
Atletiekstage te Brugge 2008 
 
Op vrijdag 28 maart verzamelden 31 kasvo-atleten en trainers aan de atletiekpiste in 
Oudenaarde. Om precies te zijn waren het er iets minder dan 31. Sommigen waren 
namelijk al op de eindbestemming. Na een beetje puzzelen welke valies waar nog in 
de auto kon, het instellen van de gps’en en een halfuurtje retard, vertrokken we 
richting Bloso centrum te Brugge. Na een klein uurtje rijden en een kleine omweg via 
de …straat (behalve dan voor Marc, want hij kon met z’n minicooper perfect langs de 
voorkant binnen…), kwamen we allen veilig aan. Dank u wel daarvoor aan alle 
chauffeurs en aan alle gps’en! Het eerste werk was de kamers verkennen, kijken 
waar en bij wie we sliepen. De kamers werden goedgekeurd en de trappen tot de 
derde verdieping gingen toen nog vrij vlotjes. Ons eerste avondmaal was ook meteen 
geslaagd. We aten hele lekkere broodjes met verschillende soorten beleg en 
groentjes, met het gevolg dat ze ook snel waren uitverkocht. We leden uiteraard 
geen honger want er waren nog beschuiten en er was nog een heel lekker dessertje! 
Dat dessertje sportten we er nadien onmiddellijk terug af in de sportzaal. Er werd 
gevoetbald, gebadmintond en gevolleybald. Het werd een spannende 
volleybalmatch, waarbij de besten dan ook hebben gewonnen ☺, (dit kwam in ieder 
geval niet door mij, ik zat gewoon in het goeie team). Na het sportuurtje was het tijd 
om wat te ‘chillen’ in de ‘gezellig samen zijn’ zaal, alhoewel je bij Jungle Speed toch 
wel best alert bleef. Vooral dan bij de ‘kijk naar de kaart van je linkerbuur’ regel. 
Verder werd er nog gekickerd, gekaart, gepoold… Ook het fameuze spel ‘gotcha’ 
werd uitgelegd. Dit was een spel dat gedurende de hele stage werd gespeeld. 
Iedereen kreeg een kaartje met de naam van de persoon op die hij moest 
‘vermoorden’. Dit kon door de persoon in de rug te schieten, zonder dat er daarbij 
een of meerdere getuigen aanwezig waren. Dit spel ging niet door voor 8u en na 
23u. Gelukkig had Jonas het spel goed door en ging hij om 23.05u (met wel een 
goede truc) Marc doden. Goed geprobeerd ☺! Het spel ging ook niet door tijdens de 
trainingen en tijdens het eten. Het werd heel spannend en er werden allerlei goede 
trucjes bedacht! Vooral het doden terwijl iemand onder de douche stond was 
populair. (hé Marc en Silke) Raar dat dit dan wel mocht. (jammer voor David en ik die 
daar het slachtoffer van waren). Proficiat aan Louise, die dit spel won! De volgende 
morgen werd ik en ook de rest van onze kamer om 7u wakker door de wekker van 
Karen. Karen dacht dat ze nog een dagje naar school moest… Gelukkig werden we 
pas echt gewekt om 7.30u. Elke minuut die we langer mochten slapen, konden we 
toch wel gebruiken! We werden gewekt door een stralend zonnetje, gevolgd door 
een stevig ontbijt. Erna maakten we ons klaar voor een eerste training. Zowel wij 
(spurters) als de langeafstandslopers deden een duurloopje. Ja, je leest het goed, de 
spurters ook! Wij gingen 35 minuutjes lopen in en naar het bos om daar nog een 
klein spelletje te spelen, waarbij we niet enkel snel moest lopen, maar ook goed 
moesten nadenken! Na het duurloopje deden we nog enkele oefeningen. 
Beenspieroefeningen, buikspieroefeningen, armspieroefeningen… Na een 
deugddoende douche en een bordje vis met puree, trokken we alweer onze 
sportkledij aan voor de volgende training. Deze keer een totaal andere training dan in 
de voormiddag voor de spurters. De training bestond uit hele korte sprintjes met 
startblokken en met heel veel lachen. Christophe, onze jogger, en David voelden zich 
geroepen om mee te doen en weten nu ook eens hoe een sprinttraining in elkaar zit. 
Christophe leerde heel veel nieuwe lenigheidsoefeningetjes. Of hij er iets van voelde, 
is iets anders… Daarvoor moet je de oefeningen natuurlijk juist uitvoeren ☺! Het 
sprinten daarentegen kon hij wel goed. Het starten vanuit een startblok met 2 linkse 



blokken ging moeilijk. Enkelen onder ons hebben misschien wel 2 linkse handen, 
maar nog niemand heeft 2 linkse voeten! Gelukkig! Er werd ook vaak gepompt. Dit 
als straf voor wie een valse start veroorzaakte. In ieder geval… als je zin hebt, 
Christophe, je bent altijd welkom op onze sprinttraining! (Dit geldt trouwens voor 
iedereen!) Na alweer een douche en een lekker bord spaghetti was het tijd voor wat 
ontspanning. Deze keer trokken we dus geen sportkledij aan, enkel een pokerface 
was voldoende. Heel wat beginnende ‘pokeraars’ deden het heel goed. De een had 
natuurlijk al wat meer geluk met z’n kaarten dan de ander. Maar… met de nodige 
zeurtechnieken kon ongeveer iedereen zich toch verweren. Na een uurtje pokeren, 
moesten we even ophouden, het was tijd voor een uurtje sauna, afgewisseld met een 
koud bad. Van 80°C tot -10°C dus… ☺☺ ! Het werd een hele leuke avond. Later op 
de avond werd er ook nog stoelendans gedaan, waarbij de sfeer er wel dik inzat. 
Sorry jongens, maar ik kan het niet laten om te vertellen dat de meisjes hierbij toch 
weer het winnende geslacht waren. Niet 1 keer, maar 2 keer! De volgende dag was 
het alweer vroeg opstaan. We hadden dan nog eens het ongeluk dat het zomeruur 
van start ging, dus dat we nog een uur minder lang mochten slapen. Ohja… Op een 
uurtje meer of minder stak het nu ook niet meer. Om 8u stonden we op, we namen 
een stevig ontbijt (en een yoghurtje met fabrikozen ☺). Daarna was het alweer tijd 
om onze koffers te pakken. Dit was snel gebeurd. Alles in een bolleke draaien, koffer 
in, enkele keren op springen en koffer dicht. Als alle koffers verzameld waren in de 
‘gezellig samen zijn’ kamer was het tijd voor nog een laatste training. De training bij 
de spurters bestond uit opwarming, gevolgd door 3min. tempoloop, 600m joggen, 
200m sprint, 200m joggen, dit 3x en tenslotte terug wat loslopen. De 
langeafstandslopers hielden het deze keer ook bij kortere sprintjes, nl. 120m. 
s’ Middags aten we kip met frietjes en koude groentjes. De één at al wat meer dan de 
ander. De een kreeg met moeite z’n bord leeg, de ander at nog een tweede bord en 
onzen David heeft toch wel heel hard zijn best moeten doen om zijn tweede bord op 
te krijgen! In tegenstelling tot mij ☺! Waar ik dan wel weer geen rekening had mee 
gehouden had, was met het dessert ☺. Jammer genoeg… Omdat het weer ’s 
namiddags niet zo fantastisch was (David regelde heel wat dingen voor de stage, 
maar het mooi weer was hij vergeten te bestellen), gingen we niet naar de zee, maar 
we zouden gaan zwemmen naar Sunparks. Toen we daar aankwamen, zaten we 
alweer met een probleem. We mochten niet binnen, onze groep was te groot op 
zondag. Wij zouden zeggen, hoe meer zielen, hoe meer vreugde, maar blijkbaar is 
niet iedereen van dit gedacht. Onze conclusie: “Wij gaan daar nooit meer! NOOIT 
meer! Maar geen paniek, de gps’en werden ingesteld richting volgend zwembad. Dit 
zwembad was natuurlijk niet zo spectaculair als in Sunparks. Toen we zagen dat je 
er ook kon minigolfen, koos de meerderheid om te minigolfen. Dit was misschien 
geen slecht idee. Het minigolfen was echt leuk, maar niet altijd even gemakkelijk! Na 
het minigolfen dronken we nog eentje… en erna nog eentje… En dan was het alweer 
tijd om afscheid te nemen van Brugge! Veel te vroeg natuurlijk! Met zwaar geladen 
en goed gevulde auto’s keerden we terug richting Oudenaarde. Wel jammer van 
Seba… Zijn oma zag het niet zitten om hem aan de atletiekpiste te komen ophalen, 
en kwam liever naar het frietkot. Sommige mama’s daarentegen kregen niet de 
opdracht om hun kind aan de atletiekpiste af te halen, maar wel in het enige echte 
Zevende Zegel ☺… 
 
Een geslaagde stage… 
Ine  


