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1 maart 2003 
 

De 1e maart vertrokken we met 22 sportievelingen naar de Kristallijn te Gent.Een 
behoorlijk aantal daar vele atleten voor het scherm gekluisterd zaten voor het 
openingsweekend van het wielerseizoen met “De Omloop het Volk”.  

Rond 14.30u begaf iedereen zich op het zowel letterlijke als figuurlijke “gladde” ijs.  

Na goed 10 minuten waren de eerste valpartijen al een feit.  

Onze Lieven die nog steeds een wereldwonder is in de evenwichtsoefeningen op het 
ijs met onder andere “de 50 meter tapdansen”. Wat nog erger was, is dat deze 
“ziekte” blijkbaar besmettelijk is want zijn vriendin Charlotte heeft duidelijk te lang in 
zijn omgeving vertoefd, ze begon tot onze grote verbazing dezelfde rare kuren te 
krijgen.  

Ook bij onze “ouderdomsdeken” (nl. Johan Beyaert) was het duidelijk een tijdje 
geleden dat hij deze discipline beoefend had, want het verliep ook bij hem af en toe 
met horten en stoten. Gelukkig was er voor hem ook nog zo iets als een kantine. 
(Nog een geluk dat men tijdens de winter bij de post de brieven niet op schaatsen 
moet bedelen.) En het grote talent op het ijs bleek immers in de familie te zitten want 
opeens liet ook Lien van haar horen door een zogenaamde “Vidmarduik” (dit is een 
“zachte” landing op de buik) op het ijs uit te voeren.  

Doet men dit normaalgezien niet op het gras, Lien?  

Ondanks het weinige volk op de ijspiste waren er toch een aantal casanova’s van de 
partij die hun mannelijke charmes boven haalden. Dit tot grote tevredenheid van 
onze jonge, vrouwelijke atleten. Bloeit daar iets moois? Onkruid misschien?  

De muts van Benny had ook dit jaar veel succes, en dit maal niet alleen bij de 
KASVO- atleten, maar ook bij de andere schaatsers. Het werd een spektakel van 
jewelste. De ene tuimeling na de andere en dit met maar één doel voor ogen: de 
muts van die ene persoon zijn hoofd te halen en zelf als schietschijf te kunnen 
fungeren.  

De muts bleef stand houden, zo bleef het ene bolletje die de tand des tijd overleefd 
had aan de muts hangen en had de moeder van Benny dit jaar geen extra stik - en 
naaiwerk.  

Na goed twee uur te hebben geschaatst klonk er rond 16.30u opeens een krachtige 
stem door de luidsprekers met de boodschap dat we de piste moesten verlaten.  

Als een kudde schaapjes begaven we ons dus maar naar de kleedkamers.  



Nadat we onze voeten verlucht hadden door eindelijk van die “muffe” schaatsen verlost 
te zijn werden er heel wat e-mailadressen uitgewisseld met de andere schaatsers en 
begaven we ons langzaam maar zeker naar de kantine.  

Na goed een half uurtje te hebben bijgepraat en onze dorst gelest te hebben 
vertrokken we huiswaarts zodat we rond 17.15u weer aan het stadion aankwamen.  

Het was een “vruchtbare” dag. �GH�GHHOQHPHQGH�DWOHWHQ�EHJULMSHQ�ZHO�ZDW�LN�EHGRHO�� 
Uw schaatsende reporter,  
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