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Nieuwsbrief  3: waterpolostage in Split,       

1 tot 8 juli 2013  

Woensdag 3 juli 2013 

Beste thuisblijvers, 

Dagelijks heeft de staf een briefing en de-briefing. 

Uit de de-briefing van dinsdag is besloten om de 

twee groepen sneller achter elkaar naar het 

zwembad te laten komen, zodat ze ook van elkaar 

kunnen leren door naar elkaars training te kijken en 

een betere en uitgebreidere warming-up kunnen 

doen. Omdat de briefing dinsdag laat was afgelopen 

waren de sporters nog niet hierover geïnformeerd. 

Dus was de verrassing groot dat ze vanochtend een 

half uur eerder moesten opstaan. Natuurlijk was er 

geen enkel bezwaar…..ahum. 

En de stemming werd nog veel beter toen duidelijk 

werd dat de buschauffeur niet op de hoogte was van 

de wijziging. Tja, foutje van de organisatie. Sorry.  

Het had ook een voordeel, zo leek het vandaag. In de 

middag was het rustiger dan maandag en dinsdag 

tijdens de verplichte rust van 13.00 tot 15.00 uur. 

 

Korte nieuwtjes 

• Correctie van het nieuws van gisteren: Egbert heeft meerdere klemblaren. Er zijn geen 

getuigenverklaringen, maar we  geloven het zo ook wel. 

• Esther is het meisje onder de badlakens. 

• Malo betekent ‘een beetje’, en wordt vooral door de meisjes gebruikt wanneer Zoran de 

borden weer probeert vol te scheppen. 

• John aan zee en Pim in Poljud lijken titels van jongensboeken, maar dat zijn ze niet. Het 

zijn de Nederlandse scheidsrechters op hun locaties in Split. 

• Bo kreeg een staande ovatie tijdens het avondeten, omdat ze haar bordje helemaal leeg 

heeft gegeten. Grote meid.  

• Om 22.00 uur was er een groot vuurwerk recht voor het hostel. Waarom weet niemand. 

Misschien omdat Bo haar bordje leeg had gegeten of omdat ze telefoon weer terug had.  

 

Ziekenboeg 

De EHBO-trommel wordt regelmatig geopend voor een pleister of 

een paracetamol. Zon en inspanning is voor enkele kinderen geen 

goede combinatie wat leidt tot hoofdpijn en lichte misselijkheid. 

Gelukkig is er dan altijd wel een verzorgende hand van Marion, 

Amber, Geertje of Christel. En onze sporters? Die doen weer gewoon 

mee. Op Dimphy na, die gaat vanaf morgen weer vol gas aan en in de 

bak.  
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Sfeer verhogende elementen 

De gebreken in de huisvesting zijn inmiddels verholpen. Alle 

gordijnen en airco's functioneren weer zoals het hoort.  Er is een 

extra router gekocht voor de smartphones van onze kinderen 

zodat iedereen nu het web op kan.  

Op de foto de hangplek in het hostel door het beperkt bereik 

(circa 4 m2) van Wi-Fi in het Hostel. 

 

Maar de stemming is pas echt goed wanneer Omar koekjes 

uitdeelt. Daar kunnen geen 120 appels of bananen per dag 

tegenop, geen gordijn of goed werkende airco. Nee,  gewoon één 

koekje van Omar. 

 

De sfeer is dus uitstekend en de groep werd tijdens de ochtendtraining verrast door de 

komst van Edi Brkic die even gedag kwam zeggen met zijn vrouw en kind. Edi zou 

oorspronkelijk bij deze stage van het WOC zijn, maar door omstandigheden ging dat niet 

door. Edi begeleidt op dit moment drie weken Italiaanse selectieteams nabij Zadar.   

 

Complimenten 

 

Het programma van de rest van de week lijkt een vaste vorm te krijgen 

waarbij alle sporters veel wedstrijden gaan spelen. 

De trainers van Mornar hebben de complimenten gegeven aan de 

jongste meiden en de oudste jongens van WOC-Zuid voor de 

wedstrijden van dinsdag. Men was aangenaam verrast door het goede 

niveau van het Nederlandse spel. Rio, here we come! 

 

 

 

 

Bedankje  

Een bedankje  voor Patrick is op zijn plaats. Wie is Patrick? Patrick van Oorschodt is de vader 

van Julian en hij zorgt vanuit Nederland voor de website www.woczuid.nl  en maakt van alle 

filmpjes die zijn vrouw Marion vanuit Kroatië dagelijks stuurt een compilatie en plaatst deze 

met deze nieuwsbrieven op de website. Zo blijft iedereen goed geïnformeerd over het wel 

en wee van de sporters en hun gevolg. Patrick, dank je wel! 

 

 

Toch gelukt 

De laptop van de verslaggever is gecrasht. Gelukkig staat alles in de cloud tegenwoordig en 

kan ook via andere middelen de nieuwsbrief worden gemaakt. Helaas lukt het- deze 

reporter uit generatie x – niet om foto’s toe te voegen, maar heeft Patrick vanuit Nederland 

foto’s toegevoegd.  
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De wedstrijden 

Was het gisteren warm qua temperatuur 

en ging het er stevig aan toe in het water, 

vandaag was het zo warm dat het bloed 

ging koken bij de coach en enkele meiden 

die tegen onze meiden B speelden. Het lag 

niet aan de scheidsrechter volgens onszelf, 

maar het temperament van de goede man 

en zijn meiden. De sterke midvoor ging 

uiteindelijk het water uit en verliet het bad 

met een gebroken tand en bebloede 

mond. Onze meiden wisten van niets. De 

lieverds, hè Eva? Eigenlijk was het te 

fysiek, maar onze meiden hebben laten 

zien over een goede mentaliteit te 

beschikken, aldus een tevreden Egbert. 

De meiden onder de 13 hadden weer een 

super avond met zeer tevreden Maaike. De 

jongens uit 2000 en 2001 hadden 

gewonnen na een leuke wedstrijd waarbij 

soms al aardig fysiek werd gespeeld. De 

jongens geboren in 1998 zitten duidelijk in 

een stijgende lijn en leren elke dag bij. 

De jongens geboren in 1999 lieten hun Kroatische tegenspelers zien dat zij aardig kunnen 

ballen en ook zij wonnen hun oefenpartij. De jongens onder 17 hadden twee geblesseerden, 

Thomas met een schouderblessure en Marc met een hamstringblessure. Het systeem zat er 

vandaag minder goed in bij onze B-mannen, wat direct werd afgestraft door de, nu al, 

ervaren nationale kampioen van Kroatië. Morgen beter, want die eerder ontvangen 

complimenten mogen niet voor niets zijn geweest.  

 

BBQ 

Morgen wordt het een rustige dag met een bezoek aan het waterpolomuseum in Split en 

een wandeling door het oude centrum van Split. De trainers hebben morgen een workshop 

en aansluitend een feestelijke BBQ aan het trainingsbad van Mornar. De sporters mogen 

zonder workshop om 18.00 uur naar het feest, waar ook de ouders voor uitgenodigd zijn.  

Tijdens het feest worden er nog wat ludieke en serieuze wedstrijden gespeeld. Het belooft 

weer een prima dag te worden. 

 

Tot morgen.  

 


