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Vaderdag 

Zoals gewoonlijk hebben we ook dit jaar onze vaderdag opgeofferd voor KASVO. 
‘Wordt tijd dat de VAL eens wat meer aan ons denkt, en aan onze vrouwen. Ze willen 
ons die dag extra verwennen, maar we zijn er niet. De “mannen”, waren weer eens 
op hun lappen. Alhoewel, op ons lappen ’t was wel iets anders met die hitte. We 
hebben afgezien in dat mooie weer. Maar allez ’t was maar voor één dag. Zoals 
beloofd was iedereen op tijd aanwezig en konden we tijdig vertrekken richting 
Booischot. Waar in Gods naam ligt dat? In de Zuiderkempen! Ginds goed 
aangekomen zochten we plaatsje, maar spijtig genoeg geen bomen. Dan maar een 
beetje zonnekloppen. 

Willy, nog een beetje gekwetst maar toch paraat zoals een echte clubman, begon 
aan het voor hem onbekende hoogspringen. Enkele keren op getraind en hop, vlot 
over 1,35m. Proficiat! Ondertussen wierp ikzelf de speer ongeveer 31,40 meter ver. 
Iets beter dan vorig jaar, dus content! Roger spurtte zich naar een heel mooie tijd op 
de 100m. Hij is zoals sommige wijnen. Hoe ouder, hoe beter (alhoewel?). Rufin, een 
van onze nieuwelingen ondervond ondertussen dat piste lopen en cross toch niet 
hetzelfde zijn. Hij voldeed ruimschoots aan onze verwachtingen op zijn eerste 1500 
meter. Amai, het was heet op de piste! Ondertussen was een van onze andere 
nieuwelingen aan zijn dubbele opdracht begonnen. Steven nam zowel het 
kogelstoten als het discuswerpen voor zijn rekening. Een derde en een zesde plaats 
waren uitstekende resultaten op zijn tweede meeting. Proficiat. 
Een andere nieuweling ging van start op de 400m. Maxime was er op gebrand een 
scherpe chrono te lopen. Volgende week is het kampioenschap van Vlaanderen en 
daar wil hij goed presteren. En hij presteerde nu al goed, zijn P.B. verbeterd. 
Proficiat! 
Trainer Marc nam vervolgens de 3000m voor zijn rekening. Al veel getraind op 
weerstand, maalde hij zijn rondjes af. In zo’n hitte, ’t is toch niet gemakkelijk. En dan 
moest het zwaarste nog komen. De 5000m, een nummer niet geschikt voor doetjes. 
Joost beet zich vast in het spoor van zijn voorganger en zonder boe of ba stak hij 
hem in de laatste ronde voorbij en veroverde zo de zesde plaats. Daarna kwam het 
afsluitende nummer, de 4 x 400 meter. En waar er vorig jaartje één te lang in zijn 
baan bleef lopen, was er nu eentje die 100 meter te veel liep. Marc had namelijk aan 
mij beloofd dat van het moment dat ik startte, hij van een trappist zou beginnen 
drinken. En wat restte na 400 meter was voor mij dus bestemd. Maar den deugniet 
had zich 100 meter voorbij de finish opgesteld. Daarom moest ik wel verder lopen. 
Was het glas nu halfleeg of halfvol? ’t Heeft alleszins gesmaakt. 
Hiermee kwam onze sportnamiddag ten einde. Na een verkwikkende douche, een 
frisse pint aangeboden door onze Jacques konden we huiswaarts keren. Ten huize 
Roger wachtte ons terug een muilke eten en drinken ditmaal aangeboden door de 
sponsors. Hartelijk dank hiervoor. 

Tot volgend jaar. 

Filip De Smet 


