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Kerststage 2014 
In Oostende, van zaterdag 20 december tot woensdag 24 december 

A Z  A A L T E R  O R G A N I S E E R T  

Deelnemers kerststage 2014 

Infobrochure Kerststage 2014 
In deze brochure staat alle praktische informatie mbt de stage. 
Indien jullie toch nog vragen hebben, kunnen jullie altijd één 

van de begeleiders contacteren.  
We wensen iedereen een schitterende stage toe! 

Trainers en bestuur AZ Aalter 

Meisjes: 6 

Anna Beirens 

Margaux Naert 
Fien Schouppe 

Olivia 
Vandamme 

Jozefien Callens 

Joke Coysman 

(triatlete) 
 

Jongens: 20 

Andreas Schepens – Emiel Beirens – 

Arthur Claeys – Jan De Weirdt – 
Michaël Kint – Louis Lust – Oscar 

Claeys – Jyrko Ghyselinck – Henri 
Lust – Kasper Mattheeuws – Lennard 

Van Hyfte – Jonas Vlamijnck – Robin 
Vlamijnck – Gaëtan Colpaert – Robbe 

Van De Walle – Arthur Naert – Warre 
Opstaele – Jarne Van De Sompel – 

Jori Van De Sompel – Louis Van 
Hulle 

Belangrijke info 
We verwachten alle deelnemers op 

zaterdag 20 december 2014 STIPT om 
10u00 in de inkomhal van het zwembad: 

ADRES ZWEMBAD  
Koninginnelaan 1  

8400 Oostende 

Na het afscheid zetten de ouders de  
koffers van de zwemmers af in het hotel.  

ADRES HOTEL 
Koningsstraat 61  
8400 Oostende  

Op woensdagochtend 24 december pikken 
de ouders eerst de koffers op en nadien de 
zwemmers, die rond 10u30 klaar zullen 
staan in de inkomhal van het zwembad. 



 

 

Trainingen 
Trainen doen we in het olympische 50m-bad van 
Oostende. Van zaterdag tot woensdag trainen we twee 
keer daags. Alle trainingen worden zowel qua duur als 
qua inhoud aangepast aan de verschillende 
leeftijdsgroepen. Op zaterdag- of zondagavond 
plannen we een gezellige activiteit. ’s Ochtends 
kunnen we terecht in 3 banen en dit van 8u00 tot 
10u00 (uitgezonderd op zaterdag: 10u30 tot 12u30).  
’s Avonds hebben we ook 3 banen en dit van 15u00 tot 
17u (op za, zo en ma) of van 15u30 tot 17u30 (op di). 

We logeren in het charmante tweesterrenhotel 
Thevenet, op amper vijf minuutjes wandelen (langs de 
zeedijk nog wel) van het zwembad. Het hotel biedt 
voldoende comfort en is bijzonder geschikt voor 
groepen. Zo kunnen we beschikken over een 
vergaderzaal met beamer, liggen alle kamers gezellig 
dicht bij elkaar en zijn er zowel één-, twee-, drie- als 
vierpersoonskamers. 

Meer weten? Check out http://www.hotelthevenet.be 

’s Ochtends ontbijten we tussen 7u00 en 7u30 in het hotel. 
Daar liggen elke ochtend verse pistoletjes op ons te 
wachten. Er kan zelfs een koffiekoek of croissant af. Voor 
het middag- en avondeten kunnen we terecht in de 
cafetaria van het zwembad. Daar staan er ’s middags een 
pastalunch en dessert op het menu, ’s avonds een heerlijk 
dagmenu. Je mag ’s middags zo veel bijvragen als je wil en 
er wordt bij elke maaltijd minimaal een halve liter water 
per persoon geserveerd. Tussendoortjes en drank (water) 
worden eveneens door ons voorzien. Niemand zal dus 
honger of dorst lijden. 

Er worden tal van activiteiten voorzien. Er staat al een 
quiz op het programma, een buitenspel, een filmavond 
en nog veel meer… 

Tijdens ons verblijf gaan we met z’n allen naar 

Kinepolis Oostende.  

Logies 

Eten 

Ontspanning 

Benieuwd naar het dagmenu? Check out 

http://www.cafetaria-zwembad-oostende.be/ 

K E R S T S T A G E  2 0 1 4  A Z  A A L T E R  



 

 

Nuttige nummers 
In geval van nood kan u ons 24/24 bereiken op 

onderstaande coördinaten 

Hotel Thevenet – Dhr. Buffel:   059/701035 
Cafetaria Zwembad Oostende:   059/709705 
 
David De Wandel – permanente begeleider: 0475/672238 
Jens Meirhaeghe – permanente begeleider: 0483/204123 

”Goede afspraken maken goede vrienden” 
ü Kamerindeling: leeftijdsgenoten slapen zoveel mogelijk samen. De kamerindeling wordt ter plaatse 

bekendgemaakt maar kan altijd nog gewijzigd worden. Zo worden hardnekkige lawaaimakers of 

nachtelijke ambiancemakers gegarandeerd op een aparte kamer gelegd. 

ü De voorziene voeding is zowel qua hoeveelheid als kwaliteit zeer goed en afgestemd op sporters. Indien 

dit niet zo blijkt te zijn, grijpen we in. Gezonde tussendoortjes alsook voldoende water (minimaal 1,5l. 
per dag) zulllen ter plaatse worden voorzien. Snoep, frisdrank en te vetrijke voeding zijn uit den boze. 

ü Wij verwachten ook tijdens de stage van iedereen een uitzonderlijke discipline. 

ü Er zijn nooit jongens op meisjeskamers (of vice versa) en intimiteiten worden achterwege gelaten. 

ü Het hotel wordt enkel onder begeleiding verlaten. 

ü We zijn altijd en overal stipt op tijd. 

ü Beleefdheid en respect voor anderen is een must. 

ü Netheid is eveneens een noodzaak. We laten nergens lege flessen, blikjes of zakken achter en houden de 
kamers ordelijk en proper. 

ü Er zal streng toegezien worden op de platte rust ’s middags alsook de nachtrust. Meestal slaat na enkele 
dagen trainen de vermoeidheid al toe. Voldoende rust is een absolute noodzaak om de geleverde arbeid 

te verwerken. Zwemmers die na het uur van slapengaan worden betrapt of overdag weigeren te rusten 
zullen daarom een sanctie krijgen. 

ü Het slapengaan gebeurt volgens leeftijd: °2005-2004 = 20u30, °2003-2002 = 21u, >°2001 = 21u30. 

  



 

 

  

Wat zit er zeker in mijn koffer en zwemzak? 

ü Zwemgerief in zwemzak: voldoende zwembroeken/badpakken en handdoeken, zwembril en badmuts, 
plankje en pullboy, paddels, zwemvliezen en zoomers. 

ü Drinkbus, eventueel sportdrank of -poeder (oplosbaar in water zoals bv. Isostar®,…). 

ü Identiteitskaart of identiteitsbewijs met foto voor kinderen jonger dan 12 jaar + SIS-kaart. 

ü Zakgeld: maximaal 10€, aangezien de stageprijs werkelijk een ‘all-in’ prijs is. 

ü Zorg voor voldoende kledij aangepast aan het seizoen, dus voorzie ook kledij voor koud en regenachtig 

weer (opm.: alles zoveel mogelijk voorzien van je naam). 

ü Trainingspak en jogging- of loopschoeisel. 

ü Zak voor vuil linnen. 

ü Slaapkledij (indien gewenst: je eigen hoofdkussen). 

ü Knuffelbeertje (indien nodig want trainer Jens is er natuurlijk ook nog altijd). 

ü Lakens, kussens en dekbedden zijn ter plaatse aanwezig dus hoef je niet mee te brengen. 

ü Toiletgerief: zeep en shampoo, kam, tandenborstel, tandpasta, eventueel scheergerief. 

ü Iets om je in stilte mee bezig te houden indien je de slaap niet kan vatten of te vroeg wakker wordt: bv. 
een boek of spelletje (géén PSP, iPod, iPad, Nintendo DS of andere ‘asociaal’ speelgoed). 

ü Waardevolle voorwerpen laat je best thuis. Je hebt geen GSM nodig op stage maar wil je die toch 
absoluut meenemen kleef er dan je naam op. Voor de middagpauze en het slapengaan moet je je GSM 

zonder excuses afgeven. 

ü Eventuele medicatie: op vraag van de ouders kan door de begeleiding worden toegezien op het verbruik 

van medicatie. Gelieve in dit geval een brief mee te geven met de nodige informatie (aantal toedieningen, 
toedieningswijze, tijdstip van inname/toediening, enz...) en dit op voorhand met de begeleiding te 

bespreken. 

CHECKLIST 

GEBRUIK DEZE RUIMTE OM NOG ENKELE PERSOONLIJKE SPULLETJES TOE TE VOEGEN 


