
Trainingsweekend Louvain-La-Neuve: 

 

Op vrijdagavond 8 april 2011 stond de atletiek van oudenaarde paraat om te 

vertrekken richting Louvain- la-neuve. Goed gepakt en gezakt, met een zonnig humeur 

stapte iedereen in de wagen klaar om te vertrekken. Daar goed aangekomen werd alles 

in gereedschap gebracht voor een natuurwandeling met picknick. Plots kwam Benny 

met een zak vol lekkers uit de bosjes gesprongen om zijn verjaardag te vieren. 

Iedereen zong uit volle borst voornamelijk Amandine Dupont. Met het buikje rond 

gegeten ging iedereen zijn eigen weg nog tot het tijd was om te slapen. Sommigen 

gingen kickeren en anderen gingen tik-tak-BOEM! spelen. Eenmaal het 23u was en 

tijd om te gaan slapen, ging iedereen naar de kamer, maar niemand kon direct de slaap 

vatten door de warmte en door het rumoer van een groepje basketters. Maar in kamer 

307 hoorden ze ook nog een koe loeien. Het bleek de gsm van Sofie Vindevoghel te 

zijn. Na het ontwaken van een warme nacht verzamelden we allemaal om 8u15 in de 

cafetaria voor een stevig ontbijt. Iedereen maakte zich klaar voor de eerste training en 

voor de komst van Cathy, Fien & Eva. Dus Tim ging samen met Wouter hen 

opwachten, maar plots vielen Cathy’s ogen op de wagen van Tim. Er was een wiel 

verdwenen van de wagen. Dus Tim had gelukkig zijn rechterhand Robin mee om de 

eerste training over te nemen en in goede banen te leiden. Voor de eerste training van 

de sprint stond de hordetechniek op het programma, wat niet zo simpel bleek te zijn 

voor Amandine. Simon haalde ook rare stoten uit over de horde, waarschijnlijk omdat 

hij Jorien in zijn ooghoeken zag trippelen ☺. Ondertussen was de lange afstand bezig 

aan de 6’-test, wat voor Wouter kinderspel was. Hij liep 1915m, wat een prestatie! 

Na deze eerste training had iedereen reuze honger en hoopte op een lekker 

middagmaal. Dit viel jammer genoeg tegen, alleen vegetariër Benny was blij met zijn 

vegetarische maaltijd. Iedereen had nog honger behalve Julie & Marie want ze hadden 

zich al vol gepropt met 15 zakken chips. Toen was het tijd voor een middagdutje in de 

zon, waar iedereen volop van genoot. Manicurist Natalie was weer van dienst en deed 

iedereen zijn nagels, ondertussen was Wouter hem aan het verdiepen in de 

vrouwenliteratuur. Joris, Emma & Nele waren dan weer aan het voetballen met een 

Red Bull baby. Red Bull geeft je vleugels! 

Na de deugddoende rust trok iedereen terug zijn loopschoenen aan voor een duurloop 

rond de vijver. Jesse en Margot dachten er een gezellige jogging van te maken, maar 

dat was buiten Tim gerekend.  Filip die al niet meer gelopen had sinds de stage van 

Herentals, vond een looppartner in Ilana. Na de duurloop was er een partijtje honkbal 

tussen de sprint en de lange afstand. Sofie Verstichelen gaf er een harde patat op. De 

lange afstand versloeg de sprint, nochtans hoopte Audrey op verlengingen om er toch 

een winnende match van te maken. Na het avondmaal was het tijd voor een quiz 

gemaakt door de familie Demetter. Het podium bestond uit 1) BOEM (Sofie 

Vindevoghel-Cathy-Eline-Kyamo) 2) TIC-TAC (Tim-Amandine-Maaike-Marie-Lou) 

3) PATAT (Nele-Sofie Verstichelen-Joachim-Martine). Als beloning kreeg elke groep 

een doos zuurtjes. Na de quiz was er tijd voor wat ontspanning, waarin Joachim zich 

toonde als een echte kickerkampioen. Alan daarentegen maakte de meeste goals, al 

dan niet in zijn eigen goal. De tweede nacht was aangebroken, Hedwig vertelde het 



heugelijke nieuws dat ze deze zomer in het huwelijksbootje stapt met haar Tommeke. 

Bij deze nogmaals proficiat! 

Op zondagmorgen was Wouter alweer in vorm, deze keer niet op de piste maar op de 

gang. Als een sluwe vos nam hij Emma te grazen door choco op haar klink te doen. 

Het arme schaapje was zich van geen kwaad bewust en trapte in de val of beter in de 

choco. Waarop Wouter haar vroeg hoe noemt het aapje van Jommeke? Emma die niet 

beter wist antwoordde: “CHOCO”.  

De derde training verliep vlotjes. Het was weer tijd om krachten op te doen bij het 

middagmaal. De maaltijd viel deze keer wel in goede aard. Vooral het dessert, het 

waren cornetto’s… De ene at er al wat meer dan de ander, vooral Nele die maar liefst 

4 ijsjes ZONDER koek binnenpropte, maar ze genoot ervan.  

De 4
de

 training verliep anders dan de vorige, er stond namelijk volleybal en badminton 

op het programma. Simon dacht alle ballen te kunnen vangen maar niets was minder 

waar, want hij sloeg zijn voet om. In de andere zaal was een spannend duel aan de 

gang. Aan de ene zijde Tim en Kim en aan de andere Sofie VS en Emma. Emma 

steevast van de overwinning overtuigd verloor toch de strijd. Het kostte haar 2 

bolletjes ijs.  

Maar dit was niet het enige duel die dat moment plaats vond. Paris-Roubaix speelde in 

ieders gedachte. Met z’n allen verzamelden we voor de buis om te supporteren voor 

onze Belgen. We werden niet teleurgesteld want een Belg won. Dank u Summie! We 

dachten eind goed al goed, maar het mocht niet zijn. Op het moment van vertrek 

ontdekten we namelijk dat Tim’s overige 3 wielen ook verdwenen waren. Iedereen 

vertrok richting Oudenaarde, maar Tim en Audrey konden jammer genoeg niet mee. 

Maar al bij al was het een zéér geslaagde stage. En dat hebben we aan elkaar te 

danken.  

 

We hopen jullie allemaal weer te zien op de volgende stage!  

22-23/10 te Herentals 
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