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7 april 2002 
 

Blankenberge 

Vrijdag 5 april 

Al nachten lang kon ik niet slapen en lag ik te woelen in mijn bed, maar vandaag was 
het eindelijk zo ver. De langverwachte atletiekstage en dit voor een gans weekend. 

Namelijk 5-6 en 7 april. Met een beetje schrik (want het was mijn eerste stage, wie 
weet wat voor een wreed weekend mij daar te wachten stond ) kwam ik rond 16.15 u 
aan het station te Oudenaarde aan. En stipt op tijd vertrokken we om 16.30u richting 
Gent ( jawel de trein had geen vertraging, tot nu toe nog een applausje voor de 
NMBS). Eens in Gent aangekomen spurtten we naar de volgende trein richting 
Blankenberge want we hadden slechts een tweetal minuten tijd. En ook deze keer 
was de trein op tijd MAAR wat gebeurde er? Onze reeds gereserveerde plaatsen 
waren al ingenomen door een bende "gepensioneerden". En nadat we een aantal 
keren vriendelijk hadden gevraagd om onze plaatsen te verlaten kregen we het niet 
al te beleefde antwoord: " De jeugd van tegenwoordig heeft toch geen manieren, om 
ons zo van ons plaats weg te jagen, wij blijven lekker zitten." En ook de conducteur 
had geen zin om in te grijpen.  

Gevolg tot Brugge moesten we recht staan, gelukkig dat we allemaal getrainde en 
sportieve mensen zijn. ( Wie is er dan onbeleefd?) Conclusie weer een negatief 
rapport voor de NMBS en een klachtbrieftje voor de bevoegde instanties ( Tot zover 
het verhaal van de Belgische spoorwegen)  

Na de kleine probleempjes op de trein zijn we toch allemaal gezond en wel in 
Blankenberge aangekomen en nog steeds in een optimale sfeer.  

Eens in het BLOSO-complex te Blankenberge aangekomen werden de kamers 
verdeeld en mocht iedereen zijn bed opmaken en zijn valies uitlegen. ( bij de ene 
ging dit wat vlotter dan bij de andere want zo waren er een paar onder ons die nog 
nooit van een bed opmaken gehoord hadden en die nog altijd dachten dat dit 
s’nachts door de kaboutertjes gebeurde )  

Toen iedereen uiteindelijk geïnstalleerd was in zijn kamer konden we allemaal 
genieten van onze heerlijke pic-nic.  

Eenmaal krachten opgedaan vertrokken we luidkeels richting strand en dit tot grote 
tevredenheid van de plaatselijke apothekers want de verkoop van oordopjes steeg 
opeens fenomenaal.  

Eindelijk aangekomen op het strand deden we ons tegoed aan een parijtje rugby, 
waarbij iedereen min of meer zonder kleerscheuren is vanaf gekomen. Want dit was 
helemaal geen sinecure.  



Toen we in een gezapig tempo (want het was al laat op de avond) in het BLOSO 
centrum terug aankwamen was er nog tijd voor een spelletje UNO en natuurlijk ook 
voor een gezellige babbel met een goede …. frisdrank in de hand.  

En toen werd het stilletjes aan tijd om onder de wol te kruipen.  

Slaap zacht.  

Zaterdag 6 april  

Meteo: Een stralende zon en fluitende vogeltjes, kortom: prachtig lenteweer.  

Na een voor sommige onder ons korte nachtrust zaten we reeds om 7.30u weer 
allemaal "fris en monter" aan de ontbijttafel.  
Na het stevige ontbijt was het tijd voor de eerste stevige training. Voor de fondlopers 
werd het een stevige conditietraining in de duinen, en ik kan u vertellen dat ik toen 
echt wel conditie te kort kwam want ik was helemaal kapot na de training. Moe maar 
voldaan keerden we rond 11.30u terug en wachtend op een zalige douche kregen we 
een verfrissende aquarius aangeboden.  

Na de heerlijke douche spurtten we allemaal richting eetzaal want het was reeds 12u 
en dus "schafttijd". Er stond namelijk tomatensoep en als hoofdgerecht zalm met 
preisaus op het menu. Smullen dus!!!!!!!  

Na een korte siësta was het tijd voor de tweede training van de dag. Voor ons stond 
er een stevige pistetraining op het programma. Met nog de vermoeidheid van de 
duinenloop in de benen begonnen we toch moedig aan onze loodzware training. ( we 
probeerden eerst nog wat vermindering bij Wendy te verkrijgen maar deze moeite 
was tevergeefs).  

We waren de training goed gestart maar op een bepaald moment kregen een aantal 
atleten last van hun "actieve biffidus".( Wat zat er in de zalm of was het de preisaus?) 
Nog een geluk dat de toiletten niet te veraf lagen. Maar af en toe aangemoedigd door 
de supporters van de lokale voetbalploeg slaagden we er toch in om onze training 
met vrucht af te ronden.  

Na de stevige training kon een goed avondmaal er wel van af. En dat we stevig 
getraind hadden was duidelijk merkbaar, want er was opeens een acuut tekort aan 
brood. Al het brood was door ons en de mannen van de judo opgesmuld. En dit 
terwijl er nog mensen waren die nog honger hadden. Niet waar Fabienne?    

Hoewel iedereen al zeurde dat ze enorm moe waren vonden de leden van ASCO 
toch dat er nog een actief avondspel vanaf kon. Namelijk het fameuze " Ganzenspel". 
Alhoewel iedereen stikkapot was, nam iedereen zeer gedreven en competitief deel 
aan het spel. Een grote proficiat hiervoor. En een dikke pluim voor de winnaars en al 
de andere deelnemers, want deelnemen is veel belangrijker dan winnen! En het was 
toch voor het plezier, niet?  

Toen het Ganzenspel afgelopen was werd het stilaan tijd voor een klein fuifje en 
daarna ging iedereen moe maar tevreden gaan slapen.  



Zondag 7 april  

Meteo: Een stralende zon met hier en daar een stapelwolkje, maar toch uitstekend 
sportweer.  

Het zelfde scenario van de dag tevoren speelde zich af, om 7.30u ontbijt, maar voor 
velen onder ons ging dit al veel minder vlot als gisteren morgen. Maar dit werd 
grotendeels weer goed gemaakt want er stonden immers pistolets op het menu en 
deze keer waren er in overvloed.  

Een kleine twee uurtjes later was het reeds tijd voor onze 3de en tevens laatste 
training van dit weekend. Voor de fond stond er een rustige uurloop op het 
programma, maar bij velen onder ons waren de batterijen al weer opgeladen, dus 
werd er maar een heuse "Ronde van Vlaanderen" gelopen. En dit met tal van 
ontsnappingen.  

Bij de kamp stonden er een hoop conditiespelletjes op het programma, maar naar 
verluid werd er meer een " om- ter-meest-vallen-competitie" van gemaakt, onder het 
motto: als men zich maar amuseert.  

Het was andermaal weer tijd om te gaan eten want de klok wees weer naar 12u ( je 
zou op den duur beginnen denken dat de stage alleen maar bestond uit eten, trainen, 
eten,…). Deze keer stonden er frietjes met biefstuk op het menu met als dessert een 
ijsje.  

Nadat er eerst eventjes naar de koers werd gekeken werd het tijd voor een partijtje 
minigolf.  

Hoewel bij de één zijn balletjes meestal in de nek van een medespeler terecht 
kwamen, en bij de anders steeds onmiddellijk raak was, amuseerde iedereen zich 
kostelijk.  

Maar aan alle mooie verhaaltjes komt een einde en werd het reeds tijd om ons 
richting station te begeven, en daar de trein huiswaarts te nemen.  

En zoals gepland kwamen we allemaal (en ditmaal zonder problemen) rond 19.30u 
aan in Oudenaarde.  

Met spijt in het hart werd van iedereen afscheid genomen en vertrok iedereen (met 
mama en papa) huiswaarts.  

Het was een vermoeiende maar zeer toffe stage die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Ondanks ik de week erna een ganse week platte rust heb moeten nemen om te 
bekomen.    
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