Nieuwsbrief 4: waterpolostage in Split,
1 tot 8 juli 2013
Donderdag 4 juli 2013
Beste thuisblijvers,
Korte nacht
Vandaag stond er ontspanning op het programma. Maar uitslapen was er niet bij, om zeven
uur stond de oudste groep sporters op om te ontbijten. Om acht uur vertrokken ze richting
het sportmuseum voor een bezoek met aansluitend een wandeling door het oude centrum
van Split. Voor een enkeling was het een heel korte nacht, omdat de zoektocht naar een
verloren iPod gisteravond laat gestaakt was, en vanochtend bij het ochtendgloren werd
voortgezet. Helaas voor de arme Gzing werd er niets gevonden. Overigens is het om 06.00
uur al een drukte van jewelste op straat. Daar staat tegenover dat ze in de middag lekker
horizontaal gaan.
IJsje of museum?
In het sportmuseum
werd duidelijk dat
Kroatië en het
voormalige
Joegoslavië een grote
sportnatie is, resp.
was, met een enorme
sportgeschiedenis op
vele gebieden, met
vooral grootheden op
het gebied van
basketbal, tennis,
voetbal en
waterpolo. Maar het
was bovenal warm
omdat het museum
geen geld heeft voor
een airco. Gelukkig
zijn we wel wat
gewend
inmiddels. Nadat de
tweede groep zich
had aangesloten bij
de eerste groep en
het centrum bezocht
was, werd het tijd
voor foto's en een
ijsje. Het bestellen
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was leuk: ' mag ik 103 ijsjes aub?' . Bij navraag was duidelijk wat onze sporters het leukste
vonden in de ochtend.
Morgen
Het hostel is een oude kazerne die gerenoveerd
is en omgebouwd tot een hostel voor groepen
als de onze. De renovatie is nog niet afgerond
wat duidelijk blijkt uit het aantal momenten dat
de stroom uitvalt en er geen airco. Maar
morgen wordt het gemaakt. Elke dag weer,
morgen. Oorzaak: 106 mobieltjes. Jaja.
Wat eten we vandaag?
Bij het middag-eten stond de tweeling Rietveld
twijfelend bij het eten waarbij de een aan de vroeg, wijzend naar voor hen onbekend
voedsel, 'wat is dat?'. Zoran herkende het gebaar en hoppa het bord lag vol. Verbijsterd
keek de tweeling elkaar aan en vroegen elkaar wie nu wat had gedaan. Ze snapten er niets
van. Wel aten ze braaf het voor hen onbekende gerecht.
Nieuwtjes
 Amber is druk bezig met het vinden van een stage voor de afronding. Extra spannend
omdat ze vandaag bereikbaar moest zijn via het web. En dat blijft een uitdaging.
 Sofie en Esther vonden het leukste deel in het museum, de ventilator. Esther voelde
namelijk een lekkere wind waaien. Ze doet er echt alles aan om in de nieuwsbrief te
komen nu haar beltegoed op is om de groetjes te doen aan haar papa en mama. Maar
daar kunnen we niet aan beginnen natuurlijk.
 De kraam waar we vorig jaar de ijsjes kochten was nog niet klaar met de verbouwing.
 De dames waar we vandaag de ijsjes kochten zeiden letterlijk 'We are ready for today.
We can go home now!' Lachuh.
 Joep Bühre vond één ijsje niet genoeg. Hij sloot direct weer aan en kocht van zijn eigen
geld er nog een.
 De oudere meiden hebben hun eigen training georganiseerd tijdens de BBQ, omdat ze
erg graag nog beter willen worden.
 Vandaag kregen we tijdens de lunch schaap te eten. Voor velen een onbekende
stoofvleesschotel.
 Gisteren kregen we Kroatische bonensoep met worst. Dat weten we vandaag nog goed
te herinneren.
 Het eten is over het algemeen 'veel' en 'juicy'. Er zijn er die ‘greasy’ een beter woord
vinden.
 Annelot wil zo graag in de nieuwsbrief komen dat ze overweegt om morgen onze
wekservice te wekken. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken.
De ziekenboeg
Eén zieke was er te melden tijdens de ochtendwandeling. Wessel V. voelde zich misselijk en
had in de ochtend al overgegeven. Samen met de mannen die slecht ter been waren is hij
onder begeleiding van Marion met de auto van Brano teruggebracht naar het hotel. Al

2

eerder was er melding van twee meisjes met ijzergebrek en een gluten-allergie. Ook daar is
de juiste zorg voor toegepast, zodat iedereen ’s avonds weer lekker kon BBQ-en.
Workshop voor de trainers
De trainers kregen een workshop. Ze werden met een speciale busrit naar het
verenigingsgebouw van Mornar gebracht waar Renco Posinkovic vertelde over de ruimte die
je moet creëren bij een aanval voor de midvoor of schot vanaf de vijf meter.
Feestavond
De avond begon met een overwinning voor de ouders van Mornar op hun kinderen. Het was
duidelijk dat zij het talent overgedragen hadden aan hun kinderen, want het merendeel van
hen had het niet meer. Uiteindelijk werd het 6-6. De tweede wedstrijd ging tussen de
meiden onder 15 van Bura en WOC-Zuid. Onze meiden hadden het zwaar tegen de felle
tegenstander die ze al kenden van de afgelopen dagen. Maar met een doelpunt van Eva,
haar derde deze wedstrijd, in de laatste seconde wisten ze de stand nog gelijk te trekken, 55.
De derde wedstrijd van de mannen B ging jammerlijk verloren met 7-4 tegen de Kroatische
kampioen. Snel vergeten en weer vooruit kijken.
De laatste wedstrijd was het spektakelstuk van de avond. Na een demonstratie van
synchroon zwemmen traden diverse olympische, wereld- en europese kampioenen aan
tegen het trainerskorps van WOC-Zuid, en zij
hadden samen flink wat medailles van de
zwemvierdaagse. De uitslag viel nog mee, het
werd 6-2 voor de Kroaten. Na de wedstrijd
ontvingen de trainers van WOC-Zuid een
beker, waarvoor dat weten we niet. Maar je
kunt er in elk geval leuk mee op de foto.
Daarna was het eten en drinken aan de rand
van het bad. Maar te laat kon het niet
gemaakt worden, want vrijdag is het weer
vroeg dag. En dan moeten ze er goed uitzien
voor de groepsfoto’s.
Grappig was het dat de jongens onder de 13 al
1,5 uur van te voren klaar waren voor de
terugreis. Toen ze duidelijk gemaakt was dat
het nog even duurde voordat de bus kwam
gingen de rugzakjes af. De zwembroekjes
gingen aan en daarna werd er nog volop in de
zee gezwommen en gespeeld.

Tot morgen.
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