
Stage Louvain-La-Neuve 2011 
 

Vrijdag 8 april zijn we vertrokken vanuit Oudenaarde naar Louvain-La-Neuve. Toen we in Louvain-La-

Neuve aankwamen gingen we picknicken in het bos. Het was Bennie zijn verjaardag geweest en 

daarom kregen wij een gezond koekje maar niet iedereen nam dit, want er waren ook leo’s. Na de 

leuke picknick in het bos gingen we terug naar ons verblijf en mochten we spelletjes spelen. De kicker 

was heel populair want Alan, Jesse, Jorien, Joachim, Nele en Simon gingen er als een speer naar toe. 

Het spelletje van Jorien en Céline, Tic Tac Boem was ook heel leuk. Om 23uur was het dan tijd om te 

gaan  slapen.  

De volgende ochtend moesten we opstaan om 8u30. Sommige waren goed uitgeslapen en de andere 

sliepen nog aan de tafel. De 1
ste

 training begon om 10uur. Om 12u was de training gedaan en hadden 

we een halfuurtje tijd om ons te douchen. Om 12u30 kregen we dan ons middagmaal. Iedereen had 

reuze honger van de training maar het was niet al te lekker. In de namiddag kregen we een zware 

duurloop aan een mooie vijver. Na de duurloop hadden we honkbal gespeeld. Het was de sprint 

tegen de lange afstand. De lange afstand had gewonnen. Na de 2
de

 training kregen we dan weer tijd 

om ons te douchen. Rond 18uur kregen we dan ons avondmaal. Na het avondmaal kregen we een 

hele leuke quiz gemaakt door Mia. Pieter kreeg het zware verbeterwerk en Kaatje en Tine mochten 

de blaadjes ophalen. De quiz werd gewonnen door Tic Tac ( Kyamo, Eline, Cathy en Sofie 

Vindevoghel). De tweede plaats was voor Boem (Amandine, Maaike, Marie-Lou en Tim). Op de derde 

plaats Patat (Joachim, Martine, Nele en Sofie Verstichelen). De eerste drie kregen een lekkere doos 

snoepjes. Na de quiz hadden we nog wat tijd om spelletjes te spelen.  

De volgende ochtend kregen we dan onze 3
de

 training. Het middageten was veel beter dan de vorige 

dag. In de namiddag kregen we dan onze laatste training. We mochten kiezen tussen volleybal en 

badminton. Om 17u30 zijn we vertrokken richting Oudenaarde. 

Het was een super stage. Zeker een aanrader voor wie volgend jaar cadet wordt.  
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