
Busspeech op de terugweg van Hastings naar Oudenaarde. 

 

 

 

Beste hoofdtrainer van de trage joggers, 

Beste beul van Moregem, 

Beste Ignace, 

 

Een woordje van dank vonden de collega-lopers en supporters niet misplaatst. 

 

Het weekend las als een thriller, begon als de “ Tien kleine negertjes”. 

met : 

- op vrijdag 18/3 een loper die afzegt omwille van een zware knieblessure 

- op zaterdagmorgen een loper die jouw “ strict timetable” niet kan volgen en zo in Aalter 

de boot en bus mist.  

- op zaterdagmiddag een vervolg op onze identiteitskaart-  en paspoortproblemen. De 

groep van Oudenaarde heeft blijkbaar iets met ID-kaarten.Engeland maakt nog geen 

deel uit van de Shengen landen. Dat mocht onze Valeria Litvinenko tot haar grote spijt in 

Calais ondervinden. Zeer jammer voor haar en voor Lieven die beduusd moesten 

afdruipen. Zeer jammer ook voor de liefhebbers van haar uitvoering van “Pokerface” van 

Lady Gaga.Ik neem aan dat we dat nog tegoed hebben. 

 

Enfin , het was geen “ in cauda venenum” maar eerder omgekeerd, de rest verliep 

vlotter. Er moet nu sedert kort  een latijnse spreuk in elke speech zitten. 

 

Tijd voor enkele Proficiats 

Proficiat voor Catheline Coucke die als eerste Continentale dame eindigde. 

Proficiat voor Christophe, Philippe en Thierry die de wisselbeker voor de zoveelste keer, 

tot vervelens toe, naar Oudenaarde meebrachten. 

Proficiat voor Maxime die vandaag verjaart, maar vergeten is dat met zijn Bankier, 

boekhouder en sponser te bespreken. 

Proficiat voor Ignace die morgen verjaart. 

Proficiat voor Jean Pierre . 

hierbij bega ik een lichte overtreding; je mag niet met of over de buschauffeur spreken 

als hij zijn functie uitoefent. 

Jean Pierre hield ons op het rechte pad op de meest kronkelende banen van Engeland , 

bv in Rye. Hij kon ook zijn hartje ophalen met parkeren en zijn bus 180 graden draaien 

op plaatsen waar velen onder ons ( met uitzondering van mezelf en nog enkele andere 

chauffeurs ), met moeite hun auto of fiets zouden kunnen  draaien.  

 

Ondertussen ontdekten we dat er geen zekerheden meer zijn.  

-Het Engels eten is niet meer zo Brits, er zijn alternatieven voor “Fish and Chips” en die 

zijn echt wel lekker. 



-in Fawlty Towers ( nvdr  andere naam voor  The Chatsworth hotel ) werkt de electriciteit 

nu wel, ook de verflucht is verdwenen. Er is wel nog  altijd koud en geen warm water in 

bepaalde  douches . 

Een nieuwe optie was nog niet bekend : gratis discotheekmuziek  vanaf de vroege 

uurtjes  voor sommige gasten. Die konden ook goed hun   woordjeslijsten met “ volkse 

taal “ en Engelse scheldwoorden “ aanvullen. Deze woordjeslijst geraakte evenwel niet 

door de censuur. 

 

Namens de lopers bedank ik de supporters voor de belangrijke mentale steun en de 

vele aanmoedigingen. 

 

Namens de supporters bedank ik de lopers voor het hoogstaande sportieve spektakel 

dat ze ten tonele voerden. 

 

Enfin: 

voor deze eerste laagtes en de vele hoogtes een welgemeend dankuwel aan onze 

Ignace. 

Tradities zijn er om verbroken te worden. Wij geven dit jaar dus geen drank aan Ignace . 

In naam van alle deelnemers kochten wij een cadeaubon voor de “ tax free shop” van de 

overzetboot. De geldigheidsdatum is maart 2012 tot april 2012. Zo zijn wij zeker dat je 

dit leuk weekend volgend jaar weer voor ons wil organiseren; 

 

Namens de deelnemers aan het weekend “ Hastings Half Marathon 2011” 

 

Laurent Vanneste 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


