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winter 2003-2004 
 

Zwijnaarde, 2 november 2003 

Hallo hier zijn we weer! 

Na een mooi en lang pisteseizoen beginnen we vandaag aan onze eerste cross. De 
Crosscup in Zwijnaarde is de eerste in een rij van 10 die KASVO opgenomen heeft in 
zijn programma. Samen  met de cross van ons eigen KASVO is deze Schaal De 
Booser een van de oudste crossen van België. Het waait en regent op deze 2de 
novemberdag. Toch is het aan te raden om vroeg te vertrekken. Atleten van over 
gans Belgie willen de eerste afspraak van het cross-seizoen niet missen. Van 
KASVO-zijde zijn we aanwezig met een 40-tal crossers en crossertjes. Trainster 
Wendy heeft haar handen vol met het geven van richtlijnen en opwarming. Iedereen 
moet een extra klever op zijn of haar borstnummer aanbrengen. Sommigen, voor wie 
het de eerste cross is,hebben nog nooit van een wedstrijdkaartje gehoord. Ook ik, als 
clubafgevaardige heb mijn handen vol met nieuwe en oude atleetjes. Nog niet 
iedereen heeft reeds zijn officieel borstnummer, zodoende is er werk aan de winkel. 
Maar ja daarvoor zijt ge clubafgevaardige he! Benjamins,pupillen en miniemen 
werken onder deskundige leiding van Wendy de opwarming af en gaan dan 
enthousiast van start. De groteren moeten alleen hun plan leren trekken en dat lukt 
vrij aardig.  

En ja hoor daar was ie weer, vorig jaar verblijde hij ons dikwijls met zijn aanwezigheid 
en ook nu is hij op de afspraak! Ge kent hem wel he, de man met de fles! Ook "de 
tent" en "de vlag" waren weer van de partij. Hopelijk zijn we weer vertrokken voor 
een succesvol seizoen,wordt het weer drummen in de tenten, supportert iedereen 
voor iedereen. Oja, ook nationale vedetten als Hans Janssens maakten gebruik van 
onze tent en deelde kwistig foto's uit aan onze jeugdige KASVO-atleetjes. 
                                                                                                                                        
Tot over 14 dagen in Deinze. 
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Deinze,16 november 2003 

Foute keuze! 

Door een samenloop van omstandigheden zag ac Deinze zich genoodzaakt hun 
kantinetent ergens anders op te stellen. Hierdoor echter verhuisde ook de 
aankomststreep naar de andere kant van het crossparcours. Door deze ingreep was 
niet alleen het volgen van de verschillende wedstrijden moeilijker geworden, ook het 
over en weer geloop van de ouders van start naar aankomst zorgde voor heel wat 
gemor. Hopelijk zoeken ze naar een betere oplossing voor volgend jaar. Voor de rest 
was alles oké.Terug een mooi beloopbaar parcours waaruit gelukkig die gevaarlijke 
afdaling verdwenen was. Het druilregende een beetje maar voor de rest prima 
crossweer, veel atleten en veel supporters. Langs KASVO-zijde waren 48 atleten 



aanwezig. Het vernieuwde parcours moest verkend worden. Samen met de jongsten 
legden we het nieuwe crossparcours af. Is’t nu langs hier of langs daar riepen 
enkelen. Gelukkig hadden we een plannetje bij zodat we niet verloren liepen. 
Trainster Wendy, weeral op post, leidde de opwarming van een 25-tal jeugdige 
KASVO-ertjes. Onze voorzitter Martin glunderde bij het zien van zoveel jong 
crosstalent. Hopelijk groeit hun aantal nog naar onze cross in Oudenaarde. Niet 
vergeten volgende afspraak 7 december cross te OUDENAARDE! Iedereen op post! 
 
Hopelijk tot dan. 
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