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Nieuwsbrief  6: waterpolostage in Kroatië 

WOC-Zuid, 2 - 9 juli 2012  

Donderdag 5  juli 2012 

Beste thuisblijvers, 

Hierbij een impressie wat er de dag na Split allemaal plaats vond. De dag dat men rond 

23.00 uur thuis kwam en vermoeid het bed opzocht. 

1. 12 kilo appels 

Vandaag wisten de sporters 12 kilo appels weg te werken tijdens de ochtendtraining. Lekker 

gewassen en ontdaan van de kroos werd er behoorlijk gegraaid in de bak met de partjes 

appel. Heerlijk voor even tussendoor wanneer je bijna drie uur in het water ligt. Of de 210 

liter water en 30 pakken zoete en zoute koeken ook zo snel weggewerkt worden is de vraag. 

Wat zeker een feit is dat deze inkopen in een recordtijd van 12 minuten werden gedaan 

tegen een prijs van 650 kuna. Of de penningmeester daar blij van wordt……?  

2. Hotelverblijf 

Elke dag wanneer ze terug 

komen van de 

ochtendtraining is hun bed 

weer opgemaakt door de 

schoonmaakploeg van hotel 

Imperijal. Toen ik 

vanochtend een grote fles 

water van 7 liter per kamer 

bracht (hun tweede), was het in elk geval duidelijk dat ze vandaag 

nog niet geweest waren.  De schoonmaakploeg kan haar hartje 

dagelijks ophalen in deze ‘WOC-Zuid-gang’. 

3. Waterpret op de kant 

Om welke reden er een brandkraan naast het bad 

ligt weet ik niet (bad vullen?), maar volgens de 

beheerder was het zeker niet de bedoeling dat het 

gebruikt werd om elkaar nat te sproeien en als 

echte verkoeling te gebruiken. Maar dat kon Daan 

natuurlijk niet weten toen hij ontdekte dat je met 

die enorme straal meisjes kunt plagen en je 

teamgenoten echt goed kunt afkoelen. 
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4. Edi Brkic,  versterking  WOC-staf seizoen 2012-2013 

Vandaag mag bekend gemaakt worden dat Edi Brkic trainer wordt 

voor het WOC. Edi (spreek uit: Eddie) heeft gespeeld voor het 

Kroatische en Macedonische nationale team en is profspeler 

geweest in Italië. Edi (38 jaar) komt voor het nieuwe seizoen uit 

voor de hoofdmacht van PSV en gaat de jeugd van het WOC 

trainen.  
Op de foto is hij het middelpunt van de belangstelling en had van iedereen de 

aandacht. 

 

5. Zon, soms je vriend en soms niet meer 

Er wordt verschillend mee 

omgegaan. De dames in het blauwe 

badpak willen graag streeploos bruin 

worden. Toen Bart dat zag moesten 

ze echter hun badpak weer heel snel 

normaal doen. De jongens D zochten 

de enige schaduw op aan de 

rand van het bad; de schaduw 

van de lichtmast. Grappig was 

het om te zien dat de groep 

steeds een beetje verschoof  om 

in de schaduw te blijven.  Maaike bleef de zon trotseren, 

goed ingesmeerd met zonnebril. Maar veel keus heb je als 

trainer niet. Er staan twee parasols aan de rand van het bad, maar die zijn meestal bezet 

door onze Kroatische collega’s.  

 

6. En er werd natuurlijk ook nog waterpolo gespeeld 

Om 16.00 uur vertrok de bus met de hele groep weer naar de avondbestemming. Dit keer 

wat dichterbij. Het plaatsje Brodarica werd opgezocht voor een partij waterpolo tegen de 

lokale jongens onder de 17. De meiden speelden tegen Zagreb en wisten met overtuiging te 

winnen. De sfeer was fantastisch en eigenlijk niet te beschrijven. Ik doe toch een poging. 

Stel je voor met je ogen dicht. Een baai met azuurblauw water aan de Adriatische kust met 

een zwoele warme wind en een buitentemperatuur van 37 graden en een 

watertemperatuur van 27 graden. Op de punt van de baai ligt een waterpoloveld in het 

water waarbij de doelen zacht op en neer deinen op de zachte golven van zilte water. Een 

beachclub op de achtergrond met een stevige technobeat.  Een bijna honderdkoppig publiek 

dat aangejaagd door Mark bij elk doelpunt van Zuid de wave deed. Een waar feest en 

prachtige momenten van (sport-)geluk. De onderstaande foto’s geven een impressie en nu 

mag je je ogen weer open doen. 
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Ging het bij de dames het er nogal flink aan toe, bij de heren werd er sportiever gespeeld. 

Mogelijk was de strijd ook anders. De dames van WOC-Zuid waren de meerdere van Zagreb 

en bij de heren lag dat wat anders. Zij speelden tegen heren 1 van Brodarica die derde 

divisie spelen met twee spelers van Sibenik. Dit was een maatje te groot voor onze jongens 

B/C, zelfs toen groot maatje Mark nog in het laatste speldeel mee deed. 

 

De sporters onder de 15 speelden hun wedstrijd in het trainingsbad tegen de lokale ploeg 

van Sibenik. Van de wedstrijd zijn geen foto’s, wel van de helden die ten strijde trokken. 
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7. De keerzijde van de romantiek, de zee-egel 

Juist wanneer iedereen volop geniet zijn er drie slachtoffers van de zee-egel, een mooi 

zeediertje maar behoorlijk stekelig. Hieronder de drie slachtoffers op de foto. Voor hen was 

het grote geluk dat Geertje er was, de vrouw van Zvonko, die na 25 jaar ervaring met 

Kroatische zee-egels een meesteres is in het verwijderen van de glazige egelnaalden. Omar 

deed verwoedde 

pogingen om Tim te 

bevrijden van de 

egelresten, maar 

uiteindelijk moest ook 

daar Geertje de 

helpende hand 

toesteken. Met de troost 

van een snoepje wist ook de meest gevoelige de pijn te 

overwinnen.  

Een enkeling dacht de zee-egels 

te slim af te zijn door op de 

handen het water uit te komen. 

Zucht…. Een keepershand vol 

stekels is ook niet fijn….. 

 

 

 

 

 

 

Tot zover deze nieuwsbrief, 

Met vriendelijke groet, 

 
Uw eigen reporter, Marcel  

Morgen weer meer! 

 


