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Wist u dat…? 
 

- Wij met een heel stel SCOMMERS naar Eindhoven afgereisd zijn? 
- Om daar een heel weekend in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion te 

zwemmen? 
- Er dit weekend heel goed gezwommen is door alle deelnemers? 
- Er zelfs 25m bad Pr’s verbroken zijn in het 50m bad? 
- 6 PR’s (25m) om precies te zijn? 
- Dat er ongelooflijk veel CR’s gezwommen zijn? 
- 24 CR’s! 
- Er tegelijkertijd zowel in het 50m bad als in het 25m bad gezwommen werd? 
- Er teams vanuit de hele wereld mee deden? 
- Te weten Duitsland, Curacao, Amerika, Engeland, België en Nederland? 
- Wij een stel hele goede klokkers mee genomen hadden? 
- Te weten Vera, Wilfried en Anneli? 
- Dat ik hen daarvoor wil bedanken, want zonder officials geen deelname? 
- Dat bij aankomst in het zwembad Claudia en Rebecca tegelijkertijd met Ranomi 

Kromowidjojo op de wc zaten? 
- Dat zij later voorbij kwam fietsen? 
- Dat Claudia het niet geloofde toen Rebecca zij dat dat Ranomi was? 
- Omdat zij net gedag tegen haar had gezegd toen ze in de wc stond? 
- We met bijna de hele ploeg overnacht hebben in een tentenkamp? 
- We daar ook lekker geBBQed hebben? 
- We op die camping ook Twister gespeeld hebben? 
- Omdat Quinty dit meegenomen had? 
- Dat Loes toen uit haar broek gescheurd is? 
- Dat Wilfried tijdens de BBQ de worst met iedereen deelde?  
- Dat Vera en Meta heel goed zijn in voorpiepen in de rij voor het eten? 
- Zij zo voor iedereen wat te eten mee namen? 
- Zij nog een keer terug gingen om te zeggen dat ze ‘iets vergeten’ waren en zo dus 

nog een keer vooraan in de rij stonden? 
- Dat Pascal, Meta, Désiree, Claudia, Koen en Quinty in de ene tent sliepen? 
- Dat Loes, Wilfried, Karen, Renske en Rebecca in de andere tent sliepen? 
- Dat toen er ’s avonds een paar naar de wc waren snel alle bedden omgewisseld en 

ingepikt zijn? 
- Er dit weekend meer dan 300 foto’s gemaakt zijn? 
- Er al een heleboel op het picasa webalbum staan?  
- We met zijn allen het Wilhelmus gezongen hebben tijdens de ploegenpresentatie? 
- Dat toen de Duitsers opkwamen er een heel leuk lied gespeeld werd?  
- En dat ik dat niet hier in ga zetten wat de tekst is, maar jullie dat lekker zelf mogen 

verzinnen?   
- Dat Wilfried heeeeeel goed kan masseren? 
- Dat Koen en Quinty dé Pen gewonnen hebben? 
- Dat je deze pen kon winnen als je eerste was uit de serie? 



- Dat de meesten van ons niet wisten dat ‘De Tongelreep’ een water is wat naast het 
zwembad loopt? 

- Dat we beide dagen tijdens de pauze nog lekker buiten gelegen/gezwommen 
hebben? 

- Omdat we vrij gebruik mochten maken van binnen- en buitenbad? 
- Dat Renske en Rebecca heel goed de kabouter Plop dans kunnen dansen? 
- Ik Peter en Pascal wil bedanken voor het ploegleideren? 
- En Meta ook, want zij was assistent ploegleider? 
- Dat de Tomtom in de auto van Pascal het niet helemaal snapt rond Eindhoven? 
- Dat Meta en Pascal daardoor verkeerd reden en bijna in Duitsland uitkwamen? 
- Dat toen we uiteindelijk eens van de snelweg afkonden Rebecca gelukkig wél de weg 

wist? 
- Dat we toch niet te laat gekomen zijn voor de wedstrijd? 
- Dat Rebecca op de 50m rug de snelste starttijd van dit hele toernooi heeft 

neergezet? 
- Namelijk 0.62 sec? 
- Dat Claudia de allerlangzaamste starttijd van dit toernooi heeft neergezet?  
- Namelijk 1.01sec?  
- Maar zij ook een hele snelle had, 0.63 sec? 
- Dat Désiree een nieuwe badmuts heeft, eentje met schaapjes? 
- Wij haar daarom als een schaap aangemoedigd hebben? (De-e-e-e-e-e-e-esire-e-e-e!) 
- Dat Renske op de 50m schoolslag een bronzen medaille gewonnen heeft? 
- Zij daarmee de enige SCOMmer is die een medaille gewonnen heeft? 
- Dat Karen en Koen allebei net terug waren van een school-uitje en daardoor niet 

helemaal uitgeslapen aan dit toernooi begonnen? 
- Zij ondanks dat toch gewoon goed en lekker gezwommen hebben? 
- Dat Désiree een schok heeft gekregen van schrikkeldraad? 
- Omdat zij zonodig de paarden moest gaan aaien?  
- Koen daarna gezworen heeft dat hij nooit aan schrikkeldraad zou gaan zitten?  
- We na afloop van de 2e dag nog naar de McDonalds zijn geweest? 
- Dat Claudia toen erg lang moest wachten op haar wrap? 
- Dat er toen een hele aardige jongeman was die ons thee en koffie bracht als excuus 

voor het wachten? 
- Dat wij toen zijn naam gevraagd hebben, en dat hij Ruben heette? 
- Dat we toen naar de bedrijfsleider gevraagd hebben? 
- Dat die man zich het … schrok van al die mensen aan de toonbank? 
- Wij alleen maar wilde zeggen dat Ruben medewerker van de maand moest worden? 
- Dat die man niet goed wist wat ie er mee aan moest en later toen wij naar buiten 

gingen stond te blozen en lachen? 
- Wij daar erg veel lol om gehad hebben? 
- Wij zoizo dit weekend heel veel lol gehad hebben? 
- Dat het echt gewoon retegezellig was? 
- Dat we dus volgend jaar gewoon weer gaan? 
- Dat jij volgend jaar ook mee kan? 
- Dat je je daarvoor op kan geven bij Anneli? 
- Maar dan wel over een paar maanden, want het duurt nog een jaar!   

 


