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 Memorial Valentien De Smet 

 

ZATERDAG 3 DECEMBER 

Afspraak om 9 uur aan de 

Finse piste. Iedereen is op tijd 

om aan de werkzaamheden te 

beginnen. Vandaag zetten we 

alles klaar voor de 3
de

 

memorial Valentien De Smet. 

MEMORIAL VALENTIEN DE 

SMET. Deze benaming zegt 

alles. MEMORIAL… met veel 

pijn en verdriet brengen we 

vandaag terug alles in 

gereedheid om op zondag 4 

december 2011 VALENTIEN DE 

SMET terug te herdenken en 

te eren. Vele helpers komen 

mij persoonlijk begroeten en 

een bemoedigend woordje 

toespreken. Het doet pijn en 

toch een beetje deugd om hen 

te horen vertellen dat zij 

komen helpen om mij en 

Martine te ondersteunen en 

vooral om VALENTIEN te eren. Voorwaar een mooie en aangrijpende gedachte. 

Velen beseffen dat dit voor mij, Martine, Maarten en Daphné, Evelien en Kilian, en Wouter terug een 

moeilijk weekend word. Een memorial organiseren doe je niet met plezier. Toch deze niet, 

VALENTIEN is ons veel te vroeg ontnomen, de pijn bij het organiseren van haar memorial zal altijd 

blijven, net zoals het eeuwig durende gemis om haar glimlach. Haar afwezigheid tijdens de trainingen 

worden nog steeds sterk aangevoeld, als geen ander was zij gedreven en kon zij de anderen 

aanmoedigen en motiveren. Zij was en is nog steeds een voorbeeld voor velen. Daarom dank aan 

allen die er voor gezorgd hebben dat de 3
de

 MEMORIAL VALENTIEN DE SMET terug een succesvolle 

organisatie was. 

Even terug naar zaterdagvoormiddag. Iedereen is vroeg aanwezig, ondanks de lichte regenval. In de 

loop van de voormiddag wordt het weer beter en beter, we zien zelfs de zon verschijnen. Het beloofd 

voorwaar eens droog te blijven. Tegen de middag hebben we reeds alle tenten opgezet en reeds een 

groot deel van het parcours is ook al klaar. Tijdens onze deugddoende middagpauze worden nog wat 

praktische worden nog wat praktische zaken besproken en de frietjes en/of spaghetti verorbert. Ook 

binnen in de kantine heeft men niet stilgezeten. Alles wordt in gereedheid gebracht om er morgen 

een mooie dag van te maken. De vele mooie prijzen worden verdeeld en gesorteerd. De frigo’s 



worden gevuld en alles wordt nog eens nagekeken. Na de middagpauze wordt verder gewerkt aan 

het parcours. Ook wordt alles klaargezet om de buitenkantine op zondagmorgen klaar te hebben 

tegen 11 uur. Maar we vergeten ook Kathy en Bart niet, zij zijn ook de hele dag in de weer om 

heerlijke soep te maken, soep die ‘s anderendaags lekker gesmaakt wordt. Bedankt Kathy en Bart! 

Ook onze bakker Patrick is ondertussen bezig voor K.A.S.V.O. De vele broodjes en koffiekoeken voor 

morgen moeten gebakken worden. Ondertussen maakt ook Marijke heerlijke soep klaar. Ook jullie 

van harte bedankt! 

Op zondag worden nog wat foto’s en spandoeken opgehangen. De kantine wordt klaargezet plus de 

inkom. Laat de atleten maar komen. En ze blijven komen. Meer dan 900 atleten gaan van start in de 

verschillende reeksen. En ook hier komen verschillende atleten en atletes on zeggen dat zij speciaal 

voor ons VALENTIEN komen lopen en ook om ons te ondersteunen. Dit van hen horen zeggen raakt 

ons diep. Van harte dank voor jullie aanwezigheid aan allen die meegeholpen hebben om VALENTIEN 

te eren en te herdenken. 

Ik verdenk VALENTIEN ervan dat zij er voor gezorgd heeft dat er toch een beetje modder aanwezig 

was. Zo had zij het zelf ook graag, een echte crosser laat zich niet afschrikken door wat regen en wind. 

Modder en vuil zijn, hoort nu eenmaal bij het veldlopen. Door de regenval tijdens de week vooraf en 

het goede weer op zondag, werd de 3
de

 MEMORIAL VALENTIEN DE SMET een succes. 

Daarom, vanwege Vake en moeke 

   Maarten en Daphné 

   Evelien en Kilian 

   Wouter 

 en vooral in naam van VALENTIEN 

Van harte bedankt aan allen die op de één of andere manier geholpen hebben bij het organiseren 

van de 3
de

 MEMORIAL VALENTIEN DE SMET. 

Wij hopen van harte jullie allen terug te mogen verwachten op de 4
de

 MEMORIAL VALENTIEN DE 

SMET. Deze zal doorgaan op zondag 2 december 2012. 

Tot dan en nog eens bedankt! 

         Filip, vake van VALENTIEN 


