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Nog geen 3 maand na de Belgische kampioenschappen indoor mochten de masters al 
opnieuw strijden om de Belgische titel: outdoor in Sint-Niklaas. Dit jaar dus zeer vroeg 
op het jaar om de nodige selecties te kunnen doen voor de mastersinterland eind juni en 
wegens het WK in Italië in september. 
 
Niet minder dan 13 ASVO-atleten schreven zich in voor de kampioenschappen die 
gespreid waren over twee dagen en kwamen naar huis met evenveel medailles: 7 keer 
goud, 4 keer zilver en 2 keer brons. 
 
Op zaterdag mocht uw verslaggever alvast voor ASVO de spits afbijten in het 
speerwerpen M35. Een medaille was vrij snel verzekerd wegens 4 ingeschreven atleten 
waarvan er één afgezegd had. Ook de kleur van de medaille was vlug duidelijk 
aangezien ik de technieken van de diverse werpnummers nog al eens door elkaar durf 
te halen en dus de richting waar de speer naartoe gaat op voorhand niet altijd gekend is. 
Of overdrijf ik nu een beetje? Enfin, brons dus. Andere schoenen aan en naar het hink-
stap-springen. Ook daar alweer een afzegging en niet de minste: Eric Herman stuurt 
(weer eens) zijn kat. Een leuk, relax onderonsje daar met naast mezelf de altijd 
sympathieke Nederlander Henri Stienen en West-Vlaming Filip Feys. Voor mezelf een 
korte wedstrijd want na de tweede sprong en een nieuw clubrecord (2cm is 2cm, nè) 
hou ik het voorzichtigheidshalve voor bekeken om zeker geen nieuwe blessure op te 
lopen met het “interclub”-weekend in zicht. Op dat moment stond ik tweede na Stienen 
(die wegens zijn nationaliteit niet in aanmerking komt voor medailles) en had ik dus 
virtueel goud. Maar het was uiteindelijk Feys die oververdiend met de titel ging lopen. 
Mijn taak zat erop voor die dag dus ik kon naar huis. 
 
Ondertussen kwam Mia Slabbaert aan de start van de 100m W35 waarin ze als 5e 
finishte in een vergelijkbare tijd als die op de meeting van Oudenaarde het weekend 
ervoor. Naar het hoogspringen dan voor Conny Rogiers die naar een tweede zilveren 
medaille voor ASVO sprong. En dan tijd voor het echte werk (met alle respect voor de 
andere atleten) want Rachel komt in actie: 18m96 (en geen 18m69 !) met de discus, 
goud en een nieuw BR: 4cm is 4cm, nè. Al moest Luc De Paepe wel even tussenkomen 
wegens een cijferverwisseling bij de officiële notatie van de prestaties.  
 
Terug naar de mannen met Stefaan Moerman, goud op de 1500m (M75) en Erwin 
Vandekerckhove in het speerwerpen (M50). Hij weet wél hoe je een speer werpt maar 
helaas gooide een lichte blessure roet in het eten. Een mogelijke medaille ging zo de 
mist in… en wie weet ook de eerstkomende weken van het outdoor-seizoen. 
Ondertussen is Stefaan Moerman gerecupereerd en haalt hij zilver op de 400m. 
 
Op een drukbezette 800m (mag ik dit één van de lastigste en meest bélastende 
nummers noemen, kenners?) kwam vervolgens Cathy De Wispelaere in actie: 9e. In het 
discuswerpen W45 deed Conny Rogiers een poging om haar PR nog een beetje aan te 
scherpen. Geen PR (slechts 12cm te kort) maar wel een 5e plek.  

 



 
De 400m voor M40 dan en Maxime Wallaert aan de start. Een 7e plaats en tevreden met 
de tijd, zeker zo vroeg op het seizoen. We naderen het einde van de dag en er is nog 
veel Oudenaardse activiteit: Rachel bezorgt ASVO het tweede goud en dat in het 
kogelstoten met een beste persoonlijke jaarprestatie en Katleen Bourdeaud’hui snelt 
eveneens naar goud op de 200m bij W40. Nog meer jong spurtgeweld bij de W35: Vera 
De Lange en Mia Slabbaert spurten naar een 5e en 6e plaats op de 200m. 
 
Om de dag af te sluiten moeten we naar de 5000m M35. Voor ASVO treedt Pieter 
Demetter aan maar hij haalt helaas de finish niet. 
 
De tweede dag dan waar iedereen in de namiddag aantreedt. Eerst Roger op de 100m 
die hij met de vingers in de neus wint, Europese klasse hé. Dan min of meer gelijktijdig: 
ikzelf in het kogelstoten en Erwin in het discuswerpen. Erwin is deels hersteld maar net 
niet genoeg om een medaille op te eisen. Op de 2e dag zat er voor mij sowieso geen 
medaille meer in of er moest al een mirakel gebeuren maar bovendien beleef ik een 
complete off-day. In het kogelstoten beslis ik bij de 5e poging mijn eigen materiaal te 
gebruiken en sleep ik nog een 4e plaats uit de brand. 
Even later haalt Rachel haar 3e goud, deze keer bij het speerwerpen. Roger doet even 
goed op de 200m en brengt onze goudvoorraad op 7 stuks. Ook Maxime komt aan de 
start van de 200m bij M40 en komt een fractie te kort voor een 5e plaats. 
 
Dat kersvers Belgisch marathonkampioene Monique Bauters geen Duracell-batterijtjes 
nodig heeft om rondjes af te malen weten we allemaal. Zij haalt zilver op de 5000m 
…terwijl ik worstel met de discus. Of was het de discus met mij?? Maakt niet uit, het 
weekend was lang en mooi. Op naar de volgende uitdaging. Erwin weet het weekend 
wél in stijl af te sluiten en haalt onverhoopt(?) brons in het kogelstoten. 
 
 

YHUVODJ��6WHYHQ�/XFDV 


