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8 juni 2003 
 

Vaderdag, ofwel Beker van Vlaanderen Veteranen Dames 2de afdeling 

Wij, de dames van Oudenaarde en omgeving, wij zijn er (ongeveer allemaal) klaar 
voor.  

De kortste afstand is voor Anita: 100m. Een flinke spurt, maar na aankomst vindt ze 
die afstand toch nog 40m te lang … Iets langer: 200m. Hier stuiven de dames, onze 
Conny inbegrepen, weg uit de startblokken. Na enkele seconden wordt een tweede 
maal geschoten. Tiens, valse start? Neen, de klok loopt niet. Allez, vooruit, achteruit 
en opnieuw.  

Op de 800m loopt hinkepoot Carine één ronde als tweede (die eerste is te ver voor), 
maar moet dan toch nog een deerne met gezwinde pas laten passeren. Monique 
heeft die dag 30km op haar trainingsschema staan en neemt dus tussendoor de 
1500m voor haar rekening, mét drankgordel om, tot grote hilariteit van de andere 
deelneemsters. De langste afstand, de 3000m, is voor Martine, die klein en dapper 
de toertjes met constant tempo loopt op een natte, dampende piste.  

Intussen worden ook de kampnummers afgewerkt. Els stoot de metalen bollen zover 
die vliegen kunnen en wringt zich in alle bochten om toch nog mooi te eindigen. En 
Katleen gaat verspringen. Zonder training, “waar ligt die lat ergens?”, maar onder 
precieze coaching van Wendy, springt ze het verst van de hele bende. Carla krijgt de 
eer en het genoegen voor, tijdens en na een alles en iedereen wegspoelende 
plensbui aan discuswerpen te doeb. De schijven zwemmen op de zuipnatte grond. 
En het speerwerpen: Rachel vergeet soms in clubuitrusting aan te treden (hoe is dàt 
nu nog mogelijk Rachel?) maar verzekert ons dat er voor haar echt geen tegenstand 
is.  

At last: 4x100m …  

Pang! Anita schiet vooruit, legt zich in de bocht, dan sprint Carine in volle tegenwind 
tot bij Conny, die het stokske zo snel mogelijk doorgeeft aan Katleen en wham, yes, 
yes, we eindigen als tweede!  

We eindigen als tweede!  

Proficiat aan iedereen op en rond de piste.    
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