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“Brudio Stussel! Brudio Stussel!” zo schreeuwde Kim het wel 15 keer uit onderweg naar Brugge.  Zo 

te horen was ze er helemaal klaar voor om er een onvergetelijke stage van te maken. En zij niet 

alleen trouwens want we waren met zo een dertigtal voornamelijk goed uitgeslapen (op een paar 

enkelingen na die het nodig vonden om eerst nog een bezoekje te brengen aan Barcelona) en fitte 

atleten. Maar niet voor lang meer want er stonden ons een paar zware trainingen te wachten en 

natuurlijk tal van andere plezierige maar vermoeiende momenten. Hiervan zal ik u in dit verslag 

uitgebreid het relaas brengen. 

 

Het begon allemaal op een vrijdagmiddag in een idyllisch en vredig stadje Oudenaarde genaamd. Alle 

KASVO-atleten jong en oud waren stipt op tijd aanwezig op de parking voor het stadion alleen onze 

reisleider David had een beetje vertraging opgelopen. Waarschijnlijk door de regen want als we de 

weersvoorspellingen mochten geloven zou een extra k-way geen overbodige luxe zijn. Gelukkig voor 

ons verliep het transport naar Brugge in een meestal volgeladen wagen. Eenmaal aangekomen in het 

Bloso-centrum kregen we na het inrichten van onze kamer direct ons avondeten voorgeschoteld. Die 

West-Vlamingen weten van aanpakken. Al ware het niet dat ze onze magen iets kleiner ingeschat 

hadden zodat ons rantsoen op het einde van de maaltijd bestond uit droge toast. Het is eens iets 

anders moeten Seba en Jonas gedacht hebben. Maar dit euvel was snel uit hun hoofden verdwenen 

toen ze hoorden dat we als compensatie een dessertje kregen. Nu de magen aan het werk sloegen 

mochten hun begeleiders zich uitleven in een veel te kort maar uiterst leuk spelletje volleybal, 

basket, minivoetbal of badminton. Vervolgens kwamen de meer rustig sporten aan te beurt beter 

bekend onder de benaming “café sporten”. Zelf maakte ik met Seba, Jonas en Matthias de pooltafel 

onveilig en namen het op tegen een ex-biljart kampioen uit Brugge. Al heerst er nogal wat 

onduidelijkheid omtrent deze titel vooral omdat de Brugse spraak ons nog niet zoals muziek in de 

oren klonk. Nadien mochten we ook wat vrouwelijk kunde op de pooltafel aanschouwen en 

bewonderden we Matthias zijn talent als een poolinstructeur (vooral voor onze vrouwelijke 

medemens). Andere atleten waagden zich aan een spelletje kaart of een ander intrigerend 

gezelschapspel. Daarna nam iedereen zijn benodigde uurtjes slaap. Hierin verschillen de atleten 

nogal grondig onder elkaar en bovendien hadden een paar kamergenoten van mij nog een beetje 

moeite met het opmaken van hun bed. 

 

De volgende ochtend werden we door hoorngeschal en getoeter gewekt. Verder vond David het 

nodig om een “foute” cd te laten spelen. Wees nu eerlijk wie onder jullie wordt graag wakker met De 

Kreuners op te achtergrond. Hierdoor en uitsluitende hierdoor stonden we iets minder fris en monter 

aan de ontbijttafel en verorberden we de nodige energie die nodig was om de komende training te 

overleven. En wat voor training, een heuse brugge(n) looptocht. Tim schotelde ons namelijk een 

duurloopje voor langs de mooie en rustige stadskanalen die Brugge rijk is. Toch moet een bezoeker 

opletten dat hij niet tegen de grond gemaaid wordt door een kranig grootmoedertje vergezeld van 

haar stalen ros. Séverine en ik mochten het bijna aan de lijve ondervinden. Als afsluiter mochten we 

ons naar een open wielerpiste inclusief steile hellingen begeven en volgden nog enkele knap lastige 

versnellingen. Terwijl dat onze spiertjes druk bezig waren aan verzuren namen wij de tijd om een 

visje gelardeerd met een groentensausje naar binnen te spelen. Achteraf bleek dit visje voor 

sommigen onder ons nogal zuur op te breken. 



Daarna liet trainer Tim ons kennis maken met een mooi stukje Brugse natuur. Meer bepaald een bos 

met een steil bergje die we in het verdere verloop van de training zo’n 30 keer beklommen hebben. 

Als compensatie voor het mannelijk publiek kregen we het gezelschap van een knappe fee die aan de 

leiding stond van één of andere Brugse jeugdbeweging. Voor ik te ver afdwaal schrijf ik maar verder 

over de training. Deze was zeer verkwikkend en zoals gewoonlijk liep Jonas weer als haantje de 

voorste. In schril contrast tot deze vaste waarden stond de vergassingsactiviteit die David voor ons in 

petto had. Een activiteit die ons minstens evenveel liet zweten als alle uren voorheen . U raadt het 

goed beste mensen we genoten van een welverdiende sauna die door de dappere onder ons 

afgewisseld werd met een ijskoud bad. Als u mij zou vragen om deze dag samen te vatten in twee 

worden dan zouden die steevast zijn: “zweten en douchen”. 

 ‘s Avonds was het dan de beurt aan een oude bekende van vorig jaar: “De stoelendans”. In dit alom 

bekende niettemin prachtige spelletje lieten we weer het beste van onszelf zien wat leidde tot 

hilarisch maar soms ook pijnlijke gebeurtenissen (denken we maar aan de door het noodlot getroffen 

teen van David) Vervolgens namen we uitgebreid de tijd om alle speltactieken en komische 

momenten uitvoerig te bespreken alsook om een beetje te recupereren van de zware dag.  Zeker 

omdat het net deze nacht was dat het klokje een uurtje werd vooruit gezet. 

 

Niettemin bleef het stil die zondagochtend, ijzig stil, geen hoorn geschal, geen “foute muziek”. Want 

de houder van al deze rommelige straalplaatjes had zijn wekker niet gehoord waardoor er van 

opstaan natuurlijk geen sprake was. Uiteindelijk nam ridder Tim dan maar het recht in eigen handen 

en probeerde ons op zijn eigenste zachte manier alsnog op tijd aan de ontbijttafel te krijgen. Een 

tasje koffie en een reep chocolade rijker stonden we (aandachtig) naar Tim te luisteren wat onze 

laatste training inhield. Het was namelijk de beurt aan de iets kortere loopnummers, gelukkig maar. 

Na het afscheidsmaal dat bestond uit een (malse) kippenvleugel en heerlijke Belgische frietjes was 

het tijd voor een groepsfoto. Nadat iedereen op de gevoelige plaat was vastgelegd en alles in de 

koffers was gestouwd namen we afscheid van het Bloso-centrum. De zwembroek dicht bij de hand 

begaven we ons naar Centerparks in De Haan voor een fikse zwembeurt. We kwamen echter van een 

kale reis terug want die gevraagde groepskorting bleek minder evident te zijn als verwacht. Gelukkig 

zijn er zwembaden genoeg aan de zee. Alleen hadden velen niet meer zoveel zin om zich in het frisse 

water te begeven. Geen nood want dan waagden we ons maar aan een partijtje minigolf. Zoals 

gewoonlijk begon de stage zijn tol te eisen en rolde menig balletje niet waar het bedoelt was. 

Bovendien kregen we ook nog eens bezoek van een lagedrukgebied zodat de minigolf snel overliep in 

een bezoek aan het nabije café. Daar genoten we van onze laatste momenten samen en konden we 

bijpraten over de beleefde ervaringen. Hierna moesten we onvermijdelijk terug koers zetten naar 

onze thuishaven, Oudenaarde. En na een liefelijk afscheid zochten de meesten onder ons de 

vertrouwde en gemiste bedstee op om uit te rusten van deze geslaagde stage. Vol verwachting kijk ik 

alsook vele anderen al uit naar de volgende stage. 

 

 

 

 

 

Uw reporter ter plaatse, Cedric Verbeeck ging mee en zag dat het goed was. 
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