
 
Geboeid door de verslagen van Steven Lucas, besloten wij toen maar 

dat de dames op literair vlak niet konden achterblijven. Vandaar volgend 
relaas : 

 
%HNHU�YDQ�9ODDQGHUHQ�0$67(56�'DPHV�/$1$.(1����MXQL�
 
 
Al weken werd er over gepraat … DE interclub voor de Masters Vrouwen van 10 juni.  
Om de beste posities te kiezen, werden we allemaal aangemoedigd om deel te 
nemen aan de Roman Meeting en het Belgisch Kampioenschap Masters, kwestie 
van zicht te krijgen op  onze mogelijkheden en voor de nieuwelingen (drie 
aangebracht door Conny !) onder ons, om wat wedstrijdervaring op te doen… 
 
Woensdag 6 juni werd er voor het eerst geoefend op de 4x100m aflossingen… Als je 
daaraan voor het eerst meedoet, best een zenuwachtige bedoening… 
Veiligheidshalve werden 2 reserves voorzien. Je weet immers nooit… 
En inderdaad, nog diezelfde avond verzwikte Vera haar voet zodat voor haar het 
Lanaakse avontuur jammergenoeg reeds was afgelopen, vooraleer het goed en wel 
begonnen was.  
 
Uiteindelijk was het zover: 10 juni… een druilerige, nevelige dag bood zich aan.  
Om 10u15 verzamelden we allemaal aan het stadion om vervolgens met twee goed 
gevulde wagens naar het verre Lanaken (bijna 200 km) te vertrekken. De heenreis 
verliep rimpelloos en als eerste club arriveerden we aan de piste. De broodjes waren 
er nog niet eens gesmeerd… 
Ondertussen liep de temperatuur stilaan op en werd het zelfs zwoel. De zon deed 
verwoede pogingen om door het wolkendek te priemen en slaagde daar zelfs in. Het 
kwam de sfeer alleen maar ten goede.  
 
Mia beet de spits af na talrijke raadgevingen van Coach Anita en aanmoedigende 
tips van Rachel. Ze arriveerde als tweede in haar reeks 100 m. In totaal werd ze 
derde in een PR van 15.32 waarmee ze 10 punten voor de club binnenhaalde. Een 
goed begin. 
 
Ondertussen sprong Sofie steeds verder tot 3m89 waarna het echter niet meer wou 
lukken om de begeerde 4 m te halen. Ze haalde knap 6 punten. Nu goed loslopen 
om pijnlijke dijen te vermijden… Gelukt, Sofie ? 
 
Anita was ondertussen reeds gestart met het kogelwerpen. Ze wierp de kogel 5,33 m 
ver en rijfde zo 4 puntjes binnen. 
 
Gezien Vera door een blessure was uitgevallen, dienden we voor één nummer forfait 
te geven. Na enige tijd aarzelen, besloot Cathy de 1500 m te laten voor wat ze was 
en alles op alles te zetten op de 800 m. Na een eerder bewust ietwat tragere start, 
kon er op het einde nog een mooie sprint af wat uiteraard extra punten (ze finishte 
als 5e, dus 8 punten !) opleverde. Haar tijd : 2.43.36 wat meer dan een seconde beter 
was dan haar prestatie op het BK ! 
 

 



Vervolgens was het supporteren voor Kathleen die tot grote verbazing van de 
winnende club in de eerste reeks (was binnen in 29.11), het in de tweede reeks nog 
beter deed (wie van ons had iets anders verwacht ?) nl. in 27.75 waardoor er meteen 
13 punten konden bijgeteld worden.  
 
Meteen spurtten we met ons allen naar de discusstand waar Conny tot haar grote 
spijt niet zover raakte als op de trainingen van de laatste weken. Toch haalde ze met 
exact 18 m zeven mooie punten voor de club binnen.  
 
Ondertussen maakten Rachel en Monique zich klaar voor hun prestatie van de dag. 
Tussen hartelijke babbels met “oude” bekenden door, wierp Rachel de speer 18.60 
m en 7 punten ver. 
Monique liep schijnbaar op haar gemak (maar probeer haar eens een tijdje bij te 
houden…) en in het voetspoor van een “lichtgeraakte” Limburgse atlete, in 13.00.71 
naar de finish en bracht ons totaal op 60 punten. 
 
Ten slotte mochten Cathy, Mia, Conny en Kathleen de 4x100 m aanvatten. Volgens 
supporters aan de zijlijn liepen ze ‘als jonge hinden’ vrij makkelijk naar een eerste 
plaats, zelfs al verliep de eerste stokwissel niet zo vlot als verhoopt.  
 
Uiteindelijk keerden we met 73 punten en een 7e plaats op 12 (dit ondanks een 
nulprestatie op de 1500 m), welgezind na een verkwikkende douche, naar huis terug. 
Langs deze weg een woordje van dank aan Anita die telkens opnieuw haar auto 
vollaadt en iedereen brengt waar ze moeten zijn. Uiteraard mogen we Kathleen niet 
vergeten die ook onze Official Marc een vlotte reis heen en terug aanbood.  
 
Een zonnige, warme en sportieve dag vol ‘club-gevoel’ bleek omgevlogen. We 
konden terug naar onze mannen om hen op Hun Vaderdag, die ze helaas 
grotendeels zonder vrouwlief moesten doorbrengen, nog even te verwennen…  
 
 
 
 
Mia Slabbaert 
 
 


