
Vrijdagmorgend (middag) …..juist uit mijn bed. Alleen aan de tafel  met mijn koffie die ik zelf moest 

zetten denk ik terug aan onze stage 2015 

Met 38 zwemmers en 13 begeleiders /kookploeg en Kobe en Ruben zijn we vertrokken naar onze nu 
al zo bekende bestemming ….. Paviljoen zonnedauw. Bedden waren snel gekozen. Mama’s en papa’s 
mochten juist nog helpen het bed op te dekken en moesten dan vertrekken om daarna het bos in te 
trekken op zoek naar een moordenaar (cluedo). Als ik mij niet vergis was Geert de dader die Magd 
had dood gedaan in het redderslokaal met een zwemvlies. Dan onze eerste nacht. Allemaal moe 
kropen ze in hun bedje en sliepen tot s’morgens vroeg. Want dan richting zwembad voor de eerste 
training. We starten rustig met een uurtje voor de zwemschool, jeugdrecreanten en de comp 5 en 6. 
Twee uur voor de anderen. Ondertussen hebben Tim en Yves ook de weg naar den brink gevonden 
en kunnen we met zen allen beginnen aan de namiddagactiviteit. Sport en spel. Groepjes die 
tegenover elkaar komen te staan en op andere momenten ook samen moeten werken. De benen 
worden ingesmeerd, de spieren opgewarmd en toen vertrokken wij (Geert, Roel en ik) naar het 
stadspark om smoutenbollen te gaan bakken en kan ik hier geen verslagje van geven buiten dat het 
leuk, vermoeiend en competitief aan toeging. Na het spel zijn Caro, Sam en Chris nog vertrokken 
richting Turnhout om de hongerige mee te komen spijzen. En in den brink hadden we dan een 
gastoptreden van Dorien die onze mannen bezig kwam houden met een buitenspel .  En dan allemaal 
weer naar bedje toe want op zondag vertrokken we met 54 man (Arne DP was ondertussen ook 
gearriveerd) naar bobbejaanland. Hier moet ik verder niet over uitweiden denk ik….  s’avonds was 
het dan ook tijd voor iets rustig en met dank aan Benny, Gert en Inge konden we zonder eerst bomen 
te moeten omhakken genieten van een kampvuur met het gezang van onze nachtegalen die door de 
bomen weerklonk (goed dat we geen buren hadden) Hier nemen we ook afscheid van Kaat die terug 
naar school moet en verwelkomde wij Sterre. De volgende ochtend weerklonk onze wekker veel te 
vroeg. Iets na 7 opstaan om om 8 uur op onze fiets te zitten (of in mijn geval auto) zodat we om 8.30 
uur het bad in konden.  De mannen die het op zaterdag met een uurtje training hadden moeten 
doen, kregen nu 1.30 uur training. Deze werd zonder problemen af gewerkt terwijl sommige van 
onze oudere zwemmers het voelde dat ze geen 12 meer waren en een dagje bobbejaanland sporen 
achterlaat. Maar niets was zo erg dat een uurtje rust niet kon oplossen en dus in de namiddag was 
weer iedereen paraat om mee estafette te spelen. Deze keer niet gemengd maar leeftijd tegen 
leeftijd wat duidelijk de competitie nog de hoogte indreef.  Na het eten was het tijd voor onze 
jaarlijkse Quiz die nu eens niet zittend op een stoeltje doorging maar verspreid was over het hele 
gebouw. Alles kwam aan bod…. Nadenken, Proeven, voelen en inzicht. Het was een leuke, drukke 
bende die van plaats naar plaats verhuisde om daarna weer moe te gaan slapen om de dag erna 
weer moedig het water in te duiken. Op dinsdag namiddag zijn we dan ladderspel gaan spelen. Met 
groepjes van 3 daagde ze elkaar uit om telkens een laddertje hoger te komen. Groot en klein werkte 
samen om zo hoog mogelijk te eindigen. Om 4 uur (na het vieruurtje) zijn er dan nog enkele 
pleinspelen gespeeld en daarna was het tijd voor de +12 jarige om hun goede wandelschoenen aan 
te trekken om hun weg terug te vinden door bossen en weides, over grachten  en hekken en te 
zorgen dat hun begeleiding veilig terug in ons huisje aankwam. De jongere bleven op het domein 
maar moesten ook hun angsten overwinnen om met zijn 3 door het donkere domein te zwerven op 
zoek naar opdrachten. Eens deze allemaal gevonden was het tijd om te gaan slapen zodat wij 
begonnen aan ons wachten op de anderen. Maar de eerste groep was al voor 12 uur thuis, en de 
andere 2 voor 1 uur dus viel het allemaal wel  mee en lagen we rond half 2 in ons bedje.  7 uur….de 
wekker loopt veel te vroeg af maar het zwembad roept en weer gaan onze zwemmers het water in 
en verloopt de training zonder problemen. Onze oudjes zijn over hun bobbejaanlandkwaaltjes heen 
en zwemmen vrolijk de training uit. Na de middag maken we onze fuifkleren in orde… we zien nu al 
wie een loopbaan in modeontwerpen kan ingaan …. en voor de liefhebbers bieden we zoutkleuren 
aan. Gert neemt de mannen mee die nog wat energie teveel hebben en gaat pleinspelen doen, het 
zijn voornamelijk de jongere die hier op in gaan !! 
En s’avonds na de frietjes is het dan zover, DJ Sam en Brent staan klaar om door te gaan tot in de 
vroege uurtjes. Stoelen hebben we bijna niet nodig behalve voor ons oudjes want onze zwemmers 



zijn niet van de dansvloer af te krijgen tot het tijd is om in bed te gaan. Goed dat we morgen een 
uurtje langer mogen slapen. Donderdagmorgend, het gaat allemaal wat trager, rustiger, stiller dan de 
andere dagen. Nu alleen nog inpakken en dan naar huis. Terug naar mama en papa en ik vermoed 
dat ik vandaag niet de enig ben die terug denkt aan een geweldige stage 
 
Daarom 
 
Brent, Brent, Stef, Jens, Glen, Sam, Valerie, Flavio, Karen, Caro,Tinne, Jolien, Laurien bedanktom zo 
mee te helpen in de verschillende groepjes zodat iedereen mee kon doen met de spelletjes en jullie 
je verantwoordelijk namen als oudste van de groep 
Jeroen, Valentin, Flore, Nathalie, Jana, Arne, eva, Merel, Maya, Lotte, Arne, Jan, Tim, Sander, Allessia, 
Sara, Noor, Hasse, Liesje, Hanne, Kaat, Wout, Dieter, Noor, Milo, Lien, Kobe, Ruben en Sterre het was 
een plezier om jullie erbij te hebben. Jullie enthousiasme en inzet in alle activiteiten maakte de stage 
tot een succes 
Greet, Hilde, Yves en Chris …… onze kookploeg. Bedankt voor het lekkere eten, voor de inspanning en 
het harde werk als wij jullie achterlieten met de afwas om te gaan trainen of spelen en pas terug 
kwamen om ons buikje te vullen.  
Irmine, Kaat, Bieke, Mike, Gert, Dorien, Yves bedankt voor jullie hulp, jullie inzet, jullie enthousiasme 
al hadden de meeste van jullie ook nog school of andere activiteiten buiten onze stage. Wat een luxe 
om zo’n jongere groep(en Yves) te mogen meenemen 
Els, Ellen, Roel, Geert en Anja ….. al sinds jaren mijn vaste ploeg van begeleiders. Ja….. nu naar 
woorden zoeken en geen vinden die kunnen zeggen wat ik  nu voel dus laat ik hier maar bij   
Buiten de vraag ….volgend jaar terug?  Met zijn allen naar den brink ( nog +/-360 nachtjes slapen) 
 

 
 
Danny 


