
ZWEMSTAGE
2022

Moravske Toplice - Slovenië



WAAR GAAN WE NAARTOE ?

Dit jaar gaan we op stage naar Moravske Toplice in Slovenië.  

Slovenië is lid van de EU, dus je kan er gewoon betalen met de Euro. 

Sloveens is een Slavische taal en dus bijna onverstaanbaar, maar de meeste 
mensen spreken ook Engels.

We verblijven in het 4-sterren hotel & resort Vivat. Dit hotel beschikt over 2-
persoonskamers en 1-persoonskamers die allemaal voorzien zijn van een eigen 
badkamer. 

Hotel & Resort Vivat
Ulica ob igrišču 3
9226 Moravske Toplice
Slovenië 

Voor de trainingen maken we gebruik van een
buitenzwembad (50m) dat zich aan het hotel bevindt. 
Eveneens beschikt het hotel over een fitnessruimte 
die we kunnen gebruiken voor droogtraining.



REISGEGEVENS

HEENREIS Vrijdag 1 juli 2022

11.30u Afspraak in de inkomhal van Zaventem ter hoogte van 
Rij1 van de incheckbalies (zie bijlage). 
WEES OP TIJD!!

14.00u Vertrek vlucht SN3343 van Brussel naar Ljubljana
15.40u Aankomst vlucht SN3343 in Ljubljana en transfer 

per bus naar eindbestemming (busrit ca. 2 uur en 10 minuten)
+/- 18u Aankomst te Moravske Toplice

TERUGREIS   Dinsdag   12 juli 2022  
       
09.30u Vertrek van de bus richting luchthaven Ljubljana

Mogelijk bezoek aan Ljubljana afhankelijk van 
aankomst op luchthaven.

16.25u Vertrek vlucht SN3344 van Ljubljana naar Brussel
18.15u Aankomst luchthaven van Zaventem en transfer auto 

naar Herentals

DEELNEMERS

1 Dries De Jonge 2005 15 Naobi van de Ven 2006
2 Michiel Nelis 2006 16 Victor Van Steenbergen 2009
3 Toon de pooter 2006 17 Alexander Schwerin 2005
4 Ron Wynants 2006 18 Wouters Jordi 2005
5 Quillan Bertels 2009 19 Wouters Lieze 2007
6 Connor D'Hondt 2005 20 Berne Florus 2005
7 Eva Peeters 2005 21 Pepijn Dirickx 2009
8 Michiel Laeremans 2005 22 Verbeek Sem 2004
9 Pieter Laeremans 2007

10 Simon Laeremans 2009 23 Coach Ann
11 Sebastiaan Laeremans 2009 24 Coach Kirsten
12 Haxelmans Luca 2005 25 Coach Mats
13 Helena Mertens 2009 26 Jan Laeremans
14 Axelle Boven 2010



DAGINDELING

Onze dagplanning ziet er ongeveer zo uit: 

06.30 u – 07.00 u Opstaan en klaarmaken
07.00 u – 08.00 u Ontbijt
08.00 u – 10.00 u Ochtendtraining
10.00 u – 12.00 u Ontspanning
12.00 u – 13.00 u Lunch
13.00 u – 15.00 u Siësta
15.00 u – 16.00 u Vrije tijd 
16.00 u - 18.00 u Training
18.00 u – 20.00 u Ontspanning
20.00 u – 21.00 u Avondmaal
21.00 u - 21.30 u Avondactiviteit
22.00 u Licht uit en slapen

 Siësta houdt in dat iedereen op zijn kamer blijft en zich rustig bezighoudt.  
Voldoende rusten is belangrijk.

 We gaan in groep van en naar het zwembad.
 De begeleiders moeten steeds op de hoogte zijn van waar je bent.  Je gaat 

dus niet op je eentje rondwandelen.
 Bij problemen of conflicten kan je steeds bij de begeleiders terecht.
 Hou de kamers ordelijk!

Rustdag: 
Donderdag 7 juli zal er een rustdag zijn 
(geen ochtend- en avondtraining). Die dag 
staat er een uitstap naar het nabijgelegen
aquapark Terme 3000 op het programma.

Verdere  richtlijnen  krijg  je  ter  plaatse.  Aanpassingen  aan  deze  dagindeling  zijn
steeds mogelijk.



WAT NEEM JE MEE?

1. Algemeen
- slippers, licht schoeisel en minstens één paar gesloten schoenen
- voldoende kleding, zorg ook voor iets warmers (de avonden kunnen soms 

fris zijn)
- regenjas
- toiletgerief 
- zakdoeken en washandjes
- Enkele handdoeken voor aan het zwembad. De handdoeken van hotel zijn 

alleen in de badkamer (douche) te gebruiken. 
- Voldoende zonnecrème
- Muggenmelk
- Huidcrème of vaseline tegen huidirritatie bij het vele zwemmen
- ShaRK-T-shirt en ShaRK-trainingspak
- pet en zonnebril
- Drinkbus voor tijdens de training (bij voorkeur doorschijnend).  Deze kun je

dagelijks vullen met water dat je lokaal kan kopen of met kraantjeswater.
Het kraantjeswater van Slovenië is drinkbaar water.  Als je een smaakje
wilt, kan je best iets meenemen. Bij voorkeur in poedervorm.

2. Divers
- Ontspanningsmateriaal zoals speelkaarten, boeken, enz
- Muziek is toegestaan, houd wel de decibels in de gaten.
- Je mag gerust wat gezonde tussendoortjes meebrengen. 

3. Zwemgerief 
- voldoende zwembroeken of badpakken
- badmutsen
- zwemvliezen of zoomers, paddles en pullboy, rekker voor droogtraining.
- zwembrilletjes bij voorkeur met donkere glazen tegen de zon
- rugzak of zwemtas
- voor de jongere zwemmers eventueel en thermisch t-shirt indien het water 

te koud zou zijn.

4. Zakgeld 
- Laat hier het gezond verstand spreken.
- Zakgeld is enkel nodig voor drank tijdens de trainingen, voor af en toe een

tussendoortje of voor een souvenirtje.  Neem dus best niet te veel mee en
best in kleine coupures (5 of 10 €).  Indien gewenst kan het zakgeld in
bewaring worden gegeven bij de begeleiders.

5. Medicijnen
- Er zal door de begeleiding een EHBO-koffer met basismedicatie worden 

meegenomen.
- Als je zelf specifieke medicatie moet innemen, dan dien je deze uiteraard

zelf mee te nemen.  Breng de begeleiders hiervan wel schriftelijk op de
hoogte, vermeld de juiste gebruiksaanwijzing en laat je ouders het briefje
handtekenen.



- Als er specifieke medische aandachtspunten zijn, dien je de begeleiders 
hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.

- Als je bepaalde allergieën hebt, vragen we ook om dit schriftelijk aan de 
begeleiding te melden.

6. Bagage

KOFFER:    

Alles dient in 1 tas of koffer te worden 
ingepakt met een maximaal gewicht van 
23 kg per persoon en maximale afmeting 
158 cm ( A + B + C). 

Overschrijding van dit gewicht zal door de 
luchtvaartmaatschappij beboet worden.

HANDBAGAGE: 

Iedereen mag 1 handbagage meenemen 
met een maximaal gewicht van 8 kg en 
max. afmetingen van 55 x 40 x 23cm.

Opgelet: Vloeistoffen best vermijden in je 
handbagage! 

Een beperkt volume aan vloeistoffen en 
gels kan in je handbagage worden 
meegenomen. Je mag maximaal 1 liter 
meenemen in individuele verpakkingen 
van maximaal 100ml per stuk. De 
vloeistoffen en gels moeten eveneens 
worden opgeborgen in een transparante, 
hersluitbare plastic zak. 

Tandpasta, gel, parfums, enz... zijn evenmin in de handbagage toegelaten.

7. Neem geen waardevolle spullen mee.  Als je dit toch doet, is het op eigen 
verantwoordelijkheid.

8. Zorg de eerste dag voor een lunchpakket/geld.  Bij aankomst in het hotel is er een
avondmaal voorzien, maar dit is vrij laat op de avond en dan zijn we al een hele
tijd onderweg.



BIJZONDERE PAPIEREN EN FORMALITEITEN

 Zwemmers  die  minderjarig  zijn,  dienen  een  reistoelatingsformulier mee  te
nemen op stage. Als ouder of voogd geef je via dit document de toelating aan
jouw minderjarig  kind  om naar  het  buitenland te  reizen.  Dit  document  kan je
(tijdig) aanvragen via jouw gemeente. Een voorbeeld van dit document vind je
achteraan  deze  infobrochure.  Hierop  laat  je  “Anne  Feyten“  invullen.  
Dit  document dien je  ten laatste op 15 juni  te  bezorgen aan Anne Feyten of
Kirsten Tuerlinckx of bezorg je ons via mai  l    sportsecretariaat.shark@g  mail.com.  

 Iedereen ouder dan 12 jaar dient zijn identiteitskaart bij zich te hebben. Vooraf
werd  reeds  gevraagd  om  het  identiteitskaart  nummer  via  onze  website  in  te
vullen,  doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk 1 juni. We vragen dat de zwemmers
eveneens  een  foto  of  scan van  hun  identiteitskaart meenemen.  Indien  de
zwemmer zijn/haar identiteitskaart kwijt zou geraken, hebben we nog een back-
up.

 Kinderen jonger dan 12 jaar moeten een Kids-ID meenemen. 

 Controleer zeker de vervaldatum van je paspoort  of identiteitskaart. De meeste
landen  binnen  Europa  mag  je  enkel  betreden  als  je  paspoort  of  ID  nog  tot
minstens 2 maanden na aankomst geldig is. Indien dit niet het geval is, kan je
deze  best  tijdig  aanvragen  bij  de  gemeente,  want  dit  vraagt  enige  tijd!

 Vraag bij je mutualiteit de nodige documenten op voor reizen naar het buitenland.
Een  kleefstrookje van de  mutualiteit is erg handig omdat het al jouw gegevens
van  de  ziekenkas  vermeldt.  Eveneens  dienen  de  zwemmers  hun  Europese
ziekteverzekeringskaart (EZVK) bij te hebben tijdens de stage. De EZVK bewijst
dat de zwemmer in orde is met de Belgische ziekteverzekering. Daardoor krijgt
hij/zij  in  andere  EU-lidstaten  (waaronder  Slovenië)  toegang  tot  onvoorziene
medische zorg. De EZVK kan u gratis aanvragen bij het ziekenfonds van uw kind.
De verwerking bij het ziekenfonds kan soms een tijdje in beslag nemen, dus best
zo snel mogelijk de aanvraag indienen.

HOE KAN JE ONS BEREIKEN?

- In uiterste noodzaak kan je best terecht bij de volgende personen:  
De Jonge Frederik – 0032 474 42 11 59 

BIJKOMENDE VRAGEN

Stuur een berichtje naar  sportsecretariaat.shark@g  mail.com  

Wij wensen alle deelnemers veel stagegenot!
Het Bestuur, de Trainers en Begeleiders van ShaRK

mailto:sportsecretariaat@hzc.be
mailto:sportsecretariaat@hzc.be


Ouderlijke Toestemming voor een minderjarige om naar het buitenland te reizen
Autorisation parentale pour un séjour à l’étranger

Zustimming der Eltern für einen Auslandaufenthalt
Parental authorisation for a stay abroad

Ik ondergetekende vader/moeder/voogd
Moi, soussigné père/mere/tuteur
Ich Unterzeichner Vater/Mutter/Vormund
The undersigned father/mother/guardian

geef toelating aan mijn minderjarige zoon/dochter
donne la permission à mon fils mineur / ma fille mineure
gebe die Zulassung an meinem minderjährigen Sohn / meiner minderjährige Tochter
gives the permission to his/her minor son/daughter

naam – nom – Familiename – last name
voornaam – prenom – Vorname – first name
Geboortedatum – né le – geboren am – date of birth

om zich te begeven naar
a fin de s’ enaller à
zu gehen nach
to go to

van – de – vom - from 01/07/2022
tot – jusqu’a – bis - to 12/07/2022

onder toezicht van
sous la garde de
unter der Aufsicht von
under the supervision of 

plaats – lieu – Ort – place datum – date – Datum – date handtekening – signature – Unterschrift 
– signature

Gezien voor wettiging van de hierboven geplaatste handtekening
Vu pour légitimation de la signature ci-dessu
Gesehen für Legitimierung der obenstehenden Unterschrift
Seen for legitimation of the sognature placed above

datum – date – Datum – date voor de burgemeester – pour le maire – für den Bürgermeister – for 
the major

de gevolmachtigde beambte (artikel 126 g.w.)

gemeentezegel handtekening – signature – Unterschrift – 
signature

Slovenië

Anne Feyten



Afspreekpunt luchthaven: 


