
Oudenaardse goudkoorts op BK Masters Indoor 
 
Op 11 maart had in de Gentse Topsporthal het Belgisch kampioenschap indoor 
voor masters plaats. De ASVO-masters lieten zich er in positieve zin opmerken, 
want ze gingen lopen met maar liefst 6 medailles: 5 keer goud en 1 keer brons. 
De overige prestaties leverden telkens een mooie 4e plaats op. ASVO was 
daarmee goed voor een zesde plaats in de medaillestand. 
 
Terwijl de “oud gedienden” zich opwarmden aan een kop koffie, beet Maxime de 
spits af op de 400 meter. Brons én een verbetering van zijn persoonlijke besttijd 
met meer dan een seconde: 56”26. Je zou voor minder de 200 meter later op de 
dag links laten liggen. Op hetzelfde moment was het hinkstapspringen voor M35-
40-45 aan de gang. Traditioneel niet zo een populair nummer, maar dat mocht 
de pret voor mij niet bederven: het eerste goud was binnen.  
 
In het kogelstoten komt Rachel al lang niet meer buiten – of binnen in dit geval – 
voor minder dan goud. Ze hield deze traditie probleemloos in ere. Na de dames 
was het tijd voor de heren om de spierballen te laten rollen. Deze keer geen 
medaille voor mezelf maar wél een verbetering van mijn persoonlijk record: 
10m97. Je zou voor minder een vreugdesprongetje maken. 
 
Ondertussen was Peter naar een nieuwe persoonlijke besttijd en Roger - bijna op 
één been - naar goud gespurt op de 60 meter. Tijd voor de middagpauze. 
 
’s Namiddags kon iedereen zich nog maar eens verwarmen aan twee (te ver-
wachten?) gouden medailles: Roger nog maar eens naar een nieuw Belgisch 
record, deze keer op de 200 meter (26”76) en ook Katleen loste de verwachtin-
gen in op hetzelfde nummer. Geen medaille voor Peter maar wel opnieuw een 
vierde plaats en een persoonlijke besttijd op de 200m. 
 
De toekomst ziet er mooi uit voor de Oudenaardse masters ! 
 

(verslag: Steven Lucas) 
    
 
 


