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Op 10 juni 2007 vond de beker van Vlaanderen Masters dames plaats te Lanaken. 
Een drukke dag want het was vaderdag, verkiezingen en Lanaken ligt niet bij de deur 
dus om 10u15 vertrokken we met 2 auto´s. 
Katleen en Anita die al vele jaren onze chauffeur is naar tal van meetings, waarvoor 
onze dank, brachten ons veilig naar het verre Limburg. 
We waren goed op tijd en we konden rustig onze boterhammetjes verorberen. Het 
eerste nieuws dat we te horen kregen was dat er 2 ploegen forfait hadden gegeven 
nl. AVMO en EA, waardoor we zeker waren van het behoud in tweede klasse. 
Om 14u. stipt begonnen de eerste wedstrijden. Mia startte met de 100m, zij werd 2de 
in haar reeks en 3de in totaal met een nieuw persoonlijk record van 15.32. Op het 
zelfde moment startte het kogelstoten en het verspringen. Anita die uit clubliefde ons 
nog wou helpen want we hadden niemand voor het kogelstoten, gooide de kogel 
5m33 ver en behaalde zo nog een 9de plaats. Sofie die haar uitstapje naar Clouseau 
opofferde en ons toch vergezelde naar Lanaken sprong 3m89 goed voor een 7de 
plaats. 
Om 14u30 stond het tweede loopnummer op het programma. Cathy liep er wat 
nerveus bij, maar na een trage start zette zij in de laatste ronde haar eindspurt in en 
werd zo nog 5de met een tijd van 2.43.36. 
Loopnummer drie was de 1500m, jammer genoeg sloeg Vera op woensdagavond 
haar voet om en zo hadden wij niemand aan de start van de 1500m. Spoedig herstel 
Vera. 
Tien voor drie was ik zelf paraat voor het discuswerpen. Lag het aan de werpkooi ik 
weet het niet, maar ik en vele andere atleten gooiden voortdurend buiten de sector. 
Met slechts 3 gelukte pogingen wierp ik juist 18m. Jammer vooral daar ik de laatste 
weken bijna altijd einde de18m gooide. Zo behaalde ik een 6de plaats. 
Katleen stond stipt om 15u aan de start van de 200m zij liep zonder enige 
tegenstand naar de 1ste plaats met een tijd van 27.76. De eerste 13 punten waren 
binnen. 
Om 15u30 begon Moniek aan de 3000m en Rachel aan het speerwerpen. Onze twee 
oudste masters zorgden nog voor een 8ste plaats op de 3000m (13.00.71) en een 6de 
plaats voor Rachel met 18m60, tevens een nieuw Belgisch record. 
Als laatste nummer de aflossing 4x100m. Cathy nam een superstart waardoor Mia 
verrast was en vergat te vertrekken. Daardoor liep Cathy, Mia bijna voorbij, gelukkig 
verliep de aflossing toch nog correct. Eenmaal dat Mia de stok bezat vertrok ze 
pijlsnel. Met mij verliep de aflossing zonder problemen en zo bleven wij steeds aan 
de leiding lopen. Katleen die de laatste 100m liep vergrootte nog de voorsprong en 
zo wonnen wij de 4x100m. Zo waren de tweede 13 punten binnen, binnen, binnen. 
Dank aan alle masters die hebben deelgenomen en aan Mark Demoen die als 
officieel met ons meeging. 
Het was een aangename en leuke sportieve zondag. 
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