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13 juli 2003 
 

Zondagmorgen 7u15. Heel vroeg in de ochtend (voor anderen zaterdagavond hééél 
laat) spraken we af aan het station van Oudenaarde. Toen we allen “eentje” hadden 
gevraagd aan de loketbediende merkten we dat er nog twee man ontbraken: Kevin 
en Robin. Na wat heen en weer getelefoneer bleek dat ze toch al onderweg waren. 
Pas om 7u18 wakker geworden en na een serieus sprintje, zowel met de wagen als 
naar het perron (’t is onze spurttrainer voor iets) slaagden we er toch in om de trein 
van 7u29 te halen.  

David, onze organisator van dienst, had alles weer piekfijn voorbereid. Van 
Oudenaarde naar Gent, van Gent naar Berchem en van Berchem naar Herentals 
verliep alles naar wens met de trein. Het laatste stukje naar Bobbejaanland werd per 
bus afgelegd. Ook dit avontuur verliep vlekkeloos. Alhoewel diegenen waarvoor het 
daarstraks “zaterdagavond hééél laat” was toch meer problemen ondervonden met 
de nogal vlotte rijstijl van de chauffeur over de talrijke vluchtheuvels.  

Een tiental minuten later kwamen we eindelijk aan in het park. Ons oog viel meteen 
op wat we dachten een nieuwe attractie te zijn. Bleek het om een windturbine te 
gaan… Dus gingen we op zoek naar onze eerste opwarmattractie, de kettingmolen. 
Na het traditionele we-gaan-met-enkele-dames-samen-naar-het-toilet-uurtje waren 
we klaar voor het échte werk! Iedereen, behalve Lien, ging mee op de looping. 

Aangezien het nog niet warm genoeg was, besloten we om eerst nog wat “droge” 
attracties te doen. Na de “Speedy Bob”, alweer een zware beproeving voor diegenen 
waarvoor het zaterdagavond héél laat was, trotseerden we de “El Rio”. De meeste 
onder ons wisten deze draaikolk nog tamelijk droog te overleven. Maarten 
daarentegen kreeg de volle laag. 

Weinig volk, weinig aanschuiven, dus tegen de middag hadden we al bijna alle 
attracties gedaan. Etenstijd!!! Na vele ¼¶V�WH�KHEEHQ�EHWDDOG�YRRU�HQNHOH�IULHWHQ�PHW�
een frikadel en een cola (afzetters!) zochten we een rustige attractie om deze 
sportmaaltijd te laten zakken.  

Na de middag liep de arena vol om enkele ‘moedigen’ aan te moedigen op de 
rodeostier, wat voor sommigen een pijnlijke ervaring was! Door de hitte genoten de 
waterattracties de voorkeur. Om af te sluiten gingen we nogmaals met onze kop 
ondersteboven hangen en deze keer konden we ook Lien overtuigen om mee te 
gaan.  

De terugreis verliep via Brussel (t was eens wat anders) met een overvolle 
Nederlandse trein compleet met ORANJE zetels. Nadat we kilometers wagons (amai 
dat was een lange trein) hadden doorlopen en gevaarlijke automatisch 
dichtklappende deuren hadden overleefd vonden we eindelijk een plaatsje. Na 
aankomst in Oudenaarde zakten we (bijna) allemaal af naar een overvol terras op de 
markt. Kevin nam dat ‘zakken’ nogal letterlijk op. Hij haalde nog enkele stoelen bij 



maar wist al snel waarom die daar langs de kant stonden. Ze hadden maar 3 poten 
en Kevin maakte kennis met de tegels van het terras. 

Voor velen was het een lange vermoeiende dag geweest. Een kwartier nadat 
iedereen zag dat er een limonade teveel stond, deed Mike een intelligente 
ontdekking : “Hé er staat een limonade teveel!”.  

Tot de volgende ASCO-uitstap. 
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