
Stage in Herentals 1-2-3/11/2013 

 

Vrijdagmorgen 1 november; D-day 

 
Voor sommigen onder ons de eerste keer stage, voor anderen dan weer de 
zoveelste maal. Benny heeft een clubrecord op zijn naam met het meest aantal 
deelnames aan de stages maar voor mij dus de beruchte eerste keer. Niet goed 
wetende wat er ons te wachten stond, vertrokken we nadat de koffers geladen 
waren en de fietsen werden vastgelegd (voor de gekwetsten onder ons) richting 
Herentals. De wagen gevuld met opgewekte jeugd, maakte dat de rit heel 
aangenaam verliep. Eenmaal aangekomen en uitgepakt, we konden door 
omstandigheden nog niet in de kamers, begonnen we al vrij spoedig aan onze 
eerste training. In een prachtig decor rondom de vijvers aan het hotel hadden we 
spijtig genoeg al vroeg een eerste slachtoffer. Laure verzwikte haar enkel op een 
losliggende tak tijdens de training en zo eindigde haar weekend vrij vlug. 
Gelukkig hadden ze in het hotel veel ijs en zowaar een rolstoel zodat ze zich met 
de hulp van de rest van de groep toch nog kon verplaatsen. Na de training 
konden we douchen in de sporthal alwaar sommige atletes een onverwachte 
“inkijk“ kregen bij andere atleten. Dan aan tafel en na een pauze en een 
groepsfoto werden meteen ook de regels en naamkaartjes uitgedeeld voor het 
inmiddels beruchte “gotcha”-spel. Na zowat 1 uur zat dat spel er voor mij al op, 
met dank aan Pieter die blijkbaar heel gedreven iedereen pakte, tot zelfs op de 
trappen toe ☺. Ook Tim besprong er een paar, zoals Freddy M. aan den lijve 
mocht ondervinden. Hij werd gepakt op zijn eigen kamer en had daardoor net 
geen nachtmerries de volgende dagen☺. Kortom, iedereen deed zijn uiterste best 
om te pakken of om niet gepakt te worden. 
In de namiddag training nr 2: een duurloop van anderhalf uur in een prachtige 
omgeving. Ikzelf deed een deel met de fiets en wisselde met Benny na een tijdje. 
Dat je toch moest blijven uitkijken waar de voetjes werden neergezet kan Maloe 
zeker beamen, want we zagen ze zowaar de grond kussen. Na het avondeten 
kregen we nog een quiz aangeboden door Tim en Audrey. Daarna konden we 
moe maar voldaan aan een verdiende nachtrust beginnen. Licht uit en snaveltjes 
toe…..’t zou een droom zijn geweest ware het niet dat er op de bovenverdieping 
een nogal luidruchtige bende zijn kampement had opgeslagen. Pas nadat Audrey 
midden in de nacht hen ging duidelijk maken dat er nog mensen waren die 
wilden slapen, werd het stil. Helaas was het de volgende nacht terug van dat, 
zodat Audrey terug ten strijde mocht trekken om de rust te gaan verdedigen. 
 

Zaterdag 2 november. 

 
Na goed geslapen te hebben, althans de meesten onder ons, stonden er voor 
vandaag gelukkig twee rustige trainingen op het programma. In de voormiddag 
enkele versnellingen………………….bergop, in het zand en dan nog de beruchte 
trappen…..het is maar wat je rustig noemt☺. Op de trappen was het letterlijk en 
figuurlijk een kruisgang; enkele vrome mensen onder ons deden nog rap een 



schietgebedje tussendoor,… waarschijnlijk de gunst afsmeken voor goede benen 
het komende crossseizoen. 
In de namiddag zaten we binnen voor ons tweede training, anderhalf uur 
rompstabilisatie/krachttraining wat door sommige terug als een kruisgang werd 
ervaren. Toen we terug in het hotel waren konden we de spieren en pezen nog 
horen kraken,….. of zou de bloemkool van deze middag daar voor iets tussen 
zitten? De muggen waren gewaarschuwd! Na het avondeten (spaghetti) was de 
jeugd present voor een paar spelletjes, maar “weerwolf“ had het meeste 
aantrek. Simon R. begeleidde die avond de groep en deed dat voortreffelijk. De 
masters deden ook hun best om lekker languit voor TV te hangen met de benen 
iets omhoog,( we hebben blijkbaar iets meer tijd nodig voor recuperatie zeker) 
en in gedachten een sigaar en een cognac in de hand.  Is het niet Pieter ☺. Hoe 
dan ook; we konden allemaal met een voldaan en tevreden gevoel ons bed 
induiken. 
 

zondag 3 november 

 
Na een deugddoende nachtrust en een heerlijk ontbijt, begonnen we aan ons 
voorlaatste training. Terug de bossen in voor een fartlek;  verdeeld in 3 groepjes 
(naar niveau) en onderling ook gemixt  
(fond en sprint) konden we eraan beginnen. Bergop, bergaf, rap, traag, zand, 
plassen, trappen, kortom; genoeg om ons in het bos een laatste maal uit te 
leven, wat de jeugd en de iets oudere jeugd dan ook uitbundig deed door 
onderling  elkaars kracht en uithouding eens,  op een weliswaar sportieve 
manier, te meten. Tim, Audrey en Simon waren de captains van de groepjes 
waarbij de twee mannen hun groepje (de rappe dus!) volgden met de fiets. Ik 
was maar wat blij dat ik in het tragere groepje zat als we de andere toevallig 
zagen voorbij vliegen. Na deze training kon ik samen met Tim ons GPS-systeem 
op ons uurwerk eens uitproberen apart van de groep op de terugweg naar  
het hotel.  
Na ons middagmaal, zowaar frieten met stoofvlees en een ijsje erbovenop, 
mochten we beginnen inpakken en alles, behalve ons zwemgerief, in de wagens 
proppen. Na nog een laatste rustpauze en het proper achterlaten van het hotel 
volgde ons laatste inspanning van de stage in het zwembad iets verderop.  
Verdeeld over een paar groepen konden we de laatste zweetdruppels uit ons lijf 
persen door gedurende een 20 minuten te aqua-joggen (de frieten kwamen 
zwaar te wegen), maar daarna konden we nog geruime tijd ontspannen in het 
bubbelbad (althans diegene die er plaats in vonden). Pieter waren we plots kwijt, 
maar na enig speurwerk konden we hem lokaliseren. Hij had namelijk een 
origineel alternatief voor het bubbelbad gevonden….. in het peuter/ploeterbadje ( 
plopper-de-plop).  De rest van de stoere bende besloot om de glijbaan ook eens 
uit te testen door als een ketting aan elkaar er door te razen, maar toen Wouter 
er beneden uit kwam, bleek zijn broek gescheurd (vraag me niet wat er in die 
buis was gebeurd) en lag iedereen plat van het lachen natuurlijk. Hij besloot 
wijselijk om de kleedkamers op te zoeken, kwestie om de andere badgasten 
geen trauma te laten oplopen. Omstreeks halfvijf begonnen we dan aan de 
terugweg naar Oudenaarde en in tegenstelling met de heenreis, was het nu een 
stuk rustiger in de wagen. Ik ben er zeker van dat iedereen vermoeid is door 
deze drie prachtige stagedagen. Intens maar echt waar prachtig. Voor mij dus de 
eerste keer stage, maar zeker niet de laatste; aan te raden aan iedereen die nog 
zou twijfelen om eens op stage mee te gaan. 



Als slot wil ik zeker onze trainers Audrey en Tim bedanken voor dit prachtige 
weekend en zeker ook de rest van de atleten voor de toffe sfeer en het 
samenhorigheidsgevoel dat ik mocht ervaren  
 
Bedankt. 
 
Freddy K. 


