
Onze eerste stagedag begon al heerlijk in de vroege uurtjes. Zo waren de trainers al om negen uur 

aanwezig om al de lieftallige bengels op te vangen. Zodra alle bengels aanwezig waren vertrokken zij 

richting de atla piste om zo aan hun eerste training te beginnen. Hier stond Rik Ramaekers (een 

voormalige trainer van Atla) ze op te wachten. Natuurlijk waren de oudere atleetjes hier heel erg 

door verrast. Tijdens de training hadden we vervolgens onze fruit pauze, die verscheidene ouders 

met liefde hadden bereid. Eenmaal het middag uur klonk, werden jullie bengels getrakteerd op 

heerlijke tomatensoep met balletjes en croque uit het vuistje. Na de verplichte 20 min platte rust 

waren al deze bengels hyperactief, zodat wij als trainers de handen vol hadden. 

Om half drie vertrokken we weer richting de piste om aan onze 2
de

 training van de stage te beginnen. 

Ook tijdens deze training kregen uw bengels heerlijk vers fruit en lekkere wafels. Tijdens deze 

training konden we tevens genieten van een lichte regenbui, maar dat hield ons zeker niet tegen!! 

Eenmaal terug aangekomen in het verblijf, konden de bengels lekker genieten van een welverdiende 

warme douche en een warme maaltijd. We werden getrakteerd op heerlijke Spaghetti en 

chocomousse, klaargemaakt door de kookouders.  

Om onze lieve bengels te animeren hadden we een leuke spelavond dat werkte volgens een 

puntensysteem. In deze spelavond kwamen oude spelen aanbod zoals sjoelbak, blikwerpen, 

knikkeren,… 

De groep TED(Suzanne, Liene, Katleen, Eline m., Jill, Rune, Sara,…) waren de winnaars van onze 

spelavond. De verrassing van de avond waren onze jongste atleetjes zoals Fien, Lieze, Hielke,….  zij 

eindigde op de derde plaats.  

Maarten en Kenny kregen vervolgens een oorkonde van de oudste bengels en die klinkt als volgt: 

“Beste Chiquita bananas,(Kenny & Maarten). Wij (Lien, Drea, Jana, Lotte en ik (Sen)) willen jullie van 

harte <3 bedanken voor alle goede zorgen, alle leuke trainingen (KHUG) en al die tijden dat jullie naar 

ons gezaag hebben geluisterd. MERCI DAT JULLIE ER ZIJN VOOR IEDEREEN!!! M.V.G.: ONS.” 

Om af te sluiten hebben we nog een leuke quote van één van onze trainers:  “4 maanden 

Afghanistan is minder zwaar dan 3 dagen jeugdstage met deze bengels!!!!” 

Groetjes van alle kinderen en trainers. 


