was het 
het weeral tijd om te eten, iedereen had reuze honger ! Nu we 2 maal trainen werd de 
siësta eveneens ingevoerd, dat liep nog niet zoals het moet, maar er waren er toch al bij die 
deze extra slaapbeurt nodig hadden. Na het dutje begaven we ons richting strand voor een 
beetje "ontspanning"??? We hadden tijdens deze ontspanning 2 gewonden (al was het niet 
te erg), Niels een Jelly Fish beet of steek en Gianni een platte teen van op het 
springkasteel. We vonden dit dan ook voldoende en gingen dan maar veilig naar het 
zwembad tegen 17u30, daar was het weer opwarmen geblazen en ongeveer 4000 meter 
zwemmen, maar zeer rustig deze keer. Bij wedstrijdzwemmers 2 & 3 werd er vooral 
gewerkt aan de start en dit met al een mooi resultaat tot gevolg. Na de training hebben we 
iedereen laten douchen MET ZEEP, zodat we welruikend op het diner verschenen van 
20u30. Vooral de saté kebab waren zeer geliefd bij de zwemmers, de trainers vonden dit 
maar niets... de smaak verschilt met de jaren. Maar goed iedereen heeft er dan ook "veel" 



groenten bij gegeten en daarna lekkere kersen (ea fruit), spijtig van de chocomousse want 
dit mocht niet ! Na het eten mocht iedereen zich naar de kamers begeven om zwemzakken 
uit te laden, de was op te hangen en te gaan slapen. Morgen staat er weeral een leuke 
training op het programma, wat hadden jullie anders gedacht, niets dan leuke trainingen op 
stage. 

Dinsdag 7 Juli 2009 

De stage begint goed op gang te komen, evenals de vermoeidheid. Iedereen sliep nog toen 
ze om half 9 gewekt werden. Na een stevig ontbijt stond er een uithoudingstraining op het 
programma. De tijden waren veelbelovend (hopen dat dit zo blijft). Na de training gingen 
we aanschuiven aan het middagbuffet. Quinten mocht voor de gelegenheid bij de trainers 
aan tafel zitten. Hij vond het eten immers niet te vreten, maar aarzelde niet om een 2de 
keer zijn bord te gaan bijvullen? De eerste keer verzorgde Filip de mis en place van Quinten 
zijn bord. Tijdens de platte rust werden er wat kamerwissels uitgevoerd. Thomas en 
Thomas (toeval?) mochten bij Mathias en Steven gaan slapen. Bernd ging bij Yoshi en 
Cedric liggen. Caroline bij Jari, Quinten en Gianni. Toen was het rustig. Na deze échte siësta 
gingen we voor de verandering niet naar het strand wegens zware bewolking. We 
amuseerden ons dan maar te pletter aan het zwembad van het hotel, want zwemmers 
krijgen nooit genoeg van water. Nadat iedereen de aankomst van de tour had gevolgd op 
televisie, vertrokken we richting Crol Centre voor een rustige Hongaarse locomotief. 
Aangezien er wat veel wind stond, werd iedereen verplicht om een (volgens Cedric) 
kutbadmuts op te zetten. Sommige zwemmers maakten gebruik van een badmuts van een 
van hun collega's, anderen (Stijn & Mathias) werden verplicht om een spurtje naar het hotel 
te trekken om hun eigen exemplaar te halen. Na de training werd aangeschoven voor het 
avondmaal, ook pizza stond ditmaal op het menu. De avond werd afgesloten met een GSM-
moment, de zwemmers kregen zo de kans om het thuisfront (en voor sommigen ook liefjes) 
te contacteren. Nu is het reeds 23u en kunnen ook wij, trainers genieten van een lekkere 
fanta naranja ;).  

Woensdag 8 Juli 2009 

De wekdienst verliep ook vandaag weer even vlot als anders. De meeste zwemmers 
bevonden zich nog in een diepe slaap. Maar dat was niet voor lang, na het ontbijt stond 
immers een weerstandstraining op het programma. Het slechte weer zorgde er echter voor 
dat sommige zwemmers het alles behalve warm hadden. Desondanks zette iedereen goede 
tijden neer, zodat iedereen moe maar voldaan kon aanschuiven bij het middagbuffet. 
Ditmaal geen zwemmers die bij de trainers mochten tafelen, ze vulden allemaal braaf hun 
eigen bordje. Hopelijk is dit ook de volgende dagen het geval! Anders krijgen ook 
desbetreffende personen de kans om door Filip persoonlijk bediend te worden...Tijd voor de 
platte rust, die iedereen ondertussen heel goed kon gebruiken. Helaas nog steeds dikke 
wolken toen we naar het strand trokken, dus hebben we met heel de groep leuke 
strandspelletjes gespeeld. Onder andere 'dikke Mathias' (aka Bertha), 'negerboksen', 
'tienbal', 'vlaggestok' en 'wimpellopen' passeerden de revue. Tijd om terug te trainen dan, 
gelukkig voor een kalme basisuithoudingstraining. Aangezien iedereen al goed was 
opgewarmd bij de strandspelletjes, werden voor de verandering de buikspieren eens goed 
getraind onder leiding van Caroline. Dit bleek zeker niet overbodig achteraf gezien! De 
training werd vlotjes afgewerkt, zodat iedereen goed op tijd kon aanschuiven voor het 
avondeten. Daar wachtte een verrassing bij het dessert, want de zwemmers mochten voor 
één keer een ijsje nemen -allemaal lachende gezichtjes! 'Mogen we er 2?' volgde bijna 
direct na het verorberen...helaas. Alvorens het bedtijd was, werd er nog wat gepokerd aan 
het zwembad, waarna iedereen heel rustig ging slapen-tot grote vreugde van de trainers :-) 

Donderdag 9 Juli 2009 



Half negen, opstaan!!! Bij het ontbijt was ditmaal een lekker eitje toegestaan, een spiegel- 
of een roerei, keuze alom. De enige training van vandaag was een uithoudingstraining. 
Ondanks de koude en de regen, werden puike prestaties neergezet. Na de training zijn we 
langs een andere route terug naar het hotel getrokken, de grootste wielerwedstrijd ter 
wereld passeerde hier namelijk. Le Tour de France! Iets na 13u zagen we de Tourcaravan 
reeds voorbijkomen. Dit had veel weg van een carnavalstoet waarbij verschillende gadgets 
in het publiek werden gesmeten. Petjes, zakjes, drankjes, snoepjes,... noem maar op! Toen 
het grotendeel van deze stoet voorbij was gekomen, schoven we aan bij het middagbuffet. 
Deze maaltijd werd snel naar binnen gespeeld, want iedereen stond te springen om de 
renners te zien passeren. En... daar stonden we dan allen in ons rode shirt! Jammer genoeg 
regende het pijpestelen... Een kwartiertje later was het alweer voorbij, tijd voor platte rust. 
De water- & koekenvoorraad werd hierna bij de plaatselijke Spar aangevuld. De meeste 
hebben nu voldoende om de rest van de stage door te komen. Nu konden we aan de 
jaarlijkse stagequiz beginnen. De zwemmers werden onderverdeeld in verschillende ploegen 
en streden tegen elkaar in volgende rondes: de algemene ronde, de zwemronde, de 
trainersronde, de uitbeeldronde, droedelronde, lijstjesronde en muziekronde. Bij thuiskomst 
zullen de zwemmers ongetwijfeld te popelen staan om het verloop van deze quiz te 
vertellen! We kunnen jullie wel al zeggen dat de ploeg van Charlotte, Stephanie J., Yassin, 
Michiel, Niels en Quinten heeft gewonnen. Alle zwemmers mogen bij het volgende ontbijt 
een croissant eten, de winnende quizploeg krijgt er twee! Morgen zijn er opnieuw twee 
trainingen ingepland. Samen met het goede weer maakt dit een dag om naar uit te kijken. 
Tot morgen! 

Vrijdag 10 Juli 2009 

Zoals steeds stonden we om 8u30op, om tegen 9u aan het ontbijt te verschijnen. Het 
ontbijt is net zoals alle dagen zeer lekker en uitgebreid. De ochtendtraining begon met een 
droogopwarming aangevuld met enkele buik- en rugspieroefeningen. De training zelf was 
een vermoeiende weerstandcapaciteitstraining, die door bijna iedereen goed werd verteerd. 
We hadden vandaag te kampen met enkele gekwetsten, maar dit komt wel meer voor als 
de vermoeidheid toeslaat en het weer eigenlijk tegenvalt voor Spanje. De koude doet zeker 
geen goed aan de vermoeide spieren... 
Na de training konden we direct aanschuiven voor de lunch, waar er veel groenten en als 
dessert fruit werd gegeten. De platte rust begon om 13u45, waar er serieus werd gewisseld 
in de kamers, Bernd werd vaste waker in de kamer van Gianni, Jari en Thomas. Quinten 
mocht zijn bed afgeven en sliep bij Warre, gemakkelijk opdracht... bewegen mocht niet 
want Warre mocht niet wakker worden... en raad eens Quinten sliep tot Warre wakker 
werd! Caroline ging de wacht houden in de kamer van Charlotte, Sarah en Selina, Elise gaf 
haar bed af en mocht bij Steven, Mathias en Yoshi gaan slapen. Wederom sliep iedereen 
zeer goed!! Na de middag was het eindelijk nog eens goed weer en trokken we naar het 
strand voor spel en plezier, leuk ! Om 17u30 gingen we naar het zwembad voor een 
verfrissende duik en een korte recuptraining. 's Avonds gingen we dineren en werd er op 
het terras van het hotel nog wat poker en pingponggespeeld. We sloten de dag af om 
21u45, iedereen ging met plezier slapen...  

Zaterdag 11 Juli 2009 

Jaaa! Eindelijk onze laatste dag training voor Waterworld (we gaan eens ergens anders 
zwemmen want na 22u training deze hebben we nog te weinig water gezien!), maar het 
was dan ook een zware trainingsdag. s' Ochtends stond er een uithoudingstraining op het 
programma en in de namiddag voor sommigen brokens. Na een ontbijt trokken we vol 
energie naar het zwembad. De tijden waren wederom zeer goed. Op naar het middagmaal. 
De zwemmers hadden geluk, er lag pizza... Ieder mocht 2 stukjes nemen. Tijdens de platte 
rust werd er weer een wissel uitgevoerd. Deze keer mocht Gianni bij Warre gaan slapen. Na 
2 en half uur heeft Petra extra lawaai beginnen maken zodat hij toch maar eens wakker zou 
worden. Het weer viel helaas weeral tegen. We zijn bij het zwembadje aan het hotel 



gebleven waar we wat spelletjes speelden, tot ergernis van sommige oude vrouwtjes. Op 
naar de avondtraining. Voor de zwemmers die enkel aan het BK deelnemen was het een 
rustige training. De anderen deden een broken en/of een 50 all out. De tijden waren over 
het algemeen weer mooi. Na deze stevige tijden was een maaltijd welgekomen. Deze keer 
mochten de zwemmers frietjes eten, joepie! En of dit allemaal nog niet genoeg was 
mochten ze nog chocomousse als dessert nemen! Ik denk dat er nu zwemmers met buikpijn 
in hun bedje liggen. Iedereen werd op tijd naar bed gestuurd, want we moeten morgen 
vroeger opstaan om naar waterworld te gaan. 

Zondag 12 Juli 2009 

Vandaag hebben we het verslag volledig overgelaten aan de zwemmers, zowel het schrijven 
als de uitvoering. 
Hier kan je het filmpje bewonderen. 

Maandag 13 Juli 2009 

Deze ochtend namen we ons voorlaatste ontbijt in hotel Bernat II, daarna gingen we naar 
het zwembad voor de laatste weerstandstraining van de stage. Het ging nog héél goed na 
de redelijke zware "rustdag" in Waterworld. Na de training was het tijd voor de lunch, die 
blijkbaar nodig was, want er werd veel gegeten. De laatste platte rust werd ingezet om 14u 
met weer heel wat kamerwissels, blijkbaar is het moeilijk om iedereen stil te krijgen 
alhoewel er veel naar rust snakken... Omdat het weer mooi weer was gingen we voor de 
laatste keer naar het strand, om toch nog wat kleur op te doen, want de Spaanse zon is niet 
meer wat ze geweest is. Om 17u30 riep Caroline "Moeten we niet gaan trainen, het is tijd 
!", iedereen dacht dat we het vergeten waren... Het was een prachtige training, want 
eindelijk konden de trainers zich nog eens uitleven, we hadden het lumineus idee om een 
aflossing te zwemmen tegen de zwemmers. Het "Dream Team" van de trainers mocht het 
opnemen tegen het beste team van de zwemmers, Filip beet de spits af tegen Michiel en 
moest slechts een klein metertje inleveren, dit was dan ook voldoende om de buit binnen te 
rijven. Bernd nam het over en direct lagen we voor op Torald, Caroline nam over tegen 
Stephanie J. en kon makkelijk de voorsprong behouden, zodat onze slotzwemmer Steven 
het zonder problemen kon halen van Mathias. Resultaat 5" voorsprong voor de trainers... je 
leest het we zijn er trots op! Daarna deden we nog een aflossing met z'n allen, douchen en 
terug naar het hotel om te gaan eten. Bend was jarig vandaag en trakteerde iedereen op 
een dessert naar keuze, behalve Thomas L. en Quinten. Zij hadden het tijdens de platte rust 
te bont gemaakt :'-(  Na het eten kon iedereen zijn koffers gaan pakken en slapen. 

Dinsdag 14 Juli 2009 

  


