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Blankenberge, 31 maart – 2 april 

Omstreeks 18 uur stonden we bijna allemaal paraat aan ons geliefde stadion in 
Oudenaarde, alleen Jakob bevond zich nog in een monsterfile in de ring rond Eine. 
Eens voltallig zetten we koers richting Blankenberge. De rit verliep vlot en sfeervol. 
Eenmaal aangekomen onderwierpen we het BLOSO-gebouw en terreinen aan een 
grondige inspectie en installeerden we ons in de kamers. Daarna stond de nodige 
portie sport op het programma: badminton, tafeltennis en squash. Toen waren we 
nog allemaal fit en het ging er bijgevolg luidruchtig en hevig aan toe. 

Na menige krachtoer trachtten we het bruisend nachtleven van Blankenberge op te 
snuiven. Alleen bleek deze stad rond deze tijd van het jaar nogal doods te zijn, zodat 
we tevergeefs zochten naar een gezellig cafeetje. Maar net toen Mike en Seba(stian) 
de hoop op een of meerdere lekkere “potses” begonnen op te geven stuitten we 
onverwachts op een nog open cafeetje. En wat voor een café! Na een tijdje zat de 
sfeer er dik in, Betty danste op alle tafels dat het cafeetje rijk was en Marc waagde 
zijn kans bij de bazin door met haar een stevig potje te dansen. Seba en Jonas 
raakten daarop terstond in discussie of die bazin al dan niet een string droeg. Wat er 
ook van zei de terugkeer naar het BLOSO-centrum verliep in een uitgelaten sfeer. De 
bijna 2 meter lange Jakob deed er zelf nog een schepje bovenop door zich volledig 
te laten gaan op een schommelpaardje, normaal bedoeld voor de Blankenberge 
bezoekende peuters en de kleuters. Daarna gingen we al dan niet gaan slapen. 

Die sluwe Marc had natuurlijk nog een verassing voor ons in petto want omstreeks 5 
uur werd ik plots wakker gemaakt en werd er mij verteld dat we een eindje gingen 
lopen. Jawel LOPEN, want Marc had heimelijk een dauwtrip georganiseerd. Toch 
vormde dit een unieke gelegenheid om het ochtendhumeur van de atleten te weten 
te komen. Zo bleken Muriel, de twee Charlottes, Jonas, Seba klaar wakker te zijn 
terwijl Mike zich als een drieste stier gedroeg. De dauwtrip omvatte een duurloopje 
van enkele kilometers, toch was dit voor sommige atleten te veel op een nuchtere 
maag zodat we te voet moesten terugkeren. Daarna was er nog wat tijd voor te 
bekomen en konden we ontbijten. 

De eerste training vond plaats op het strand, de sprinters deden verscheidene 
minutenlopen waarbij men het aantal minuten juist moesten inschatten. 

Bij de lange afstand (ook wel fond genoemd) merkte David een klein rugzakje op aan 
het gespierde lijf van onze trainer, die dus duidelijk weer een surprise voor ons in 
petto had. Enkele kilometers later haalde Marc (ons champignonneke) triomfantelijk 
enkele zandzakjes boven, die we moesten vullen met zand, doorgeven aan iemand 
anders om er uiteindelijk enkele toertjes mee te lopen. Na deze vermoeiende training 
volgde een pauze, door Mike en Roel ook wel “extrannekestijd” genoemd naar het 
gelijknamige drankje dat beiden dan nuttigden. 

De middagmaaltijd bestond uit vleesbrood met aardappelen en bloemkool. 



Na de siësta volgde de tweede (of was het nu al de derde…) training: de spurt 
oefende hun kortste sprintnummers nog eens in en de lange afstand deed voor de 
verandering ook eens enkele korte afstanden. Namelijk 10 maal 200 meter. Tijdens 
deze training kwamen Mike, Seba en Roel op het lumineuze idee om alle klinkers te 
veranderen in een “eu”. Probeert u zelf maar eens deze zin te vertalen: “heubdeu 
geu keud?” 

Broodjes met allerhande toespijs vormden ons avondmaal en daarna was er tijd voor 
een “feestje” te bouwen. Mike hield zich bezig met de muziek terwijl de rest vrolijk 
aan het kaarten sloeg. Na vele “vette schijven” van Mike en vele “stronten” verder 
kropen we allen braaf in ons bedje voor een korte nachtrust. 

Tijdens de derde dag speelde de vermoeidheid ons allen parten, toch werd op deze 
laatste dag nog eens stevig getraind. Marc slaagde er weer in ons, de lange afstand, 
een uur en half te laten lopen en Kevin liet zijn atletes de volledige 200 meter 
sprinten. Tijdens de “extrannekestijd” vertaalde een zwaar vermoeide Tim het liedje 
“wo, wo that’s the sound of the police!” in “wo, wo t’zit zand in mijn valies!” waardoor 
we allen niet meer bijkwamen van het lachen. Om daarvan weer op krachten te 
komen aten we ’s middag steak met frietjes en salade. 

In de namiddag stond een partijtje minigolf op het programma. Onderweg toonde 
trainer Kevin zijn vrouwelijke charmes door te pronken met het handtasje van Tine. 
Eenmaal aangekomen aan minigolf terrein kregen we allemaal een golfclub en een 
fraai roze of wit balletje in onze handen gestopt. Maar de atleten kregen te kampen 
met hoge dosissen vermoeidheid teweeg gebracht door de (uiterst) (zware) (lichte) 
trainingen van “pappie Marc” en Kevin (schrappen wat niet past) en het geringe 
aantal uurtjes slaap. Hierdoor verminderde hun concentratie en inlevingsvermogen 
waardoor menig balletje hetzij niet in het kuiltje belandde, hetzij uit het terrein vloog. 
De scores waren na afloop tamelijk hoog terwijl het bij minigolf juist de bedoeling is 
om met zo weinig mogelijk slagen het balletje in het kuiltje te krijgen. Al beweerden 
sommigen waaronder David, Wouter, Muriel en de twee Charlottes het 
tegenovergestelde. Daarna was het weer “extrannekes tijd” alleen kregen we nu in 
plaats van Extran een softijsje voorgeschoteld. Het ijsboerinnetje van dienst was zo 
zenuwachtig bij het zien van zo een massa volk dat ze hele stapel horentjes liet 
vallen. Vervolgens mochten we nog een half uurtje kuieren langs de dijk. Velen 
profiteerden van de gelegenheid om een warme wafel te verorberen. Door de hevige 
winden kwam een groot deel van het poedersuiker en de slagroom van Lottes wafel 
op het (stoere) lichaam van Mike terecht. Uiteindelijk bezochten we nog eens 
hetzelfde cafeetje van vrijdag (op sterk aandringen van Marc). 

Deze keer hielden we het echter een stuk rustiger. Daarna moesten we weer 
huiswaarts trekken. De sfeer in de auto’s was opmerkelijk kalm, het merendeel 
besloot dat van zodra ze thuis kwamen in hun bedje te kruipen. 
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Dit was uw verslaggever van dienst live uit Blankenberge:  

Over naar de studio David….. 
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