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Zoals de traditie het wil strijden de masters op vaderdag om de Beker van 
Vlaanderen. De heren ASVO-masters trokken daarvoor naar Lommel en zoals echte 
topsporters gingen ze eerst op afzondering naar CenterParcs “De Vossemeren”. Niet 
om te logeren maar gewoon om eens de benen te strekken na de lange rit en om 
een kleine koffie of een grote cola te drinken. 
Na de lunch kan het terrein verkend worden en dat mag er best zijn: een gezellig 
atletiekstadion met een mooie piste en zowaar een grasveld waar je deze tijd van het 
jaar op kan speer- en discuswerpen (!!).  
Na het wegen van de tuigen en het insmeren van de kuiten kunnen we aan de slag. 
Willy en ik nemen de aftrap, Willy bij het verspringen en ikzelf bij het kogelstoten. Dat 
Willy de voorbije weken flink getraind had was meteen duidelijk: 5m07 en een derde 
plaats. Bij het kogelstoten haal ik een tweede plaats met 10m90. Op zich niet slecht 
maar met de vorm van de laatste weken had ik meer verwacht en gehoopt. 
Tussen enkele worpen door zie ik Roger op de 100m naar een mooie 3e plaats 
sprinten in een overigens keurige tijd: 13”09. Tussenstand: ASVO staat eerste met 
22 punten. 
Dat ons geluk niet zou blijven duren wisten we, maar aan onze inzet zou het zeker 
niet liggen. 
Tijd voor de 1500m. Pieter loopt bijna 10 seconden sneller dan vorig jaar in 
Oudenaarde maar het mag niet baten. Het levert ons slechts 2 punten op. De 400m 
dan, na een paar WC-bezoeken komt Stefaan aan de start van de 2e en snelste 
reeks: 59”83 en een tweede plaats. We doen nog steeds mee voor de prijzen want 
we staan tweede in de rangschikking. 
Wanneer Filip zich opmaakt voor de 3000m heb ik al een paar beurten achter de rug 
bij het speerwerpen. Daar komt de overwinning nooit in gevaar na mijn eerste worp 
van ongeveer 35m want de concurrentie haalt geen 32m. Erwin komt nog even een 
tip geven en daardoor gooi ik nog net geen 38m. Net als Pieter doet ook Filip 10” 
beter dan vorig jaar maar wordt daar net als Pieter evenmin voor beloond. We staan 
wel nog steeds 2e. 
Hoog en discus dan, opnieuw met wisselend succes. Willy heeft immers pech en 
strandt op 1m30. Erwin flirt bij het discuswerpen opnieuw met de 30m-lijn. Hij haalt 
de 2e plaats. 
Ondertussen is het duidelijk dat het een strijd wordt om de 2e plaats tussen SPBO, 
ASVO en LYRA. BAV staat 8 punten los op kop. Het laatste individuele nummer dan:  
de 5000m. Patrick geeft alles, maar komt niet in de buurt van wat hij de laatste 
maanden op dit nummer heeft laten zien. De weersomstandigheden zijn dan ook niet 
ideaal. 
Na wat reken- en telwerk is de conclusie: promotie is uitgesloten, enkel een eervolle 
3e plaats is mogelijk maar moeilijk. 
Roger, Willy, ikzelf en Stefaan verschijnen in die volgorde aan de start van de 2e 
reeks 4x400m. We persen er nog één keer alles uit en de tijd mag er zijn: 4’08”48. 
Ook hier een volle 10” sneller dan vorig jaar.  
Eindstand: BAV en LYRA promoveren, ASVO is vierde na SPBO. Volgend jaar doen 
we een nieuwe poging, niet alleen om te promoveren maar vooral om er een leuke 
en gezellige namiddag van te maken. Hopelijk blijft iedereen blessurevrij, aan de 
inzet en de sfeer zal het in ieder geval niet liggen. 
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