
Zaterdag 7 juli : 
’s Ochtends om 7.45 verzamelden we voor vertrek naar Barcelona. Er was een probleem met 
de tickets ; uiteindelijk met de hulp van Arie van Breene konden we uiteindelijk toch een 
instapkaart krijgen van de dame achter het loket. Een ander probleem was dat niet iedereen 
zijn paspoort in orde had. Luca had niet zijn eigen paspoort meegenomen maar die van zijn 
vader dus ….vader van Luca moest met 150 km per uur over de snelweg om nog op tijd te 
zijn voor het vertrek van het vliegtuig. Om 9.40 vertrokken we met het vliegtuig naar 
Barcelona. Na ongeveer 2 uur vliegen kwamen we aan in Barcelona. We werden opgevangen 
en met een grote bus naar het hotel gebracht. We kregen een ontvangst cadeau en werden de 
kamers werden ingedeeld. Omstreeks 2 uur gingen we lekker warm eten. Hierna gingen we 
even naar de stad om water te halen. Na terugkomst in het hotel vertrokken we naar het 
zwembad. 
  

 
Zwembad in binnenstad van Barcelona, club Mediterrane (12.000 leden) 
 
Het was een 50 meter buitenbad waar we een uurtje hebben getraind. Hierna gingen we 
wederom lekker eten en kreeg je nog even tijd voor jezelf. We moesten om 10.30 gaan slapen. 

 
Warming up voor de 1e training in Barcelona 
 
Door Jessy Voordouw en Menno Dalmijn 
  



Zondag 8 juli : 
We konden lekker uitslapen tot half 9, toen iedereen wakker was, konden we om 9 uur aan het 
ontbijt beginnen. 
Na het ontbijt gingen we ons allemaal goed insmeren, en daarna naar de metro om naar het 
strand te gaan! Op het strand aangekomen zagen we vrouwen topless in overvloedJ. Ook was 
een klein stukje zwemmen een klein eilandje van stenen ( zie achterop de foto ). 

 
Strand Barceloneta …. 
 
Daar zijn we heen gezwommen en hebben we mooie vissen gezien. Daarna weer lekker terug 
gezwommen en gaan zonnen. Even later kwam er een man met henna tatoeages naar ons toe. 
Hij begon met 15 euro, en we eindigden met 3 euro, het was erg verleidelijk, maar misschien 
later deze week nog is! Daarna nog even met ze allen op de foto, en dan weer naar het metro 
station lopen. Terug aangekomen in het hotel stond er een heerlijke lunch op ons te wachten, 
onder andere schnitzels, patat, tortilla en meloen, ook nog toetjes etc. etc. Na het eten moest 
iedereen even naar zijn kamer om uit te rusten, want in de avond moesten we tegen Pablo Nou 
spelen. We werden naar het zwembad begeleid door Adrie, een toffe spaanse ventJ ( player) . 
Dit was erg gezellig in de bus. Aangekomen in het zwembad, omkleden in de openbare 
kleedkamers (!!), warming-up van Peter, en inzwemmen. 
  

 



 
Toen begon de wedstrijd, het werd een spannende eerste wedstrijd in Barcelona, uiteindelijk 
verloren we met 11-10, iedereen heeft lekker kunnen spelen. Teruggekomen in het hotel 
gingen we gelijk aan het avondeten, maar er was niet zo veel meer over, na het avondmaal 
gingen we naar boven, toen werden Mike & Jerry uit hun kamer gesleurd om dit te schrijven. 
En nu ligt iedereen al netjes te slapen behalve wij…….Later! 
 
Mike & Jerry 
  
Maandag 9 juli : 
We moesten al half zeven ons bed uit, iedereen was moe toen we aan het eten waren. Het was 
nogal warm gebleven gedurende de nacht. We aten ei met spek en boterhammen, met kaas of 
ham en sommige hadden een bakje met cornflakes. Later in de ochtend gingen we met de 
metro naar het zwembad in Barceloneta, een wijk bij de haven van Barcelona. We gingen in 
het buitenbad trainen en daarna naar het strand lekker bakken in de zon en spelen in de zee. 
  

 
Trainen bij de club Barceloneta in het buitenbad. Deze club heeft 9.000 leden 
 
Er was ook een naakt strand met veel blote mannen. Toen gingen we weer terug met de metro 
naar het hotel om te eten. We aten toen aardappelen met schnitzel of gehaktballen. Toen 
hadden we rust van 2 tot 4. 
In de middag gingen we naar het zelfde zwembad om een wedstrijd te spelen tegen 
Barcaloneta we speelden goed en het was 15 -15 geworden. 
  



 
Na de wedstrijd tegen Barceloneta in hun binnenbad 
 
Toen gingen we weer terug met de metro naar het hotel en aten heel lekker patat met worst en 
een tosti en het lekkere toetje. 
Nu moeten we rusten en gaan om half 11 slapen. 
Geschreven door Joost en Michael. 
  
Dinsdag 10 juli : 
9.00 ontbijt, We aten cornflakes en croissantjes!! 
10.00 uur winkelen in een heel groot warenhuis. 
Lunch, warme maaltijd; pasten en vlees etc Lekker!!!!!!!!! 
  

 
Officiële opening van toernooi 
 
1e wedstrijd tegen Mataro, uitslag 9-12 in het voordeel van Mataro. 
Lekker in een buitenbad gespeeld …… 
We gingen in de middag slapen.!!! 
En we moesten ons proberen te concentreren voor de komende wedstrijd. 
Om 6 uur hadden we de openingsceremonie. 
Om 7 uur hadden we een wedstrijd tegen Mataro, de uitslag was 9-12 



We begonnen goed met het eerste doelpunt van de wedstrijd, maar daarna ging het minder en 
kwamen we achter te staan. Na de 2e periode stonden we flink achter en we waren een beetje 
moedeloos geworden. 
Uiteindelijk kwamen we goed terug en hadden we weer een beetje moed. 
Na de wedstrijd gingen we weer terug met de bus en gingen we eten. Na het eten gingen we 
slapen rond 11 uur, welterusten, 
 
MADE BY: ROBIN EN JORDY. 
  
Woensdag 11 juli : 
Na het ontbijt om 9.00 uur vertrek naar het stadion van Barcelona, Camp Nou. Hier kregen 
we een rondleiding in het stadion. De gehele rondleiding inclusief het winkelen in de grote 
Barcelona – winkel, duurde 2 uurtjes. 
  

 
TV Catalunya volgt alle activiteiten van de deelnemers aan het toernooi 
 

 
In het stadion …. 



Na de lunch de gebruikelijke siësta en ons voorbereiden op de wedstrijd tegen Poble Nou. 
Iedereen wilde natuurlijk beter presteren dan in de verloren oefenwedstrijd eerder in deze 
week. Het werd uiteindelijk 9-9 met nog een kansje op de volle winst in de slotfase. Om 10.00 
uur dineren en na een korte bespreking om 11.00 uur slapen. 
  
Donderdag 12 juli : 
8.30 uur opstaan 
9.00 uur ontbijtje met wederom heerlijke croissantjes, jus d’orange en yoghurtjes. 
Na het ontbijt het geplande bezoek aan het Olympisch museum. Bedoeling was dat de 
Grieken en de Russen ook mee gingen naar het museum. De Grieken gingen niet mee om dat 
ze nog chagrijnig waren over het verlies van de vorige avond. De Russen bleven achter in het 
hotel om dat de coach zijn portefeuille kwijt was geraakt. Zo hadden we de hele dubbeldekker 
voor ons zelf en was het lekker rustig in het Museum. 
  

 
 
Het Museum was voor iedereen interessant. Veel interactieve middelen om de jeugd de sfeer 
te laten proeven van de Olympische spelen. De meesten hebben nog even via de computers 
kunnen kijken naar het NL waterpolo team wat brons behaalde in Montreal. (1976). 
  



 
 
13.30 uur warme lunch 
14.00 – 16.00 uur siësta en voorbereiden voor de wedstrijd tegen de Portugezen. 
16.15 uur : vertrek met de bus naar het mooiste zwembad in Barcelona (zie foto) 
  

 
Piscina Municipal WOC – Portugal (20-6) 
 
Om 19.00 uur de wedstrijd tegen de Portugezen gespeeld. Deze ploeg had eerder tijdens het 
toernooi van Pablo Nou gewonnen met 12-10, dus het WOC team was gewaarschuwd. De 
best gespeelde wedstrijd tot nu toe werd uiteindelijk gemakkelijk gewonen met 20-6. 
Na het diner om 22.00 uur naar de kamers en om 22.30 de oogjes toe. 
  
Vrijdag 13 juli : 
7.30 uur opstaan: weer een uurtje vroeger dan de dagen er voor dus was ff wat moeilijker. 
7.45 uur ontbijt: een gewoon ontbijtje 
8.15 uur training in het bad van Barceloneta: met de bus dus Was weer gezellig. Lekkere los 
zwemtraining, alleen jordy had nogal last van zijn schouder gekregen bij het ontbijt. En 
daarna mochten we nog relaxen op het strand voor het zwembad. 



14.00 uur lunch: zoals gewoonlijk, Schnitzel, vis, soep, koude salade, vruchtencocktail en ook 
nog patat !! 
14.30 – 16.00 uur Siësta: ja dat is nu als we dit schrijven dus wij gaan dadelijk lekker ff 
slapen, lezen, game boyen, muziek luisteren of gewoon helemaal niks 
19.00 uur : WOC – Moskou: word spannend, ze zijn ongeveer evengoed , ze zitten in het 
zelfde hotel, Michael heeft al 2 zwembroeken met ze weten te ruilen. maar dan nog gaat het 
toch een beetje om het winnen want dan gaan we door voor de 5/6 plaats. 
  

 
WOC – Moukou (10-14) 
Zaterdag 14 juli : 
We moesten om 8:30 opstaan en eten en gelijk daarna gingen we trainen in het zwembad van 
Mediterrani. Joey deed niet mee want die was niet zo lekker. Na de training liepen we rustig 
terug naar ons hotel. We gingen daarna eten en iedereen had heel erg honger. En daarna 
gingen we een korte ‘siësta’ houden. Om half drie werden we opgehaald met de bus om naar 
de wedstrijd te gaan. We speelde tegen Marseille. De uitslag was 10-2. het eerste part stond 
het nog 0-0 en het tweede stond het 2-1. het derde part 5-1 en de vierde 10-2. we zijn 
uiteindelijk 7e geworden van de 16 teams. De winnaar van het toernooi was Barceloneta. 
2e was geworden CN Terrazza. En derde was CN Mataro. 
  



 
Menno Dalmijn neemt prijs in ontvangst …. 
 
Na de prijsuitreiking gingen we eten. Daarna gingen we naar de kamers lekker slapen. De 
volgende ochtend moeten we al om half 5 op staan en om 6.50 vertrekt het vliegtuig op weg 
naar Nederland. 
 
De mazzel 
Joey, Luca 
  

 
Laatste avond blik op Barcelona vanuit het zwembad Municipal 
  
Meer foto's in het WOC Foto album 
 

http://www.flickr.com/photos/woc_album/collections/72157621961573676/

