
Infomoment 

stage

1 juli – 11 juli



Waarom op stage ?

Doel: 

Iedere zwemmer voorbereiden in optimale omstandigheden

- Zomercriterium 13-14-15 juli Izegem

- Belgische Jeugdkampioenschappen 20-21-22 juli Charleroi

- Belgische Kampioenschappen 27-28-29 juli Charleroi





Moravske –Toplice
in het noordoosten van Slovenië, in de buurt van 

de Oostenrijkse, Kroatische en Hongaarse grens.

Luchthaven 



Wie gaat er mee?

Snoeken

Lucas Decelercq

Samuel De Paepe

Xander Provoost

Marthe Seynaeve

Jade Vandeputte

Wout Vansimaeys

Febe Dornez

Thea Bocan

Judith Ceuppens

Edgar De Roose

Juliette Dhuyvetter

Cato De keersmaecker

Elena Hermans

Emma Hermans

Louise Lammens

Marjolein Theeten

Sarah Vandecasteele

Wout Wielfaert

Dolfijnen

Elena Debouck

Emiel Demeestere

Liza Demeestere

Jonas Devos

Jana Feys

Margo Leterme

Jerôme Vandecandelaere

Steffi Vanhee

Rhune Vansteenkiste

Justine Vyaene



Begeleiders

Stefaan Maene Hoofdtrainer Emiel Debouck Charlotte Demyttenaere Frédérique Marchau



Heenreis

Zondag 1 juli 2018

Bus zwembad Izegem (tijdstip wordt nog meegedeeld)

Bus parking Wetteren (tijdstip wordt nog meegedeeld)

Vluchturen 20.25 u. Brussel - 22.25 u. Zagreb

Shuttle bus van luchthaven naar Hotel Terme Vivat



Terugreis

Woensdag 11 juli 2018

Zagreb 17.50 u.

Brussel 19.45 u.

Bus parking Wetteren (tijdstip wordt nog meegedeeld)

Bus zwembad Izegem (tijdstip wordt nog meegedeeld)



Verblijf - slaapgelegenheid

Terme vivat hotel Slovenië

PSS pro sports services



Volpension

Restaurant in buffetvorm 

ontbijt, middag- en avondmaal

Koeken en water worden ter plaatse door de begeleiders voorzien 

Sportdrank en recoverydrank wordt voorzien

Verblijf – maaltijden 



Goede keuze Geen goede keuze

Drank water,
isotone sportdrank (duidelijk vermeld op de verpakking) voor tijdens 
training, 
Melkdranken voor na de training als herstel (brikjes chocomelk/fristi)

frisdrank, 
hypertone sportdrank (alle dranken waar energy, high carb,… opstaat), 
energydrank, 
alcohol, 
vruchtensappen

koeken droge koeken (type beterfood, soldatenkoeken, petit beurre,…) 
peperkoek, 
Meli honingwafel
BN koeken met aardbeivulling,
granenrepen, 
sultana, 
rijstwafels zonder chocolade

alle koeken met chocolade, 
wafelvarianten, 
cakevarianten, 
ontbijtkoeken type petit déjeuner

Andere 
snacks

fruit, 
gedroogd fruit, 
ongezouten noten (studentenhaver)

snoep, 
chips, 
chocolade, 
gebak

Voedingstips op stage Terme Vivat 2018

Welke voeding en drank is gezond om mee te nemen op stage en welke niet?



Goede keuze Geen goede keuze

stevig ontbijt Brood/ongesuikerde pistolets met honing/stroop/confituur
Ontbijtgranen zonder chocolade met yoghurt/melk
ALTIJD: stuk fruit 
DRANK: water, melk, thee

Gesuikerde sandwiches
Koffiekoeken
Chocoladecornflakes
vruchtensap

Voor training Indien er meer als 2h tussen de maaltijd en de training zit: vooraf 1 mealbar
Svensson

Tijdens training Tijdens training: grote bidon Svensson isotonic + 1 Svensson gel na 1 uur 
training

Hypertone sportdrank
energiedrank

direct na de training 1 bidon Svensson recovery na training van 2h
Brikje chocolade melk na training van 1h

Niets eten!

Middagmaal Aardappelen/pasta/rijst
Ongepaneerd vlees/vis
VEEL groenten
Drank: water

Frieten, kroketten
Te veel sauzen
Drank: frisdrank, alcohol

Tijdens platte rust Water! + eventueel snack zoals hierboven aangegeven Alle andere zaken

Voor training Indien er meer als 2h tussen de maaltijd en de training zit: vooraf 1 mealbar
Svensson

Tijdens training Tijdens training: grote bidon Svensson isotonic + 1 Svensson gel na 1 uur 
training

Hypertone sportdrank
energiedrank

direct na de training 1 bidon Svensson recovery na training van 2h
Brikje chocolade melk na training van 1h

Niets eten!

Avondmaal Brood/ ongesuikerde pistolets
BELEG: kip, ham, kaas, kalkoen,…
+ groentjes! (soep of rauw)
DRANK: water!
DESSERT: yoghurt, fruit

Beleg: worstvarianten
Geen groenten = NOK!
DRANK: frisdrank, alcohol
DESSERT: gebak, koeken



50 m buitenbad

Trainingen variëren per niveau

droogtraining

Verblijf - Trainingen





Randactiviteiten 

Rust …. Onmisbaar bij zware inspanningen

Uitstap naar Maribor





Wat heb je nodig op stage?

• je zwemgerief, paddels, zwemvliezen, snorkel, badmuts, zwembril en 

reservebril,….

• badhanddoeken voor het zwemmen                                                            

(handdoeken van het hotel zijn enkel te gebruiken op de kamer)

• een drinkfles 

• sportkledij, sportschoenen en slippers

• gewone kledij, toiletgerief, zonnecrème (waterproof ☺), eigen medicatie,…

• gezelschapsspel, 5-tal strips, muziek, ….

• zorg dat je naam op al je materiaal staat !!

• 1 pak koeken voor onderweg, de koeken en het fruit voor de stage zullen ter 

plaatse aangekocht worden

Max 20 kg



Toegelaten koeken voor op de vlucht

• droge koeken (type beterfood, soldatenkoeken, petit beurre,…) 

• peperkoek, meli honingwafel met honing, BN koeken met aardbeien 

vulling, granenrepen, sultana, rijstwafels zonder chocolade

• de overige koeken en fruitsnacks worden ter plaatse voorzien door 

de begeleiders



Wat neem je NIET mee op stage?



Wie slaapt bij wie ?

Dit zal ter plaatse worden meegedeeld 





Te bezorgen aan de club
Tegen 10 juni 2018

• formulier van de gemeente

• medische fiche 

• kopie recto/verso

• Identiteitskaart dat 3 maand geldig is tot na terugkeer

• Europese ziekteverzekeringskaart



Mee te nemen op de dag 
van vertrek

• cluboutfit aan

• identiteitskaart

• kaart Europese ziekteverzekering

• GEEN DRANKEN !

• lunchpakket

• voorzie 1 pak toegelaten koeken ( zie lijstje)

Max 8kg

H 55 cm 

B 40 cm

D 20 cm



BRENG VOORAL MEE

JE GOED HUMEUR

JE ZIN VOOR HUMOR 

JE MOTIVATIE OM SUPER HARD TE TRAINEN




