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Op een warme, stralende lentedag in april stonden enkele groepjes lu idruchtige 
jongeren (Aurelie veroorzaakte 90 % van d it gelu id  doormiddel van haar 
ingebouwde versterker) te d ralen met hun soms loodzware bagage in het beruchte 
station te Oudenaarde. 
U raadt het al beste lezer deze jongeren waren weer klaar voor een spetterende, zotte, 
u itpu ttende stage in een moordende hitte. Van d it laatste kregen ze al een 
voorsmaakje op  de “ultra moderne”, “supersonische” rood bru ine trein van 
Oudenaarde naar Brussel d ie nota bene ook nog eens met vertraging aankwam. Door 
d it kleine euvel liepen we onze volgende trein (van Brussel naar Antwerpen) mis 
hoewel onze reisleider Mike bijgestaan door “treinspecialist” Klaas de conducteur 
smeekten om ons nog te laten opstappen. Dus drie kwartiertjes later bevonden we 
ons dan toch op de trein naar Antwerpen waar we onze laatste trein richting 
Herentals overmeesterden. 

Daar aangekomen hadden we nog een fikse wandeling richting BLOSO-
centrum voor de boeg. Dit verblijf bevond  zich in een oase van rust (toch voordat wij 
aankwamen) midden in een u itgestrekt idyllisch bos. Aurelietje was al een beetje 
moe zodat ik (= Cédric) en Jonas haar rugzak maar van haar overnamen. Hanne 
daarentegen, gekleed in de rode bolletjestru i, ontpopte zich als een echte leidster en 
d irigeerde ons samen met haar rechterhand Lou ise en met de vier wielen rijke valies 
doorheen de straten van Herentals. Mede hierdoor kwamen we net op  tijd  aan voor 
het avondeten maar voor we aan de slag gingen met mes en vork hielden Aurelie en 
Muriel nog een kort maar vooral hilarisch eerbetoon aan hun trainer Kevin. Deze 
laatste durfde zich overigens weer vertonen in zijn “ontvlamde zwembroek.” Het 
avondmaal zelf bestond  uit een koud buffet en nadat de buiken rijkelijk gevu ld  
waren en de kelen grondig gesmeerd  stond een stevige portie sport op  het menu. 

Terwijl verscheidene groepjes p laats namen in de squashzaaltjes namen Jonas, 
Klaas, Mike, Seba(stian), Vincent, Kevin, Tim en ik het tegen elkaar op  in een heftig 
spelletje voetbal. Naast de harde ballen bevond het grootste gevaar zich in de lucht: 
menig voetballer moest grote zwermen muggen trotseren waardoor we ook onze 
vrouwelijke supporters al gauw verloren. Omstreeks tien uur namen we dan een 
(koude) douche in onze gerieflijke kamer. Toen bleek dat sommige kamers toch wat 
betere accommodatie boden dan andere, zo waren Muriel, de twee Charlottes, 
Aurelie en Tine de trotste eigenaars van een kamer voorzien van 3 douches terwijl 
velen het met minder moesten stellen. Maar geen nood als de douches niet tot bij de 
atleten komen dan komen de atleten wel naar de douches moet de vrolijke 
vrouwenbende gedacht hebben. Want ze hoop ten op  veel “touch in den douch”, wat 
natuurlijk niet voorgevallen is. 

De avond (voor sommige nacht) werd  afgerond met een stevig potje kaarten 
namelijk “stronten.” Naargelang de uurtjes vorderden werd  er meer en meer vals 
gespeeld  tot er van eerlijk spel niets meer overbleef. Zeker het vermelden waard  is 



dat Audrey een kampioen is in het vals spelen, meer bepaald  in het doorgeven van 
kaarten. Een ander bekend  fenomeen is dat sommige vooral op  het einde van de 
avond hun kaartenpakketje dubbel zagen. Voor namen en andere roddels hier 
omtrent kan u  altijd  terecht bij de vrouwelijke spurters. Daardoor begaven we ons 
naar onze kamers en genoten we van een (u ltra) (korte) nachtrust. Ter illustratie 
citeer ik nog even mijn kamergenoot Seba d ie met zijn slaperige oogjes naar de 
gordijn keek: “ Oei, twordt al weer licht buiten. Tis eigenlijk de moeite nie meer da 
we nog gaan slapen hé!”  

 
Na een al dan niet vermoeiend opstaan en een verkwikkende douche en ontbijt stond 
ons de eerste looptraining te wachten. De spurt waagde zich onder alziend oog van 
trainer Kevin aan een Maurice Green opwarming gevolgd door een stretching en 
loopoefeningen en als kers op  de taart startblokoefeningen. Tim van zijn kant leidde 
de “ Fond”  rond  in een naburig bosje maar verdwaalde zodat de opwarming iets 
langer u itviel dan verwacht. Hierna doorkruisten we nog eens hetzelfde bosje aan 
p ijlsnelheid  en stonden ook ons nog wat loopoefeningen te wachten op de p iste. 
 Na het verorberen van een paar borden spaghetti begaven we ons opnieuw 
naar de p iste maar d itmaal niet voor een training maar voor een heuse wedstrijd . 
Hoewel een hevig lentezonnetje alle atleten hekelde werden er toch nog mooie 
resu ltaten afgeleverd . Het opsommen van al deze resu ltaten zo mij te ver leiden. 
Opmerkelijk was wel het spannende duel tussen Kevin en Tim op  de 200 meter 
waarin de lange afstandstrainer toch de overhand had. 
 Voor de avondactiviteit begaven we ons naar een klein zaaltje in het grote 
sportcomplex in de buurt waar overigens net een kampioenschap taekwondo p laats 
vond. Daar konden we ons u itleven op 2 trampolines en elkaar u itdagen voor een 
partijtje badminton. Al stond niet iedereen zo stevig op  zijn pootjes op  de trampoline, 
hé Ine. Natuurlijk stond  de steeds dominerende voetbal ook weer op het programma. 
 Als beloning voor onze p restaties en ook omdat het 10 jaar Asco-stage was 
kregen we elk een fraaie oranje T-shirt. Sommigen waren hier heel blij mee 
ondermeer Klaas d ie bij het haastige inpakken niet zoveel T-shirts had  aangevoerd . 
 De nachtelijke uren werden opgevuld  met een grote stoelendans ons gebracht 
door DJ Smikey en een losgeslagen Marc aan de micro. Deze keer bevonden zich 
onder de deelnemers niet alleen Kasvo atleten maar ook Waaslandse lopers, Walo’s 
genoemd. De eerste ronde mondde u it in een duel tussen Jonas en Muriel waarin de 
sluwe Jonas zijn mede atlete net iets te slim af was. Toch mogen beiden zich nu trots 
koning en koningin stoelendans noemen. De tweede ronde werd  echter gewonnen 
door een Walo hoewel Tine zich tot het u iterste verdedigde. Na deze hevige acties 
ging menig atleet slapen al bleef de harde kern toch nog paraat. Zo zocht Mike 
toenadering bij de (jonge) vrouwelijke leden van Walo en trokken sommige spurters 
naar bu iten om wat van de warme lentenacht te genieten. Vroeg in de morgen gingen 
sommigen nog stevig u it de bol:  Ben toonde zijn (verborgen) Jump talenten en 
verbaasde menig (nog opgebleven) vrouwelijk toeschouwer - geef maar toe Taeko! 



 
Weer wat walletjes onder de ogen rijker (voor Mike WaloRtjes) begaven we ons aan 
tafel voor ons laatste ontbijt te Herentals. Daarna vatten we de laatste training aan: 
Tim trakteerde ons op een gepeperde bostraining met veel heuveltjes, hindernissen 
en dazen. Enkele kilometers verder voerde Kevin zijn atleten aan doorheen de fit-o-
meter. (Een fit-o-meter is een cond itieloop in een bos waar bij op  verschillende 
p laatsen speciale borden opgesteld  staan, d ie stellen dan een oefening voor d ie de 
loper dan kan u itvoeren.) 
 Een stortbad en een maaltijd  rijker stonden we allemaal klaar op  het p leintje 
met de zitblokken aandachtig te lu isteren naar Tim en Audrey. Want deze laatsten 
gaven ons een u itgebreide u iteenzetting omtrent de grote “ foto-loop-zoektocht” . 
Even kort de spelregels: het komt er op  neer met je team al lopend de ju iste weg te 
vinden aan de hand  van aanwijzingen op de verkregen foto’s, onderweg moet je ook 
nog puzzelstukjes verzamelen waaru it je dan de finale bestemming moet destilleren. 
Ondanks de grond ige voorbereid ingen van de u itvinders haalden echter weinige 
groepen zonder hu lp  de eindmeet. Een van beide foto’s stelden een kleine 
zandvlakte voor, ware het niet dat er in een straal van 2 kilometer zo twee 
zandvlaktes bestaan waardoor menig groep  vast kwam te zitten en zo de 
tijdschema’s grondig in de war werden gestuurd. Daardoor werd  de terugkeer naar 
het BLOSO-centrum al lopend  ingezet. Sommige atleten gaven nog eens het beste 
van zichzelf al vonden Ine en ik het minder vermoeiend om samen over de finish aan 
te komen. Na een snelle douche en hevig kleren proppen in onze valies werden we 
pijlsnel door Tim en Wouter naar het station gevoerd  want we zaten in tijdsnood . 
Nadat Mike weer door David  als reisleider was gepromoveerd  en hij de nodige 
pap ieren had verkregen werd  het “ Go” -order gegeven om het kleine station te 
bestormen. 
Wegens de geringe uurtjes nachtrust liep  de terugreis veel rustiger dan de heenreis, 
alleen Mike kreeg te kampen met grote dosis stress ondermeer omdat zijn atleten 
verspreid  zaten over 3 wagons. In Brussel-zuid  vonden we nog de tijd  om iets te eten 
en te drinken. Toen we allen knikkebollend  op het ju iste perron stonden te wachten 
stapte p lots een oud  vrouwtje naar ons toe en begon d oodleuk haar beklijvende leven 
vertellen in een onverstaanbaar maar grapp ig Kortrijks d ialect waar zelfs onze 
“ treinspecialist”  geen jota van begreep. Daarna stapten we aan boord  van onze 
laatste trein richting Oudenaarde.  Daar volgde dan het jaarlijkse p ijnlijke afscheid  en 
de altijd  maar terugkomende u itsp raken zoals “ d it was nu  toch de beste stage!”  Geen 
nood zou ik zeggen: volgend jaar doen we het gewoon nog een keer. 
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