
MATARO WATERPOLOSTAGE WOC ZUID VAN 23 TOT EN MET 29 OKTOBER 2016 

Beste sporters en ouders,                                                                                             

Iedereen al aan het pakken voor de stage in Mataró? Hieronder de laatste informatie. 

 

Communicatie vanuit Mataró 

Vanuit Mataró is het voor de organisatie helaas niet mogelijk om rechtstreeks info te plaatsen op de 

website van WOC Zuid. Dit is wel mogelijk  via  de facebookpagina van WOC Zuid. 

Op facebook zullen regelmatig berichtjes en/of foto’s vanuit Mataró worden geplaatst. 

Voor diegene die nog geen volger zijn van WOC Zuid via Facebook: 

Like (vind ik leuk) de facebookpagina van WOC Zuid zodat je ook wat meekrijgt vanuit Mataró 

 

Reisprogramma 
We reizen met een bus van de firma Twin tours uit Asten. Zij vervoeren ons al drie jaar met veel 

plezier en tevredenheid.  

 

Zondag 23 oktober 

12.30 uur is de bus op de parkeerplaats van de Tongelreep 

13.00 uur vertrekken we 

’s-Avonds (onderweg) wordt door WOC Zuid een maaltijd verzorgd 

De sporters hoeven dus alleen wat te drinken en iets lekkers voor onderweg mee te nemen. 

 

Maandag 24 oktober 

Circa 08.00 uur komen we aan in Mataró en starten we de dag met een gezamenlijk ontbijt in het 

hotel, daarna starten de trainingen. 

 

Maandag 24 tot en met vrijdag 28 oktober 

trainingen en oefenwedstrijden 

C-Jeugd:  

 Ochtend: 09h:30 tot 12h:15 

 Avond:  17h:00 tot 18h:30 

B-Jeugd: 

 Ochtend: 10h:30 tot 13h:15 

 Avond:  18h:15 tot 19h:45 

Let op: het avondprogramma kan wijzigen!  

Houd de facebookpagina van WOC Zuid hiervoor in de gaten. 

 

De exacte vertrektijd op vrijdag naar Nederland is nog niet bekend. 

Vrijdagavond op de terugweg wordt door WOC Zuid een maaltijd verzorgd 

 

Zaterdag 29 oktober 

Aankomsttijd in Eindhoven is nog niet bekend. Deze laten wij zo snel mogelijk weten via facebook. 

 

 

  

https://www.facebook.com/WOCzuid/
https://www.facebook.com/WOCzuid/
https://www.facebook.com/WOCzuid/


Bagage/Kleding 
De busmaatschappij heeft het liefst dat je een zachte weekendtas (geen harde koffer) meeneemt. 

Iedereen mag 2 tassen meenemen: 1 tas als bagage en je sporttas voor in de bus als handbagage. In 

je sporttas zitten in ieder geval je zwemspullen voor als we aankomen en iets te drinken en snoepen 

voor onderweg. 

 Sportkleding (broek, shirt, sportschoenen en handdoek) 

 Zwemkleding (WOC zwembroek, korte broek) 

 Badjas of grote handdoek voor bij het zwembad (dit is een buitenbad) 

 Vrijetijdskleding (kijk zelf naar de weersverwachting) 

 

Een paar aandachtspunten 
 ID/paspoort. Zonder je ID/paspoort ga je niet mee. Houd je ID/paspoort bij de hand voor je 

de bus in gaat, deze wordt gecontroleerd. 

 Max € 30,- zakgeld, afgelopen jaren is gebleken dat dit niet op gaat. De laatste dag gaan we 

naar een supermarkt zodat iedereen drinken en iets lekkers voor de terugreis kan kopen. Er 

wordt door WOC Zuid voor een maaltijd op de terugweg gezorgd. 

 Sportdrank is verboden in de bus. 

 Roken en alcohol is voor de sporters de hele stage verboden. Hou je je hier niet aan dan 

wordt je hierop aangesproken en bij herhaling sturen we je naar huis.  

 Voor de staf geldt de regel dat men niet in het bijzijn van de spelers mag roken. En alcohol 

alleen op gepaste momenten genuttigd mag worden. 

 Misdragingen tijdens de stage worden door de staf (Marcel, Ronald en Egbert) beoordeeld. 

In het uiterste geval wordt je naar huis gestuurd op kosten van de ouders. Uiteraard brengen 

wij de ouders eerst op de hoogte. 

 Schade veroorzaakt door een deelnemer van de stage wordt op die persoon verhaald en 

afgehandeld voor vertrek. 

 Ouders die in de buurt zijn kunnen ‘s avonds naar de oefenwedstrijden komen kijken. Via de 

hoofdingang kun je naar binnen en bij de receptie melden dat je voor de wedstrijd komt, 

dan laten ze je door. 

 Als ouder mag je alleen gebruik maken van de tribune. Het is niet toegestaan om op andere 

plaatsen in het complex te komen. 

 24/7 contact bij spoed: Marcel Verhagen is bereikbaar op +31-625138181. Bel altijd met 

nummerherkenning en bij het niet direct beantwoorden spreek een voicemail in of stuur een 

WhatsApp bericht. 

Staf 

 Marcel Verhagen : Stage eindverantwoordelijk 

 Ronald Lindhout : Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken & technische staf 

 Egbert de Groot  : Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken & technische staf 

 

Trainers en ondersteuning 

 Joop van de heuvel : Trainer meisjes B 

 Fleur Wolf  : Trainer meisjes C 

 Fred Simons  : Ondersteuning meisjes B en C 

 Maura Kemperman : Verantwoordelijke voor de meisjes  

 Ronald Lindhout : Trainer jongens B 

 Egbert de Groot  : Trainer jongens C,  

 Wouter Daandels : Ondersteuning 

 Ron Lucas  : Ondersteuning 

 Bertie v Liempt  : Ondersteuning 

 



Extra’s 
Voor ouders die in Mataró zijn is de bus 3 dagen beschikbaar 

(gratis !,  met dank aan organisatie Stage Mataró) 

 

Hieronder het programma 

 

Dinsdag 25-10   

 10.30 uur: vertrek naar La Roca Village (outlet) vanaf het zwembad in Mataró 

 17.00 uur: vertrekt de bus weer naar Mataró 

 

Woensdag 26/10  

 10.30 uur: vertrek naar Barcelona vanaf het zwembad. Je wordt afgezet op La Rambla. 

 vanaf hier kun je met het openbaar vervoer/metro door de hele stad (een 10-ritten kaart 

kost ca. 9 euro) 

 18.00 uur: vertrekt de bus vanaf Sagrada Familia weer naar Mataró 

TIP: (voor diegene die de Sagrada Familia willen bezoeken) 

bestel thuis online kaartjes voor dit geweldig bouwwerk via deze internetpagina van Sagrada 

Familia;  

dit is goedkoper en je hoeft niet in een lange wachtrij van minimaal een paar uur te wachten 

 

Donderdag 27-10 

 10.30 uur: vertrek naar Barcelona. Je krijgt een bustour door Barcelona met alle mooie 

uitzichtpunten in de stad. Startend vanaf de Montjuïc. De chauffeurs stoppen regelmatig 

zodat je alle tijd hebt om alles rustig te bekijken 

 

Let op! de tijden kunnen nog veranderen. Houd de facebookpagina van WOC Zuid hiervoor in de 

gaten. 

 

    
 

 

 

https://www.larocavillage.com/en/home/
http://www.sagradafamilia.org/en/
http://www.sagradafamilia.org/en/
https://www.facebook.com/WOCzuid/

