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Na veel bloed, zweet en tranen hadden we dan toch een degelijke ploeg voor de 24 
uren van Welden kunnen verzamelen. Zo’n 29 koppige delegatie van KASVO-(jeugd) 
had zich ter beschikking gesteld om 24 uren lang het beste van zich zelf te geven.  

Vol goede moed, enthousiast maar met weinig ervaring stonden we om 17 u aan de 
startlijn. Met nog veel fut in de benen namen we een goede start en legden beslag op 
de 2e plaats. Maar de weg was nog lang…. 

De eerste uren verliepen vlot en we losten elkaar goed af, met momenten hadden we 
zelf atleten te veel (stel je voor!). Toen de avond viel en het begon te schemeren 
werd het aantal gehalveerd, en gingen de meeste supporters stilletjes aan hun bedje 
opzoeken. Het kwam er voor ons nu op aan om wakker te blijven. Aanvankelijk lukte 
dit voor de meeste en dit met behulp van de rijstpap van Mevr. De Stoppeleire 
(Maria). 

Maria, Maria wij houden van jou, 
voor u staan we 24 uren in de kou. 

Maar toen de klok tegen tweeën sloeg kwam voor velen de gevreesde klop van de 
hamer. En dit terwijl "Vondelhof Haaltert" ons voorbij snelde. We vonden dat we dit 
niet zomaar konden laten gebeuren en besloten rond 3 uur ons schema te verlaten 
en een aanvalsplan op touw te zetten. En dit met behulp van onze trainer "ad interim" 
Marc Meirlaen. Dit tot grote spijt van Lieven en Bert Coussé die we abrupt uit hun 
schoonheidsslaapje haalden. Het had echt effect want Lieven was zo woest dat we 
hem gewekt hadden dat hij zo gemotiveerd was en de voorsprong van Vondelhof 
deed smelten als sneeuw voor de zon. ( En de zon was werkelijk van de partij want 
om 5 u 's morgens bedroeg de temperatuur al 17 °C en deze ging nog stijgen tot 
begin de 30°C). 

En zo kwam onze turbo op gang en ging de nacht dankzij ons welbekende gezang 
gezapig voorbij. Want onze fietsenbrigade zorgde steeds voor de meezingbare 
deuntjes zodat we zeker niet in slaap vielen. 

( Ik hoop dat de weinige buurtbewoners er niet te veel hinder van ondervonden.) 

De wereld werd stilaan terug wakker maar onze benen begonnen af en toe al eens 
tegen te sputteren. Maar we mochten niet stilvallen want de kwelduivels van Haaltert 
zaten ons nog steeds op de hielen. Het was echt een nek aan nek race. Zeker niet 
geschikt voor hartpatiënten! 

De voormiddag streek moeizaam voorbij maar onze benen konden echt niet meer. 
Onze tent was echt de ziekenboeg van WO I geworden. Iedereen was stik kapot. Maar 
toch moesten we de toertjes blijven afhaspelen. Ook al hadden we al 3 kunstgebitten 
kapot gebeten we bleven doorgaan. En wonder boven wonder lukte dit nog want ook 



Haaltert kreeg bezoek van onze man met de hamer. En zagen het steeds minder 
zitten. Ook al wilden ze hun overwinning van vorig jaar verdedigen. Maar dit was 
zonder de " bende van KASVO" gerekend, of niet? 

We prevelden enkele schietgebedjes naar hierboven en toen kwam onze reddende 
engel naar beneden gevlogen, namelijk Koen De Stoppeleire. Hij trok vliegensvlug zijn 
sportschoenen aan en scheurde definitief het deelnemersveld uiteen en diepte hierbij 
onze voorsprong op Haaltert uit tot een geruststellende 2 ronden. 

Het werd 17 u en iedereen haalde opgelucht adem. Niemand had het verwacht maar 
we hadden de 24 uren gewonnen. �������NP stond er op onze kilometerteller! 

Tijdens de euforie klok er maar één kreet nl.: 

"Wendy en Martin zullen trakteren tsjoelala tsjoelala…" 

En zo gebeurde het; onze 2 slachtoffers mochten in hun geldbeugel tasten - . 

Na enkele glazen gedronken te hebben mochten we op het podium onze welverdiende 
trofee gaan halen en voor velen bleek dit de lastigste taak van de voorbije 2 dagen. 
Want dat podium was toch zooo hoog. Maar de kroon op ons werk. Het heeft ons echt 
deugd gedaan. 

Na nog eventjes gezellig na te genieten vertrok iedereen moe maar tevreden 
huiswaarts. 

Bedankt voor al jullie inzet! 

Uw vliegende en vermoeide verslaggever, 
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