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6 juni 2004 
 

Herentals 

Vorig jaar waren we niet eerste en toch zijn we gestegen, nu zijn we niet laatste, 
maar toch zakken we...(dixit Rachel) 

Op een mooie Fiertelmorgen trekken acht dames en één man (in wording hé 
Maarten) naar Herentals, om de Oudenaardse kleuren te verdedigen in eerste 
landelijke. 

Bijna rijden we de parking van een plaatselijk RVT op (heet dat niet Revaliderend 
VrouwenTeam), wanneer we plots de omgewoelde velden en de lokale piste 
opmerken. 

Door werken op het binnenveld, zijn elektrische leidingen afgeknapt, zodat de 
uiteindelijke eerste start 45min te laat komt, met als gevolg : opwarmen, rekken en 
trekken, spurtjes, oefeningetjes en opnieuw opwarmen, rekken en trekken, spurtjes 
...  Gelukkig zorgt Monique voor een deugddoende massage van de beentjes. 

14u48 : ok, we kunnen starten ! 

Zoals we dat van Katleen gewoon zijn, vliegt zij er weer volop in en eindigt op de 
100m met een ruime voorsprong van één honderdste seconde op de eerste plaats. 
Mooi ! Meer moet dat niet zijn. Goed begonnen... 

Els werpt zich intussen op het verspringen : uit alle macht en onder het waakzame 
oog van Rachel, die haar met raad en daad bijstaat, gaart zij de nodige puntjes bij 
elkaar. 

Ook  Anita kwijt zich plichtsgetrouw van haar taak : ze zet al haar krachten achter de 
ijzeren bollen, die ze liefst enkele centimeters verder zou willen zien vliegen. 

Op de 800 m loopt Carine de eerste ronde als voorlaatste, maar passeert toch nog 
een aantal deernes, om te eindigen als vijfde net na diegene die ze o zo graag had 
willen kloppen. 

Op de 1500m... jammer, geen Oudenaardse atlete... 

Rachel neemt het discuswerpen voor haar rekening, maar  haar deelname wordt 
beperkt tot drie worpen, terwijl zij pas in vorm komt bij vier, vijf zeg maar zes worpen. 

Op de 200m zijn er twee reeksen, één met rugwind, en één met tegenwind en je 
raadt het al, Conny mag tegen de wind opboksen en wordt tweede in haar reeks. De 
andere reeks bolt te snel. 

Bij het hoogspringen moet Oudenaarde forfait geven... 



Als laatste kampnummer is er het speerwerpen, waarbij Carla na twee nulworpen 
(twijfelachtig weliswaar) toch bij een derde worp mag doorgaan en zo netjes als 
zesde eindigt. 

Het langste loopnummer, 3000m, is voor Monique, die als oudste in de groep hier 
heel dapper en overtuigd een mooie prestatie neerzet, zelfs zonder haar vertrouwde 
drankflesjes... 

Aan de 4x100m nemen we deel in de vertrouwde opstelling: Anita start in de bocht 
en gaat vlot naar Carine, die dan -altijd rechtdoor- wordt   afgelost door Conny. 
Katleen neemt over en rept zich naar de finish,  

maar, het mocht niet baten, we liggen eruit, geen schande, want Katleen had dit jaar 
miserie met haar knie, Carine met haar achillespees, evenals Conny, Els verstuikte 
haar voet, Carla maakte buitelingen met de fiets, Rachels schouder doet zeer, 
Monique moet morgen naar de dokter, en bij Anita kraakt en piept menig 
gewricht...met andere woorden, dit revaliderend vrouwen-team heeft haar uiterste 
best gedaan om ondanks de onderbezetting en menig handicap toch net niet als 
laatste te eindigen. 

Aan elke deelneemster:  van harte proficiat voor de geleverde prestaties en de 
deelname ! 

Tot volgend jaar...  
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