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13 april 2003 
 

Borzée 

Vrijdag 11 april 2003  

Vrijdagmiddag 11 april vertrokken 27 KASVO atleten voor een 3-daagse stage te 
Borzée (La Roche).  

Aangezien dit jaar het vervoer met de auto gebeurde was het een ganse opgave om 
iedereen zijn bagage in de koffers te stouwen, het was werkelijk stapelen en duwen 
om alles erin te krijgen maar het is ons toch gelukt.  

Rond 13.30u was het dan zo ver en kon de KASVO-colonne zich in beweging zetten 
richting Borzée. (En dit met onze kopman “nonkel” Eddy )    

Na een 3 tal uurtjes rijden kwamen we eindelijk op onze eindbestemming. En vanaf 
het eerste ogenblik dat ik daar toe kwam boezemde mij dit toch een beetje angst in, 
want wat was het daar allemaal zo steil! Je kon er geen metertje plat bespeuren. Mijn 
eerste zinnetje was dan ook spontaan: MAN MAN MAN MISERIE! Wat gaat Marc 
ons hier aandoen?!  

Nadat onder het goedkeurend oog van onze schatbewaarder Eddy de kamers 
werden verdeeld en zij dan ook spoorloos verdwenen naar hun gastronomisch 
weekendje begaven wij ons voor het eerst in de omvangrijke bossen. En dit voor een 
zogezegd verkenningstochtje, nie waar Wim?  

Al zingend en swingend begonnen ik en Lieven aan deze tocht. De ene Vlaamse 
klassieker na de andere maar deze tocht leek iets zwaarder dan gedacht en na 
verloop van tijd moesten onze zangtalenten wijken voor vermoeidheid.  

Terug aangekomen in het vakantiedorp was het tijd om onze benen onder tafel te 
steken voor een stevig avondmaal.  

Ik geef je hierbij 1 kleine tip: als je ooit eens naar de Ardennen op vakantie gaat en er 
liggen kroppen sla op het banket trek er NOOIT een blaadje van af. Want dit dient 
dus als decoratie. (Ik spreek uit ondervinding. Ik kreeg als antwoord: Voulez vous 
aussi les fleurs, Monsieur?)  

Na het eten werd het nog een gezellig onderonsje waar onder andere veel gekaart 
en gebabbeld werd. (We hadden hiervoor dan ook een uitstekende locatie want we 
hadden een gans zaaltje voor ons alleen ter beschikking)  

Er kon natuurlijk altijd nog iets gedronken worden in de bar waar vooral Lieven zijn 
beste Frans boven haalde om de ba(a)rmoeder gunstig te stemmen. (Wat is dat nu 
ook al weer? een spa bruis? “eau avec gaz”?! )  



Nu werd het wel stilletjes aan tijd dat iedereen zijn kamer opzocht en ging slapen. 
Maar dit ging niet zo vlot. Het was precies of iedereen maar één kamerdeur vond. 
Gevolg: we maakten er nog een gezellige avond van met zo’n 20 man op 3 bedden. 
Als dat geen feest was!!!  

Maar ons gezellig onderonsje werd abrupt verstoord doordat er opeens een bed het 
begaf. Het resultaat was dat de helft met een verschrikkelijke klap op de grond viel. 
Door dit voorval had het grootste deel onder ons besloten om toch naar zijn of haar 
eigen kamer te gaan en proberen om nog een korte nachtrust te pakken te krijgen. 
Want de zaterdag zou een lastige dag worden waarin we 2 zware trainingen onder 
onze voeten geschoven krijgen.  

Zaterdag 12 april 2003 

Meteo: een stralende zon met hier en daar nog wat wolkenvelden maar in de 
namiddag zou deze plaats moeten ruimen voor een stralende zon. Temperatuur: zo’n 
21°C  

Aangezien het voor de meeste atleten onder ons een korte nachtrust geweest was 
kwamen de 1e atleten rond 8u de eetzaal binnengestrompeld. Met de nadruk op 
gestrompeld want wat hadden zij kleine oogjes.  

Na een stevig ontbijt konden wij ons klaarmaken voor de ochtendtraining.  

Met op het trainingsmenu:  

Bij de IRQG: een looptocht met een afdaling tot bijna in het dal en dan een steile klim 
door de bossen (vergelijkbaar met de muur van Geraardsbergen) van +/- 1200meter. 
En aangezien we volgens onze trainer te vlug terug waren mochten we deze klim 2x 
bedwingen. En daarna volgde nog als aperitief de gevreesde trapjes.  

Bij de� VSXUW: versnellingen op de bergjes. En dit was totaal geen probleem, 
heuveltjes en bergjes genoeg é jongens. Ik kan u verzekeren dat de spurters ook 
afgezien hebben want dit was niet voor doetjes.  

Bij de NDPS: enkele balspelen als opwarming met daarna ook enkele versnellingen.  

Na onze zware training volgde een heerlijke douche waarna we ons weer naar de 
eetzaal mochten begeven voor het middagmaal.  

Het middagmaal bestond uit kalkoenfilet met lente aardappeltjes en dit alles 
gegarneerd met wat broccoli.    

Na het middagmaal volgde er een welverdiende en meer dan welgekomen siësta.  

Rond 14.30 maakten we ons klaar voor een spetterende voetbalmatch. Het was echt 
een duel op het scherp van de snee. Met gewaagde keepersaves en gevreesde 
tackles van onze topverdedigers Maarten en Lieven.  



Maar eerlijk toegegeven zat Maarten liever in het bos tussen zijn bomen want om de 
2 minuten schoot hij de bal over de omheining met als resultaat dat hij mocht spurten 
voor zijn leven met de hoop dat de bal nog niet in het dal lag of tussen een 
braamstruik verzeild was geraakt.  

En ook nog even een dankwoordje vermelden voor onze talrijk opgekomen hooligans 
( alé supporters).    
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