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11 juli 2004 
 

Op 11 juli trokken 18 atletiekzonen en -dochters gezamenlijk naar de Ijzerstreek.  
Niet om er de Vlaamse Leeuw te gaan zingen op de Vlaamse feestdag, maar wel om 
het Bellewaerde-park in Ieper te bezoeken.   

Er was om kwart voor negen afgesproken aan het stadion en iedereen was op tijd, al 
hadden sommigen nog kleine oogjes.   

Na een klein uurtje rijden kwam de autokaravaan aan op onze bestemming. We 
waren er zelfs iets voor het openingsuur, en mochten dus mee aanschuiven aan de 
ingang.  

Gelukkig waren er bij de attracties slechts kleine wachtrijen, dus konden we ons de 
hele dag uitleven. We probeerden meteen de Bengal Rapid River uit, gevolgd door 
de Piratenboot en de Screaming Eagle.  Sommigen waren al wat bleker geworden na 
al die G-krachtsensaties, maar iedereen overleefde.  

Een treinritje reed ons voorbij leeuwen en tijgers, maar die bleken er niet veel zin in 
te hebben en sliepen rustig door.  

Dan maar zelf voor actie zorgen, en vooral nat te worden op de Niagara en de River 
Splash.  

Hoewel het weer vaak dreigend en grijs was, bleven we gespaard van ander nats, en 
soms kwam het zonnetje zelfs piepen.  

Het moment om onze lunch te nuttigen, zodat we er weer tegenaan konden.  

Na een tijdje op het gemak rondgewandeld te hebben (na verloop van tijd bleek ook 
dat vermoeiend te worden voor sommigen), was het moment gekomen om het 
gehalte aan adrenaline weer de hoogte in te jagen.  

Verschillende keren gingen we weer van de grond met de Screaming Eagle.  Na het 
huis van Houdini bezocht te hebben, bleek het ook warm genoeg om de Niagara 
terug te trotseren en toch nog droog terug te keren. Tot slot kreeg de Boomerang ons 
nog een tweede maal over de vloer, en werden de kelen nog maar eens opengezet.   

We besloten rustig terug te keren naar de parking, na toch wel een vermoeiende 
uitstap. Eens terug in Oudenaarde, werd de dag dan nog afgesloten met een terrasje 
op de markt.    

Kortom, iedereen kon voldaan naar huis en dromen van een volgende gelegenheid…  
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