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2 maart 2002 
 

Gewoontegetrouw organiseerde ASCO een namiddagje ijsschaatsen in de Kristallijn 
te Gent.  

Op zaterdag 2 maart verzamelden alle schaatswonderen, en ook de iets minder 
getalenteerde sportievelingen onder ons zich voor een 2- tal uur ijspret. En dit was 
een echt succes, want er waren maar liefst 39 atleten op post. ( Over een sportieve 
en enthousiaste club gesproken !!!!!!!)  

Ik hoopte dit jaar weer op spectaculaire valpartijen van onze goede vriend Lieven, 
maar deze bleven tot mijn grote verbazing lang achterwege ( zou hij stiekem 
geoefend hebben?), toen de vermoeidheid in de benen kroop werden mijn lange 
verwachtingen ingelost en hebben we toch van enkele spectaculaire valpartijen 
kunnen genieten.  

Ook bij Wouter Blommaert liep het niet van een leien dakje want molenwiekend 
probeerde hij zich vooruit te bewegen ,waarbij regelmatig een valpartij hoorde. Naar 
eigen zeggen was dat zo bedoeld want hij noemde het :  het Free-style schaatsen 
(Een nieuwe Olympische discipline).  

Er waren er ook onder ons die het iets rustiger hielden en het vooral bij een gezellige 
babbel aan de rand van de piste hielden of iets gingen drinken in de cafetaria.(waar 
consumptie YHUSOLFKW was,hé Bert Coussé).  

Na een uurtje schaatsen vond Benny dat er wat meer variatie in mocht komen en 
was het dus tijd voor het traditionele tikkertje met de mutsen. ( En dit jaar had hij z'n 
voorzorgsmaatregelen genomen en er zelfs 2 meegebracht want het ging er hard 
aan toe.)  

Op het einde kwamen er tenslotte een paar snoodaards op het idee om 
snelheidswedstrijdjes te houden en dit gebeurde niet zonder gevolgen. Want ik was 
natuurlijk ook weer zo slim om daar aan deel te nemen maar had geen rekening 
gehouden dat er in zo'n piste ook bochten zijn, gevolg: een frontale botsing met de 
reclamepanelen en een bont en blauwe knie. (Gelukkig was er niets aan de panelen, 
maar 'k zou toch eens voorstellen dat ze voor volgend jaar elastische of zachtere 
panelen gebruiken)  

En zo vloog de tijd voorbij en moesten we zonder dat we het beseften reeds de piste 
verlaten, waarna we in de cafetaria nog een welverdiende verfrissing tot ons namen.  

Het was een toffe maar vermoeiende namiddag.  

'DYLG�9DQ�/DQJHUDHUW� 
 


