
 

Dag 1: zaterdag 03/07/2004 

Zoals iedereen weet (of sommige toch niet) zijn we zaterdagmiddag vertrokken met de TGV 

richting Lyon, we zijn daar aangekomen om 15u05 zolas gepland, om 15u56 hadden we dan 

een rechtstreekse trein naar Aix les Bains, ongeveer een uurtje rijden. We werden daar 

opgewacht door de hoteleigenaar en zijn personeel, die ons dan naar het hotel brachten. 4 

gelukkigen zelfs in een cabrio en lachen dat ze deden. 

 

Deze foto werd getrokken omstreeks 18u30 tijdens de eerste training, een beetje 

loszwemmen om de trein te vergeten, alhoewel we er maar 4u hebben ingezeten. Dus dat 

viel zeker mee. Zie je de stralende hemel op de achtergrond ? Schitterend weer dus en een 
26 graden. We zullen dit jaar wat meer foto's proberen te publicecen op de site. 

Dag 2: zondag 04/07/2004 

Zondagmorgen zijn we voor de eerste keer vroeg opgestaan, nl. 7u00 om te ontbijten want 

er was een ochtendtraining voorzien ter vervanging van de zaterdagochtendtraining, het 

was een lange uithoudingstraining. Vanaf 10u15 was iedereen vrij met de enige verplichting 

om te komen eten om 12u en om 19u30, want een avondtraining was er niet, de 2 sessies 

per dag beginnen morgen. Het weer is nog steeds zeer mooi en we overschrijden de 25 

graden nog steeds. De meeste gingen in de namiddag naar het strand om wat te ravotten 

en vooral om in de zon te gaan luieren. 

Dag 3: maandag 05/07/2004 

Bij het ontwaken moesten we vaststellen dat het prachtige weer verdwenen was, het was 

heel grijs en er hing regen in de lucht. Toch gingen we om 8u een weerstandtraininkje 

doen, wat iedereen heel leuk vond, tijdens de training kwam de zon al geregeld piepen. Na 

de training hebben de zwemmers het pingpongzaaltje ontdekt en ik denk dat er nog veel 

matchkes zullen gespeeld worden. Na het middageten is iedereen een beetje gaan rusten, 

nog niet echt nodig volgens sommigen, maar die zullen wel vlug van mening veranderen. 

Het weer was tijdens de rust dan toch opgeklaard zodat we van 14u45 tem 15u45 op de 

grasweide gaan rusten of voetballen zijn. De avondtraining was vandaag verschoven naar 

16u. Omdat de wolken kwamen opzetten juist voor de training vonden de meesten het niet 



nodig om hun in te smeren, met als resultaat een paar verbrande ruggen, want de zon heeft 

tijdens de training 2 uur katoen gegeven... Om 19u30 gingen we eten en het was de trainer 
zijn lievelingseten, nl. brochettes... 

Na het eten hebben de kindjes genoten van Finding Nemo, die ik bijhad voor de Jannes. 

Iedereen lag uiteindelijk te slapen ron 22u30. 

Dag 4: dinsdag 06/07/2004 

Het mooie weer is hier voorbij ... overal wolken, maar het blijft gelukkig warm, droog en af 

en toe zon. Dus klagen doen we zeker niet... geen goed nieuws voor de zonnekloppers dus. 

De voorspellingen zijn ook niet zo bijster goed dus moeten we maar rekenen op het 

microklimaat van Aix les Bains... Om 8 uur hebben we dan de eerste brokens gezwommen, 

behalve Lars en Marlies die zich volledig toeleggen op de lange afstandsnummers. Hieronder 
kan je 2 fotokes terugvinden van ons middagmaal. 

 

 



De avondtraining vond plaats om 16u, de verandering in uren komt omdat er hier nog 4 

clubs waaronder 1 Franse en 3 Zwitserse aan het trainen zijn. Maar we hebben onderling 

overlegt zodat ieder zijn zin een beetje heeft. Deze avond stond er een rustige korte 

training op het programma. Om 21u45 moest iedereen naar zijn kamer want om 22u ging 
het licht uit, ik hoorde niemand klagen dus ik denk dat iedereen moe begint te worden ? 

Dag 5: woensdag 07/07/2004 

Om 7u was het weer moeilijk ontwaken (voor sommige toch !), na een goed ontbijt begaven 

we ons naar het zwembad voor de eerste sessie van een pittige trainingsdag. De 

ochtendtraining was een weerstandstraining van 4 of 4,5 km en voor Lars en Marlies een 

uithoudingstraining van 6,5km. Iedereen heeft deze training goed verwerkt, denk ik toch. 

Aan de andere kant is het goede weer helemaal zoek, het is hier zo grijs zoals normaal in 

Belgie ??? Maar terwijl ik dit verslagje typ, is de hemel al bijna terug helemaal blauw. De 

temperatuur blijft ruimschoots boven de 25 graden, precies Hongarije hier voor diegene die 

dat nog weten...Het is dan toch nog prachtig weer geworden, een perfect blauwe hemel en 

een lekker zonnetje. Om 17u hadden we dan onze uithoudingstraining, van 5 tot 7,5km. Het 

eten bleek voor iedereen een voltreffer, eerst lekkere soep, dan voor de eerste keer 

spaghetti Bolognese en daarna een chocopudding, iedereen smullen dus... Om 22u lag 
iedereen onder de wol en lekker rusten want morgen is het weer zwaar.... 

Bezoek ook eens volgende site www.savoiesport.com ,  het is de site van 5 hotels hier in Aix 
waaronder het onze, waar je kan logeren tijdens sportstages.  

Dag 6: donderdag 08/07/2004 

Het wordt precies hoe langer hoe vroeger om 7u15 ontbijten, de zwemmers zij aan tafel 

zeer stil. Maar ze wisten het al... een weerstandsvermogentraining of voor de lange 

afstandszwemmers een uithoudingsvermogentraining, dus afzien geblazen... Iedereen heeft 

zijn tijden ruim verbeterd tov eergisteren, dus dat is alvast goed nieuws ! Omstreeks 12u is 

Tim en Heidi hier met de kindjes aangekomen, zij hadden een bezoekje gepland naar hier 

en blijven eveneens tot dinsdag. Het eten blijft lekker voor iedereen, zelfs nog beter dan 

vorig jaar ! Straks moet ik de zwemmers nog beginnen wegen ....maar zover zal het wel 

niet komen zeker. Tijdens de platte rust slaapt bijna iedereen nu. Voor de avondtraining 

stond er een recuptraining op het menu, deze hebben we moeten afleggen tijdens fikse 

buien en juist voor een onweer, bleek later. Maar gelukkig was de training al gedaan na 

1u15min. Het avondeten is dan ook binnen geserveerd geworden, hopelijk kan dit morgen 

terug buiten ??? Voor iedereen slapen ging hebben we Ice Age gezien en iedereen vond het 
leuk. 

Dag 7: vrijdag 09/07/2004 

Het was vanmorgen bijna even donker als 's nachts, donkere regenwolken kleurden de 

lucht, het was eveneens een pak frisser dan de voorbije dagen, ik denk dat het misschien 

maar 12 graden was, gelukkig was het water warm genoeg en kreeg er niemand koud 

tijdens de zware uithoudingstraining. Om 9u begonnen er uiteindelijk wat zonnestralen het 

zwembad te bereiken... en iedereen fleurde op, maar het had niet echt een invloed op de 

tijden die er gezwommen werden, die waren niet voor iedereen goed ? De armen beginnen 

duidelijk moe te worden bij iedereen. 's Avonds moesten er nog enkele kilometers afgelegd 

worden, dus iedereen had nood aan platte rust. De avondtraining is zeer goed verlopen, 

iedereen geslapen tijdens de rust ???  Iedereen moest gaan slapen tussen 21u30 en 22u 

want morgenvroeg stond er weerstandscapaciteit op het programma !!!  

Dag 8: zaterdag 10/07/2004 



Zoals vermeld, was het deze ochtend zwaar afzien geblazen, met een "pittige" reeks 

weerstand... de tijden waren goed, maar iedereen moest meer moeite doen om deze te 

behouden, het leuke vonden de zwemmers zelf dat de traagst gezwommen tijden niet meer 

zo traag waren als vorige keren ! Na de ochtendtraining is iedereen wat inkopen gaan doen 

en was het om 12u het laatste niet gekende gerecht, want uit ervaring weten we dat het 

vanaf vanavond terug hetzelfde is dan vorige week... Niet erg zei iedereen want alles was 

tot hiertoe lekker... Leuk was wel dat enkele Zwitserse meisjes me kwamen vragen hoe die 

jongen noemde die op hun digitale camera stond, zij hadden onze ploeg stiekem op foto 

gezet. Toen ik de naam zei konden ze hem met moeite uitspreken LAAAAARZ of zoiets. De 

avondtraining verliep zoals gewoonlijk wat vlotter dan die van de ochtend. Het was 

trouwens niet zo zwaar en ze wisten allemaal al dat ze morgen niet moesten trainen, 

Zondag Rustdag ! 's Avonds hebben hebben we Die Another Day - James Bond gezien, na 

wel wat haperingen van de DVD speler of DVD zelf vond iedereen het wel een leuke film ! 

Slapen gaan mocht wat later vandaag en het was dan ook 23u voor iedereen op zijn kamer 

was. 

Dag 9: zondag 11/07/2004 

Uitslapen, ZAAAAAAAAALIIIIIIIIIGGGGGGGG, ontbijt om 9u15. Iedereen had blijkbaar 

honger op deze Vlaamse feestdag, ze aten het buffet volledig leeg... we hadden dan ook wel 

wat meer tijd. Tijdens de verkorte platte rust (maar 1 uurtje) ging iedereen eens nadenken 

wat de namiddagaktiviteit ging zijn, kanshebbers waren fietstocht, kanovaren, minigolf en 

??? we houden jullie op de hoogte. Het is het meest passieve van de 3 geworden, nl. 

minigolf, de winnaar van het tornooi is Tim geworden (naar het schijnt volgt die golfles 

???). Na het avondeten stond er een pingpong tornooi gepland met 10 deelnemers, na 

ronde 1 bleven er nog 5 over Tim, Olivier, Bernd, Lars en Filip. Vermits we met 6 moesten 

zijn in de volgende ronde mocht de beste verliezer er ook nog bij en dit was Petra. Naar de 

halve finales mochten rechtstreeks Petra, Olivier en Bernd, Filip en Lars moesten een extra 

kort wedstrijdje spelen als beste verliezers om alsnog een halve finale af te dwingen. Ik heb 

de duimen moeten leggen tegen Lars met 2 puntjes. Finalisten zijn uiteindelijk Petra en 
Olivier geworden EN de uiteindelijke winnaar van het tornooi was OLIVIER !!! 

Dag 10: maandag 12/07/2004 

Iedereen bekomen van de rustdag moesten we terug om 7u uit ons bed voor een lekker 

harde ochtendtraining. Het weer viel erg tegen voor deze laatste ochtendtraining van de 

stage en velen hadden kou, de trainer beet toch door en vond dat deze werstandsoefening 

volledig moestuitgevoerd worden. Wat dan ook gebeurt is, wel niet met zo'n schitterende 

tijden, maar dat lag dan waarschijnlijk aan de omgevingstemperatuur. Na de middag is het 

beginnen opklaren en hadden we om 16u de laatste training van de stage, spijtig, maar ja, 

het kan niet blijven duren. Ik had nog een leuk spelletje bedacht om een gedeelte van de 

training cadeau te kunnen krijgen en iedereen heeft het cadeautje behald !!! Goedzo. Voor 

het laatste avondmaal (grapje) staat er Fondue de Savoie op het menu, als geste van de 

hoteleigenaat, hopelijk lust iedereen het, maar ik heb het hen gisteren gevraagd en het 

bleek OK. Dus binnen enkele ogenblikken smullen maar.... 

Dag 11: dinsdag 13/07/2004 

Terugreis.... 

  

  

  



 


