
 

Zaterdag 3 Juli 2010 

Vanmorgen was het verzamelen geblazen in Zaventem of is het Brussels Airport zoals ze nu 
zo mooi in het Engels zeggen..maar 4u30 is wel echt vroeg. We zagen onder het 
vluchtschemabord een blauwe ploeg staan die nog half sliep. Na wat gezoek mochten we 
inchecken bij de langste rij die er op dat moment te zien was, nl. die van Brussels Airlines. 
Het inchecken verliep prima, buiten dat er een paar hun instapkaarten waren vergeten, 
maar dit overkomt de beste. We verzamelden na het inchecken om voor een laatste maal 
afscheid te nemen van de ma en de pa, grootma of pa... dit verliep zeer goed en zonder 
traantjes, zodat we daarna aan onze lange wandeling konden starten op zoek naar het 
vliegtuig. En ja, bijna helemaal op het einde van de gang met de Europese vluchten vonden 
we onze gate terug waar we om iets na 6u het vliegtuig mochten betreden en onze 
toegewezen plaatsen mochten betrekken. We zaten in verschillende groepjes verspreid over 
de laatste 12 rijen van het vliegtuig. De vlucht verliep prima en volgens schema zijn we dan 
ook geland om 8u30. Daarna kwam een zware klus, 15 minuten stappen naar het bagage 
afhaalpunt, waar we ook nog eens 15 minuten hebben moeten wachten. Ondertussen had 
onze contactpersoon al gebeld met de vraag of we bijna buiten kwamen, en op dat moment 
schoot de bagageband op gang zodat we onze valiezen er konden afnemen. Dan vlug naar 
de bus want die stond op ons te wachten. Na een heel klein uurtje rijden waren we bij ons 
hotel aangekomen (10u30), daar was aan de receptie een foutje gebeurd, ze hadden de 
kamers aan een andere groep gegeven, dus moesten we nog to 12u wachten vooraleer 
iedereen zijn kamer had. Met dit probleempje zal pas iedereen morgenvroeg op zijn 
correcte kamer zitten. 's Middags mochten we al genieten van het uitgebreid buffet, wat 
genoeg keuze heeft voor alle zwemmers en ze hadden blijkbaar honger. Na het eten gingen 
we dan even een siësta houden om de ochtendlijke uitspattingen te verwerken, de meeste 
hebben dan ook even geslapen. In de namiddag zijn we even wandeling gaan maken en 
hebben we een eerste strandbezoek afgelegd, met ieders goedkeuren. Om 17u zijn we daar 
moeten doorgaan om inkopen te doen en naar de eerste training te gaan. Deze training was 
rustig maar omdat het basis-uithouding was duurde ze toch bijna 2u. Om 20u30 mochten 
we het diner aanvatten, maar je zag duidelijk aan de groep dat ze moe waren, dus slapen 
na het eten en het afgeven van de mobieltjes. We werden toch nog even wakker gehouden 
door de Spanjaarden die hun match wonnen en doormogen naar de halve finale. Iedereen 
slaapt ondertussen en morgen om 8u30 wordt iedereen gewekt. 
 

Zondag 4 Juli 2010 

De eerste ochtend van de stage! Toen we om half 9 aan onze wekronde begonnen waren 
nog velen onder hen vast aan het slapen. Een half uurtje later gingen we naar de 
ontbijttafel. Zo hebben we onze batterijen opgeladen voor de eerste weerstandstraining. De 
tijden waren zeer goed, de korte nacht van de heenreis is duidelijk verteerd. Toch was de 
platte rust na het middagmaal zeer geapprecieerd. Met nog een paar slaapkoppen 
vertrokken we, zoals het een goede Spanjaard beoogt, na onze siësta naar het strand. Daar 
vulden ze hun vrije tijd creatief in met de gekende spelletjes. Jaja, 'blind date' heeft terug 
zijn intrede gemaakt. wanneer er 1 bevallige kandidaat overbleef ( en een liefdevol kusje 
werd uitgedeeld ), vertrokken we terug naar het hotel om ons atletisch lichaam te wassen. 
Dan hebben we het spelletje ' time's up' gespeeld (voor de spelregels is het wachten op de 
thuiskomst van jullie spruiten) Het spel werd met veel enthousiasme onthaald en de 
winnaars waren het duo Yoshi en Stephanie Molkens. Tot grote spijt van Yoshi viel er niets 
te winnen. Na hun overwinning was het tijd voor het avondmaal. Niet veel later mochten ze 
zich al gaan klaarmaken voor het slapengaan. Rond half 11 was het overal stil. Tot morgen! 
 

Maandag 5 Juli 2010 



Vanmorgen mochten we eigenlijk weer uitslapen, iedereen werd gewekt omstreeks 8u30, 
het ontbijt stond klaar tegen 9u. Tegen 10u30 moest iedereen zich klaar maken voor de 
opwarming van een leuke uithoudingstraining. Het was één van de moeilijkste van deze 
voorbereidingsfase. Iedereen heeft deze training zeer goed gezwommen en ze konden moe 
maar voldaan naar het middagmaal. De platte rust liep tot 15u30, daarna gingen we terug 
naar de training met een tussenstop aan zee (voor klein beetje beach-fun). Om 17u30 zijn 
we beginnen wandelen naar het zwembad voor de 2de training van de dag, deze was recup 
maar toch nog goed voor heel wat kilometers. De dag is heel goed verlopen en de 
trainingen nog beter. Morgen is het gsm dag,iedereen kijkt er al naar uit, want de 
afkickverschijnselen zijn bijna niet te overzien... sommigen beginnen al te sms-en op hun 
eigen hand, wat moet je anders met je duim doen, maar morgen gaan ze echt bellen met 
dat sms toestel, wie weet naar jullie??? 

Dinsdag 6 Juli 2010 
 
Buenos dias! 8u30: de trainers stonden monter en fris zwemmers wakker te maken. Na een 
lekker en licht ontbijt was het al bijna tijd voor de training. De training start steeds met een 
droogopwarming, vooraleer we met de effectieve zwemtraining beginnen. Even ter 
verduidelijking: de droogopwarming bestaat uit enkele loopoefeningen, buikspieroefeningen 
en andere klassieke opwarmingsoefeningen. De zwemtraining was om de 'basis-uithouding' 
te verstevigen. Na de training volgde het middagmaal. De platte rust, of liever siësta in het 
Spaans, was opnieuw van 14u tot 15u30. En het was nodig! Enkele zwemmers mochten zelf 
op de kamer bij de trainers gaan liggen. Zo was de rust van hun kamergenoten alvast 
gegarandeerd. Na de platte rust vertrokken we samen met onze beachboys en beachgirls 
naar het strand. Daar zorgde een 'reuzekwal' (euhum) in de zee alvast voor opschudding. 
Sommigen hebben we nog nooit zo snel zien zwemmen! We hoopten dat deze prachtige 
zwemprestatie dan ook werd doorgetrokken naar de training. Er stond immers een 
weerstandstraining op het programma. Daar werden mooie prestaties neergezet, maar op 
het einde van de 'zwaardere' oefeningen was de vermoeidheid toch duidelijk zichtbaar. Het 
avondmaal was dan ook broodnodig om de energietank bij te vullen. In het buffet was 
ditmaal pizza terug te vinden. Het duurde dan ook niet lang voor volgende vraag gesteld 
werd: Filiiiiiip, mogen wij pizza eten? Iedereen mocht één stukje pizza eten en het geluk 
was van hun gezicht af te lezen; Daarna was een bel- en sms moment voorzien. Momenteel 
is het al voorbij half twaalf en slaapt (hopelijk) iedereen. Slaapwel en tot morgen!  
 

Woensdag 7 Juli 2010 
 
Geloof het of niet, maar het was opnieuw wektijd om 8u30! Iedereen blij, want vandaag 
stond er slechts één training op het programma. Na het ontbijt was het tijd voor een 
shopmoment, of anders gezegd: 'een voorraad van water en koeken inslaan'. Vooral de 
'mariakes' vielen duidelijk in de smaak, maar ook de simpson-koeken werden niet over het 
hoofd gezien! Gezien enkel de training van 11 - 13u doorging, was het dan ook vlammen 
geblazen. Na 2u had de hoogste groep een mooie uithoudingstraining van 5500m achter de 
kiezen, de anderen zwommen net iets minder . Dit smaakt naar meer! Ja toch?  
 
Tijdens het middagmaal werden de zwemmers beloond voor hun knappe prestaties: voor 
één keer was een (kleine) portie frietjes toegestaan. In de namiddag werd een platte rust 
ingelast en nadien namen sommigen een frisse duik in het (iets kleinere) zwembad van het 
hotel. Later in de namiddag was na een frisse douche tijd voor de ongelofelijke leuke, 
spetterende en spannende quiz. Het concept dit jaar was volledig verschillend van vorige 
jaren, in 4 teams streden de zwemmers naar de titel 'slimste zwem(team) ter wereld'. Na 
een strijd van bijna 2u haalde het blauwe team het in een razend spannende finale van het 
grijze team. Vraag jullie zwemmers om meer uitleg! Vervolgens schoven we onze voetjes 
onder tafel voor alweer een heerlijk avondmaal. Ditmaal helaas zonder frietjes... 
Ondertussen was het alweer tijd voor lekker onder de wol te kruipen. Tot morgen! 
 



Donderdag 8 Juli 2010 
 
De ochtend na de overwinning van Spanje was het opvallend rustig. De SVAZ-wekdienst 
bracht hier echter verandering in. Na een stevig ontbijt volgde een basisuithoudingstraining 
die door de meesten goed verteerd werd, aangezien we gisteren maar 1 keer getraind 
hadden. Ook duurde de training geen 2 uur, wat wel eens leuk was voor WZ1, die normaal 
altijd tot de laatste minuten in het water liggen. Om ons middagmaal te laten zakken en 
wat uit te rusten van de lange voormiddag volgde onze dagelijkse siesta. Wederom werden 
een een paar kamers gewijzigd. Stephanie J. had zelfs het voorrecht om bij de familie Rigo 
op de kamer te liggen. Ook de trainers kunnen het middagdutje goed gebruiken. Op weg 
naar het strand begonnen de oudste jongens te zagen voor een visnet. Ze wilden tonen dat 
ze echte mannen zijn die voor brood op de plank kunnen zorgen. Ze vingen echter bot, 
want meer dan een afgeschenen UNO-spelkaart werd er niet bovengehaald. Daarna werd er 
overgeschakeld op het vangen van duiven. De overvloed aan vrouwen met ontbloot 
bovenlijf brachten onze jongens echter totaal van de wijs. Dan maar gaan zwemmen. 
Joepie, een recuptraining van 4000 meter die we rustig konden afwerken. Om de training af 
te ronden volgden er nog wat techniekoefeningen en werd er op keerpuntjes getraind. Na 
het avondmaal werd er nog wat gedanst in de minidisco van het hotel, op liedjes zoals ‘de 
vogeltjesdans’ en ‘hoof, schouders, knie en teen’. Om kwart voor 10 moesten we jammer 
genoeg roet in het eten gooien omdat het tijd was om te gaan slapen. Slaapwel allemaal! 

 
Vrijdag 9 Juli 2010 

Weeral een nieuwe dag in Calella! De zon was bij het ochtendgloren nog niet onmiddellijk te 
bespeuren helaas...Na het ontbijt kwam hier gelukkig verandering in. Onder de 
opengetrokken hemel werkten onze zwemmertjes hun 10e training af, een potige 
weerstandstraining. Bij de meesten werd deze zeer goed afgewerkt, hoewel er ook bij 
sommigen al vermoeidheid te bespeuren viel...en dat was niet het enige, er is namelijk 
sinds kort ook een kersvers koppeltje gesignaliseerd! Verdere avonturen van deze lovebirds 
volgen later. Na het reguliere middagmaal werd wederom goed uitgerust zodat we nog snel 
een uurtje op het strand konden meepikken. En ongelooflijk maar waar, daar begon het te 
regenen! Gelukkig was dit weer snel gedaan, terwijl het zonnetje bleef doorschijnen. De 
zwemmers werkten dan ook zonder knorren de tweede training van de dag af, een rustige 
basis-uithouding. De beloning liet dan ook niet op zich wachten, want iedereen mocht een 
lekker stukje pizza opscheppen, gevolgd door een smakelijk dessertje. Als kers op de taart 
kreeg iedereen zijn GSM nadien, zodat al SMS- en belverlangens konden ingelost worden. 
Op dat moment was de dagelijks kinderdisco bezig, waarbij enkele enthousiaste zwemmers 
samen met Warre de Aartselaarse dancemoves aan het demonstreren waren. Tevreden 
gezichtjes dus bij het slapengaan, dat belooft voor morgen!  
 

Zaterdag 10 Juli 2010 

De enkele felle zonnestralen die door de gaten van de gordijnen slopen, gecombineerd met 
de licht hese stemmen van de trainers zorgden ervoor dat de zwemmers hun ideale 
droomwereld weer zachtjes konden verlaten. De vele ongeruste magen werden na een half 
uurtje weer gerustgesteld door de nodige voedingsstoffen. Na het ontbijt werden de 
rugzakken van onze troepen gevuld met alle instrumenten om ten strijde te trekken. Helaas 
werd de zware training uitgesteld tot de namiddag en kon het adrenalinepeil weer naar 
menselijke waarden dalen. Enkel bij de lovebirds bleven de hartjes sneller slaan. Met het 
visnet van de boys konden Jeebee en Jammy vandaag nogmaals vlindertjes gaan vangen. 
Na het middagmaal keek iedereen vol jolijt uit naar de platte rust. Onze dagelijkse uistap 
naar de hete, therapeutisch werkende zandkorrels werd vandaag omgeruild voor een 
middag op hotel. Er werd uiteraard niet getreurd bij de zwemmers want die keken al uit 
naar de volgende (zware) zwemsessie. De tijden konden de trainers zeker bekoren. 
Discipline aan tafel en nog een uurtje vrijheid sloten de avond mooi af. Wanneer de seksen 



weer verdeeld waren over aparte kamers konden ook de trainers in alle rust en stilte gaan 
slapen. Morgen slaan we ons kamp op in Waterworld. 

 

Zondag 11 Juli 2010 
 
We hadden de keuze uit 5 verschillende activiteiten, maar de keuze werd snel gemaakt. Het 
is voor het derde jaar op rij Waterworld geworden! En ook dit jaar was het een groot 
succes. Ondertussen kenden we het park op ons duimpje en vlogen we direct naar onze 
standplaats. Na 5 minuten zaten we dan ook al op de beste glijbanen. Maar aan alle mooie 
liedjes komt een einde en op de busrit naar het hotel hing er een gezellige sfeer. Eenmaal 
terug aangekomen waren we al meteen enthousiast omdat we gingen shoppen in het 
stadje. Enkelen onder ons hadden een geweldig idee voor Bernd (onze trainer) zijn 
verjaardag. We hebben namelijk “Bernd rulez” op een petje laten drukken en “kinky” 
sekshandboeien gekocht (verder hierover in het verslag van dinsdag). Na dit ontladende 
shopmoment moesten we ons meteen gaan omkleden in de kleuren van holland (want dit 
hadden we afgesproken), dit samen met de bijhorende vlaggen en vuvuzela’s. We konden 
immers de WK-finale op TV volgen in de lobby van het hotel. Het publiek gaf ons niets dan 
vuile blikken toen oranje de lobby betrad. Achteraf keerden we verslagen naar ons bed, na 
een onverdiende nederlaag, toch bleven we bikkelharde supporters. Zoals Jeebee die na de 
beslissende goal met zijn vlag trots voor het beeldscherm sprong, zodus de sfeer zat er 
goed in en het werd een onvergetelijke avond.  
 

Maandag 12 Juli 2010 
 
Terwijl de vele Spanjaarden nog aan het feesten waren, ontwaakten de zwemmers met 
kleine oogjes. Een stevig ontbijt later kregen ze een kleine basisuithoudingstraining 
voorgeschoteld met een uurtje techniek voor de meesten. Na het laatste middagmaal en 
een broodnodig dutje werd voor de laatste maal naar het Spaanse strand getrokken. De zee 
was lekker woelig dus werd er stevig in de golven gezwommen en gedoken. Even uitblazen 
op het strand, waarna de zwemmers klaar waren voor hun laatste zware training in Calella. 
Een broken voor de WZ1 die op het zomercriterium aan de slag gaan en een 
weerstandstraining voor de anderen zorgden ervoor dat iedereen moe en tevreden uit het 
water kwam. Bij het avondmaal vielen de satékes duidelijk in de smaak, zodat iedereen 
lekker zijn buikje kon rond eten. Dan was het koffers pakken geblazen, mogelijks de 
moeilijkste opdracht van de hele stage…maar tegen een uur of 10 kwam het bij iedereen 
stilaan in orde, zodat er nog snel een verkwikkende nachtrust kon volgen. WZ1 moest 
immers nog één keer vroeg uit de veren voor een ochtendlijke training- oogjes toe dus! 
 

Dinsdag 13 Juli 2010 
 
Eindelijk mochten we eens vroeg opstaan, om 6u20 werden de WZ1 gewekt, om tegen 6u30 
een klein ontbijtje te nuttigen. Daar volgde voor Bernd de verrassing! De 23-jarige stakker 
stond even perplex door de brutaliteit van de zwemmers. Maar de brede glimlach op zijn 
gezicht verraadde dat hij het cadeau toch stiekem op prijs stelde. Het zijn toch deugnieten. 
Om 7u stipt zijn ze in het water gegaan voor een recup- of basisuithoudingtraining van 3 à 
4,5 km naargelang op welke wedstrijd ze moeten zwemmen. Na de training direct naar het 
hotel, waar dan iedereen tegen 9u normaal kon ontbijten, inclusief eitje en klein 
koffiekoekje. Na het ontbijt kreeg iedereen nog een klein half uurtje de tijd om de bagage 
van de kamers te halen en een laatste check te doen van de kamers. Om 10u15 stond alle 
bagage in het  daarvoor bestemde lokaal. Nu is het wachten geblazen, de bus komt ons 
tegen 11u30 halen. Tot vanavond!  
 
 
 
 


