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De B.V.Vl. MASTERS in ons stadion bracht niet het verhoopte resultaat, nl 7de van de 9 opgekomen teams. 

Pech achtervolgde KASVO van in het begin van de wedstrijd. Niettemin was de nacompetitie in de vorm van 
broodjes, taart en voldoende nat een welgekomen afsluiter. 

Peter liep de laatste 30m van zijn 100m op één been en was toch nog vijfde en 5 pt. Spijtig van de 
gevreesde lieskwetsuur. De moed niet opgeven, Peter. Tezelfdertijd sprong Willy naar 4.92m, terwijl er 3 
sprongen ruim over de 5m waren, maar nipt ongeldig. Er zat dus meer in dan een 4e plaats. 

Bij het kogelstoten wierp Steven 10m87, een prestatie waarmede hij zeker tevreden was en wij ook. 11 pt 
voor de club en wie weet wat volgt er nog. 

Last-minuteloper Pieter Demetter, die de gekwetste Geert verving, liep tijdens zijn wachtdienst efkes 1500m 
en bezorgde KASVO 6 pt, met dank van de firma. 

Maxime kwetste zich juist voor de 400m, waardoor kostbare punten verloren gingen. Om een vervanger te 
vinden was het toen al te laat, jammer. Wij wensen Maxime een spoedig herstel en kop op !! 

Kersvers KASVO-atleet Erwin wierp de speer over de 35m en was hiermee uiterst tevreden en wij ook. Meer 
dan een derde plaats zat er niet in. En van hier gaan wij naar de discus. In deze discipline eindigde Erwin 
alweer derde en alweer was dat het hoogst haalbare tegen al die jonge gasten. Erwin, meer moet dat niet 
zijn: 22 pt in totaal. MERCI. 

Materiaalmeester Filip spurtte van her naar der en was tijdig aan de start van de 3000m. Een 8ste plaats was 
niet te ont…..lopen, maar tijd om er bij stil te staan was er niet. Dus op naar de andere kant van de piste met 
6 punten in de pocket. 

Willy begon dan aan zijn tweede proef van de namiddag en sprong vlot over 1m30 en 1m35. Op 1m40 
haperde hij met de buitenkant van zijnen onderkant aan de lat en oeps hij bleef steken op de 5e plaats. 
Proficiat Willy na al die weken van gesukkel en weinig trainingstijd. 

Gelegenheidsmaster Joost nam de 5000m voor zijn rekening tegen een bende eerstejaarsmasters. Het 
verschil zit hem in de perceptie, maar 5 punten zijn 5 punten, punt uit. Tot de volgende B.V.Vl., hé Joost. 

Tot slot kwam de 4x400m met een lichtjes aangepast team wegens het uitvallen van Peter en Maxime. 
Startloper Filip deed wat hij moest doen, lopen en blijven lopen en nog vlug ook, want Roger kon als tweede 
in het zog meedrijven van de koploper. In de laatste rechte lijn spurtte hij dan door om de stok over te geven 
aan … jawel, kogelstoter Steven. 

Steven verbaasde iedereen door verstandig, soepel, krachtig en snel een gelijkmatige 400m af te leggen. Hij 
bleef aan de leiding en verzwakte nauwelijks, chapeau. De laatste wissel was voor Willy, die met reeds twee 
springwedstrijden in de benen, alles deed om voorop te blijven, maar een verdienstelijke 2e plaats in de 
estafette niet kon vermijden. Een deugddoende afsluiter van een sportieve namiddag mastersatletiek. 

Wij danken het bestuur voor het gezellig samenzijn met onze vrouwen en later op de avond ook met de 
KASVO-dames, die terugkwamen van het verre Lanaken – zie afzonderlijk artikel. 

Iedereen die meegeholpen heeft om deze namiddag te doen slagen, zowel bestuur, juryleden, helpers in de 
kantine en op het secretariaat en … supporters: merci en bedant. 

Tot de volgende B.V.Vl. ’t Zal dan wel weer iets zijn, als ’t er al iets zal zijn!�
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