
Stage Herentals 10-12 oktober 2014 
 
 
Op 10 oktober was het weer zover:  met het @runningteam vertrokken we op stage naar Herentals met de 
bedoeling onze conditie wat aan te scherpen. 
 
Eens we daar waren, installeerden we ons op onze kamers en kwamen dan naar de ontspanningsruimte om 
onze broodjes op te eten. Nadien konden we ons nog even ontspannen. Sommigen kozen voor een rustige 
avond bij een gezellige babbel, anderen voor een iets actievere avond met een spelletje 'jungle speed'. En 
een aantal jongens zetten zich voor de tablet voor de wedstrijd van onze Rode Duivels. Iedereen besloot om 
al vrij vlug onder de wol te kruipen, want het beloofde nog een lastig weekend te worden. 
 
Zaterdagmorgen om 10u stond de 1e training gepland. De sprinters zouden om en rond de 'toren' in het bos 
een fartlekske doen. De mannen splitsten zich op, terwijl de vrouwen besloten om Natalie te volgen….want 
zij kent het bos al een beetje. Ze maakte het ons in ieder geval niet makkelijk, want ze zocht er op de 
gepaste momenten de zware stukken uit. Jasper en Simon waren even het noorden kwijt en lieten op het 
einde wel even op zich wachten. Ook de fondlopers kozen om er meteen stevig in te vliegen met heuveltjes 
en tempo’s in het zand op het programma. Het was een eerste lastige maar leuke training bij gelukkig nog 
droog weer.  
 
Na het tegengevallen middagmaal, stond er voor team Audrey een namiddagje poweren en rompstabilisatie 
op het programma. Wij, sprinters, moesten gelukkig maar 10 minuutjes loslopen, want al van bij het begin 
van de training begon het te pijpenstelen te regenen en jammer genoeg werd het alleen maar erger :-(. 
Terwijl de sprint in de powerzaal aan het zweten was, trachtte team Tim een lange duurloop af te werken... in 
de gietende regen. Ergens halverwege de duurloop besloten ze dat het nat genoeg was geweest. Helemaal 
doorweekt keerden ze terug voor een deugddoende douche om daarna ook nog een uur stabilisatie te doen 
in de powerzaal met een niet altijd even goede DJ. 
 
Na ons avondmenu stond er nog een muziekquiz gepland die onze muziekkennis grondig testte. Cryptische 
muziekgroepen, geheugentests, kazoo ronde, tv-intro’s, tot het uitbeelden van dansstijlen toe… Het bleef 
spannend tot op het einde. Pas in de laatste ronde kon de groep van Klaas, Benny, Emiel, Kim, Maaike en 
Freddy M. de zege veiligstellen. 
 
Zondagmorgen rond een uur of tien stonden we klaar voor onze 3e training. De sprinters konden zich 
uitleven door bergjes op en af  te lopen, terwijl de fondlopers voor het lange werk kozen. 's Middags stond er 
vol-au-vent met frietjes op het menu. Wel lekker, maar niet het ideale eten om daarna nog eens te trainen. 
Ook ons dessert: een appelsien werd vervangen door een frisco. Jammer, want fruit hebben we daar het 
volledige weekend niet gezien :-( behalve dan de bananen waar Tim en Audrey voor gezorgd hadden. 
 
Tegen 15u pepten we elkaar nog eens op voor onze laatste keer afzien van het weekend. Al tijdens de 
opwarming waren mijn spieren (en niet alleen die van mij) al serieus aan het tegenpruttelen. Voor onze 
laatste training mochten we van Audrey nog wat tempo's doen rond de vijvers. Nog één keer alles geven :-) 
De mannen van het langere werk kozen voor een gezellige vlotte duurloop door de Herentalse natuur.  En.. 
het zonnetje was van de partij. Zalig weertje om te lopen! 
 
Daarna hadden we nog even tijd om te douchen en konden we moe maar voldaan terug richting 
Oudenaarde vertrekken. Bedankt Tim en Audrey voor de goed georganiseerde stage! Jullie maken het ons 
niet makkelijk, maar alleen op die manier kunnen we iets bereiken. 
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