
12

SUll Tower: Poesje Ley: Stijn Deley
Buikie: David Bouwens
Woesie: Tim Wymeersch
Britsie: Geert Van Britsom
Stich: Stefaan De Caigney
Kathleen Charlotte

Neukie: Christoff Courtin
Nopie: Ingmar Nopens
Schrojo: Frederik Schroyens

Den Duits: FoempÎe: ChristofDe Caigney
Johan De Mul

Wij begonnen aan onze hoogtestage op de 1ge verdieping van de Sun Tower. Het
appartement bij 'den duits' lag nogal afgelegen zodanig dat deze groep een apart
trainingsschema afwerkten dat voornamelijk bestond uit strandliggen, zwembadliggen,
barhangen, ruzie maken, zoektochten organiseren en uitgaan.

De eerste avond verkenden wij de trainingszaal, onze stambar 'Top'. De kennismaking bestond
voornamelijk uit het testen van het trainingsmateriaal: vodka-iemon, gin-tonic, tequilla-sunrise,
Bud-Weiser, teveel om op te noemen. Na een zwaar avondje werd de team-geest gesterkt met
een strandwandeling, waar sommigen hun 'quattre quesso' in de omgekeerde richting proefden
terwijl anderen de sterren aan de hemel zagen bewegen. (héhéhé hée)

r

We begonnen de dagen zo rond één uur met een stevig ontbijt. De eerste week gebeurde dit in
de McDonalds, nadien namen we 'una especial' van de plaatselijke Ivans. Dit fast-food gedoe
lag op de weg naar ons privé-strandje voor het hotel 'La Caletta Palace'. Van dit hotel
gebruikten we dan ook het sanitair en het zwembad, maar niet de dochter. (héhéhé hée)

Op ons strandje aangekomen namen we een welverdiende platte rust, legden we enkele
'couchekes' en trainden we onze oogvastheid met behulp van de internationale schoonheden
op 3, 6, 9 en 12 uur (babewatch). Soms gooiden we onze spieren los in de zee, gooiden we
iemand anders in de zee, okkasioneel werd er ook al eens met steentjes gegooid. Na een
middagje strand was het nodig om ons vochtgehalte terug op peil te brengen. De 'après-
soleils' bij Gosé waren legendarisch. Tot 7 halve liters de man of één liter sangria per persoon
werden verzet, terwijl we genoten van het mooie weer. (héhéhé hée)

's Nachts begon dan de konditietraining in discotheek Joy. Als afwisseling gingen we soms
naar de Tiffany's. Deze discotheek had een zwembad waar we achtereenvolgens de baas, zijn
vrouw, de dj en de buitenwipper ingooiden. Om nadien in zwembroek te gaan 'shaken' op de
dansvloer.

Voor het begin van de tweede week planden we een rustdag. Hiervoor staken we onze ijskast
vol drank en bleven rustig thuis. Het gevolg was dat we wederom verbroederden op het
strand, onderling (héhéhé hée) of met een aantal hollanders. Deze keer bewogen de sterren
niet maar er volgde wel een uiteenzetting over' de aarde onze moeder en de zon onze vader'.
Sommigen zagen onze vader die ochtend ook verschijnen. Op een dag is onze
materiaalmeester en personal mentor Luc 'Totem' Toté langs geweest om de
trainingsvorderingen te controleren. Hij zag dat het goed was.

De laatste avond deden we nog één spijtige ontdekking: de tequilla boem-boem! Spijtig want
veel te laat om er nog optimaal van te genieten. Deze godendrank heeft zijn Lokerse bijnaam
Tequilla crash-crash' alle eer aangedaan.(héhéhé hée) Zo kwam het dat er op de bus naar
Lokeren een aantal lijken zaten die volledig afgetraind waren voor de Lokerse feesten.


