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Na maanden voorbereiding is eindelijk de grote dag aangebroken! Duurloopjes, 
versnellingen, allerhande been- en buikspieren werden gekweekt, allemaal onder het 
alziend oog van trainer Tim. Wie een goed resultaat wil neerzetten moet af en toe 
eens kunnen afzien op de wekelijkse trainingen. Maar ook heel belangrijk is luisteren 
naar de raadgeving van Tim. Een rustig duurloopje is rustig duurlopen, geen 
wedstrijd van maken. Trainingen moeten goed uitgevoerd worden zodat onze atleten 
fris aan de wedstrijd staan. Het mag gezegd worden. “Tim doet dat zeer goed!” Maar 
nu even naar Oostende. ’s Morgens reeds vroeg uit de veren, om zo met Mathias en 
Wouter de tent op voorhand al op te stellen en onze vlag te planten in “De Schorre”. 
Iedere atleet van KASVO kan bij het betreden van het parcours onze vlag zien 
wapperen in de wind. Heel spijtig is het feit dat ondanks de soms in groten getale 
aanwezige benjamins op de trainingen er geen 4 jongens en geen 4 meisjes zich 
bereid vonden om deel te nemen aan de aflossingswedstrijd. De vraag mag en moet 
worden gesteld, willen onze atleetjes niet lopen, of zien hun ouders het niet zitten om 
hen naar de wedstrijd te begeleiden??? 
Dit is zeker voor verbetering vatbaar. Er liep daar eentje rond met een zuur gezichtje 
omdat er niet genoeg meisjes waren voor één ploeg van 4, hé Kimsy! Ze zou zo 
graag meegedaan hebben, en zo waren er nog van KASVO. Hopelijk volgend jaar 
beter! 
Bij de volgende categorie waren we goed vertegenwoordigd. Bij onze pupillen 
meisjes niet minder dan 10 deelneemsters! Bij de eerstejaars van KASVO 3 die 
deelnamen. Voor Nienke was het haar debuut op het BK Veldlopen. Zoals steeds 
zette ze haar beste beentje voor. Onze twee andere eerstejaars, nl. Kyamo en Ilana, 
kennen het klappen van de zweep al. Ilana eindige zeer knap 13e en Kyamo 
presteerde boven alle verwachtingen en heel uitstekend. Ze eindigde op een 
fantastische 5de plaats. Proficiat aan allen! Bij onze tweedejaars niet minder dan 7 
deelnemers van KASVO. Febe, de babbelkous, Margot, Iris, Julie, Marie en onze 
tweeling Neel en Toos gaven terug het beste van zichzelf. En zoals zo vaak gebeurt 
eindigen Toos en Neel zeer dicht bij elkaar.(maar wie wie was, dat zullen we nooit 
weten tijdens de wedstrijd). Ze kunnen mekaar blijkbaar moeilijk loslaten. 
Bij de pupillen jongens 3 atleten aan de start; Matthias, Jochen en Daan liepen hun 
ziel uit hun lijf. “’t Was lastig hoor!, modder en dienen wind, amaai zeg!” Goed 
gedaan jongens! 
De miniemen meisjes moesten 1740 lange meters afleggen. Fien (95), Laura en Ruth 
(94) brachten het tot een goed einde. Ook hier dezelfde commentaar: “lastig ze, 
dienen wind en modder”. Bij de jongens startten er 3 KASVO-atleten, Anton (95), 
Anton en Joachim (94). Ook deze jongens moesten beuken tegen wind en modder. 
Maar, ze zetten alledrie een zeer mooi resultaat neer. 
Bij de kadetten meisjes ’92 liepen Sarah en Louise mee. De eerste ronde nog dicht in 
elkaars buurt, naar het einde toe nam Sarah toch wat afstand en eindigde zowat tien 
plaatsen voor Louise. Naar beiden proficiat, Trui was de enige, dus ook de beste, bij 
de scholieren meisjes. 
Ze eindigde knap ergens midden in de groep. Bij de scholieren jongens stonden 4 
stoere moddervreters aan de start. Jonas, Wouter, Mathias en Seba voerden strijd 
met elkaar, met zichzelf, met de modder en wind. De ene bracht het al wat beter af 
dan de andere, doch allen waren tevreden over hun prestatie, of niet? Evelien was 
de enige bij de junioren meisjes. Door de hogere studies, heel wat minder getraind 
en op het einde van een zware wedstrijd laat zich dat toch wel voelen. Moe maar 



tevreden spurtte ze over de eindmeet. Hierna startte de korte cross. Tim, Mathieu en 
Patrick voelden zich geroepen om er direct in te vliegen. Trainer Tim was blijkbaar 
super gemotiveerd om een knalprestatie neer te zetten. Na een goede start snelde 
hij in de laatste ronde een dertigtal deelnemers voorbij en eindigde op een mooie 
47ste plaats. Ook Mathieu presteerde meer dan behoorlijk, in de tweede helft van de 
wedstrijd schoof hij nog enkele plaatsen vooruit en eindigde rond de honderdste 
plaats. Niet vergeten dat hier 218 atleten de start namen. Papa Patrick nam voor de 
eerste maal deel aan een korte cross, hij vervulde zijn taak voorbeeldig, tedju man 
die gasten gaan er hier nogal vandoor! Proficiat aan allen die de Oudenaardse 
kleuren vertegenwoordigd hebben. Niemand zal het mij wellicht kwalijk nemen dat ik 
nu iets meer ga schrijven over ons Valentien. Zoals de meeste onder jullie reeds 
weten is “Vallie” Belgisch kampioen geworden bij de kadetten ’93. En het was niet 
toevallig. Reeds het ganse seizoen loopt Valentien de podiumplaatsen bij elkaar Ze 
won verschillende wedstrijden waaronder ook het PK veldlopen te Ninove. Dat ze 
een beetje talent heeft weten we nu wel, maar dat alleen helpt niet. Ook wilskracht, 
discipline en doorzettingsvermogen komen er aan te pas. Heel belangrijk is ook een 
goede begeleiding en die krijgt ze van trainer Tim. Verstandig trainen, niet te veel, 
niet te rap of te zwaar en op tijd een beetje rust inlassen. Af en toe eens aanporren 
maar ook op tijd de rem erop als Valentien op training te hard achter de jongens 
loopt. Tim had blijkbaar veel vertrouwen in ons Valentien, want toen ze op de 
hoogste podiumplaats stond haalde Tim prompt een fles champagne boven, het was 
tijd om te vieren! Bij deze wensen Martine en ik Tim dan ook te bedanken voor het 
begeleiden en het vertrouwen in onze “Puppie”. Even kort naar de wedstrijd, na de 
laatste richtlijnen onderweg naar de start, meegeven door Tim, neemt Valentien de 
start. Ongeveer honderd atleten  storten zich naar beneden de helling af. Bij de 
eerste bocht goed meedraaiend rond de tiende positie, langzaam opschuivend een 
beetje verscholen voor de wind komt ze een eerste maal door mee vooraan in de 
wedstrijd. Op zeshonderd meter van het einde vijf vluchters, tweehonderd meter 
verder zijn ze nog met drie. Op tweehonderd meter van de meet aanval van Carolien 
Kneibs, Valentien kijkt even opzij en ziet dat Evelin Van Havere moet passen. Ze 
versnelt tot bij Carolien en gaat er direct vandoor. In de laatste rechte lijn word ze niet 
meer bedreigd en onder luide aanmoedigingen van de talrijke Oudenaardisten 
overschrijdt ze als eerste de finishlijn. De titel is binnen!! Op het podium toch even de 
krop in de keel bij de huldiging als kersvers kampioen van België. Al die supporters 
die haar naam scanderen, voorwaar ook voor ons een emotioneel moment! Bedankt 
aan allen die Valentien en ons spontaan komen proficiat wensen, zoiets doet echt 
deugd. 
 
DANK U WEL.          
FILIP en MARTINE 


