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De bus is lang, de rit is dat ook, en de spirit is goed.  
Tot in Lanaken geraken is geen probleem, maar eens ter plaatse, moet Martine 
Dejonghe zowaar een politiekantoor binnen-(over-?)vallen om ons de weg te laten 
wijzen.  
Eenmaal aangekomen storten de ware pisteloopsters zich direct op het echte werk, 
een paar enkelingen trekken onwennig en verweesd de bosjes in.  
Buitenstaanders denken heel even dat Kasvo zich van meeting heeft vergist : “dit is 
geen veteranenmeeting !”  
Maar dan begint  het spel ! Onder luid gejoel van haar supporters, gooit Wendy uit 
alle macht, raakt aarzelend tot over de plasjes, maar moet verdorie bij de laatste 
worp nog iemand zien passeren. Lichtjes gefrustreerd ? Toch dapper, en ... blijven 
oefenen !  
Rachel verdedigt zich bij het speerwerpen, zoals we dat van haar gewoon zijn, en 
laat zich tussen dat jong geweld vlot op een tweede plaats zetten. Die eerste is toch 
buitenmaats ! Rachel content en blij: “Al had ik liever een metertje verder gegooid.”  
Onopvallend en in alle stilte en bescheidenheid, bereidt Lien zich voor op de 400m. 
Lien start in een afwachtende houding, maar loopt dan flink door en snelt met een 
felle eindspurt als derde over de eindstreep.  
Intussen wipt Audrey vlotjes over 1m45 en wordt prachtig eerste in haar reeks. 
Opgewekt en blij trekt ze op naar het volgende nummer : verspringen. Ook dit 
verloopt volledig naar wens en onder het waakzame en beminnelijke oog van Tim, 
springt Audrey zich vlot naar een tweede plaats.  
Haike legt intussen haar twee rondes af. De gewoonte van de lange afstand in de 
benen, legt Haike zichzelf stilaan een hoger tempo op en eindigt in de 800m als 
vierde.    
Martine Dejonghe bijt van zich af op de 100m, doch jong geweld wint. Ondanks een 
sigaretje min of meer, Martine doet het weer !  
Na het oefenen met dessertborden en andere vliegende schotels op het thuisfront, 
werpt Els dapper de discus, maar gebrek aan ervaring met echt materiaal speelt haar 
parten. Toch een goede prestatie, en vooral blijven oefenen !  
Voor Fabienne is de 1500m een fluitje van een cent : eerst drie ronden opwarmen, 
en dan een 400m voluit, zoals we het op de training al meerdere malen hebben 
moeten doen. De anderen volgen en kijken haar na. “Het was een cadeau” dixit 
Fabienne.  
Vol verachting kijkend naar de startblokken als zijn het echte marteltuigen, start 
Carine de 200m. Niet goed weg in de bocht, doch op het rechte stuk draait het 
machientje op volle toeren, maar : “Ik eindig niet graag als voorlaatste ...”  
De spanning is te snijden voor de 4x100m. Een mogelijke promotie hangt nog in de 
lucht. De organisatoren spelen jo-jo met de startbanen, en met 20’ vertraging mogen 
we starten.  
Haike, niet echt een spurter, wil zo snel mogelijk dat stokje kwijt, Carine neemt het 
over en wil op haar beurt ook van dit stokje verlost worden : het werk is nu aan de 
echte spurtsters.  Audrey en Lien lopen ons tot op een vierde plaats. Weet je, er zijn 
zelfs sukkels die hun stok laten vallen ! Alhoewel... zij lopen wel sneller. Oef dus...  
Na het nuttigen van de nodige drank en junk-food, begeven we ons naar huis. In een 
kortstondige euforie denken we dat de puntentelling niet volledig juist is. Prompt 



moet de bus rechtsomkeer maken, en ook al hebben we onze vergissing doorzien, 
Martine snelt (rapper dan een 100 m ?) “fake” heen en terug.  
Op de bus wordt door de enen gepraat, door de anderen gesnurkt, en zo is deze 
lange dag afgerond, en keren we als tweede terug.    
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