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Iedereen is stipt op tijd, zodat de bus vlot kan vertrekken. De Oudenaardse vets 
hebben een gezonde eetlust : boterhammekes met choco, couscous, of een ferme 
pistolet, iedereen heeft iets  mee. Sommigen laten zich in slaap wiegen, uiterste 
concentratie, anderen zijn niet aanspreekbaar wegens te gespannen. Aangekomen 
op de parking wil Annie naar goede gewoonte en dit maal voor het ganse walenland, 
haar hamstrings insmeren.  De echten beginnen te smeren met zalven en lotions en 
staan reeds tot de tanden gewapend klaar bij de nummerbedeling. Hé ladies, het is 
nog 3 uur wachten !! Ongewild maar zonder protest ondergaan de mensen aan het 
onthaal de beginselen van de vrouwelijke fysiologie. En dan het parcours, prachtig, 
door weide en dal, bergop en bergaf , bos in,  bos uit, fantastisch, maar ongelofelijk 
zwaar.  
 
Als eersten starten onze mannen: Marc Demoen stapt rustig verkennend het 
parcours af, genietend van elke meter. Stefaan zucht en puft maar loopt als nooit 
tevoren, en haalt een prachtige 5de plaats. En Marc De Nil, nou ja, die kan er maar 
niet genoeg van krijgen en loopt warempel een toer teveel !  
Behalve wij kasvoërs heeft niemand iets in de gaten.  
De andere Marc wil dan vroeger stoppen ‘mijn collega heeft een toerke in mijn plaats 
gedaan’ maar de walen ‘comprends pas’ en hij is eraan voor zijn moeite.  
 
En de vrouwen ... Nadia (hé toch nog een Ronsische die niet is aangesloten bij 
kasvo !?) start ongelooflijk goed maar voelt naarmate de wedstrijd nadert het gras en 
de bosgrond steeds dichter bij haar neus komen. Toch een puike prestatie om te 
volharden !  
En dan natuurlijk het tweespan Fabienne en Annie, verdoofd door adrenaline en 
andere stressoren, zien door het bos de bomen niet en zijn reeds uren op voorhand 
het parcours aan het verkennen (hoeveel keer hier passeren, hoeveel keer daar, hier 
zus, daar zo). En dan,  lopen dat ze doen ! En juist ! En alle twee 5de in hun reeks. 
En nog niet dood ! Proficiat !!!  
En dan nog drie vedetten (Anne, Kathleen, Carine) een beetje opwarmen, puffen, 
supporteren, stappen, en hup nog een pasje. We lopen zover en zogoed onze benen 
ons kunnen dragen, maar voelen die steeds zwaarder en korter worden. Die 
hellingen lijken alsmaar hoger en langer en steiler te worden; liefst trekken we het 
bos in. Kathleen en ikzelf missen een fatsoenlijke eindspurt: het is altijd iets, in 
Oostende een halve km spurt en hier maar een stap of twee.  
Wij dames krijgen welgeteld 3 kwartier om los te lopen, te douchen en iets te eten en 
dan hup de bus op. Wij zijn op tijd, maar waar blijven de mannen? Ja, de ene Marc 
stapt misschien nog rond, en de andere blijft misschien nog een paar toerkes 
draaien, en Stefaan heeft zijn vuile was vergeten.  
 
Met enige vertraging vertrekken we naar huis. Hebben we geen podiumplaatsen 
gehaald, de ereplaatsen op de tribune, amper een handvol, werden resoluut 
ingenomen door het trio moeder en dochters Van De Velde. Haike telde de plaats 
van elke kasvo-atleet, Wendy lichtjes panikerend, het aantal toeren dat elk liep, en 
moeder ... die zag dat het goed was en supporterde lekker verder.  



Wat er op de bus verder is uitgeflapt, is volgens de voorzitter niet voor publicatie 
vatbaar, wat door de secretaris direct en volmondig werd beaamd. Er werd druk 
getelefoneerd naar achtergebleven vrouw en kinderen, man, moeder, 
schoonmoeder, ouwe tanten en andere aanverwanten. 
Moe en voldaan, en voor herhaling vatbaar,  
Tot volgend jaar !  

&DULQH�*HLUHJDW 
 


