
Beker van Vlaanderen Masters vrouwen 2008 

 
Op 8 juni(vaderdag) stonden 10 gemotiveerde masters vrouwen + voorzitter Peter en 
Marc Demoen, klaar aan het atletiekstadion om te vertrekken naar Huizingen voor de 
Beker van Vlaanderen. 
Na 84 km rijden kwamen we ruim op tijd aan en konden rustig onze lunch nuttigen, de 
bananen om de nodige vitamientjes binnen te hebben mochten niet ontbreken. 
Om 14 uur stipt begonnen de eerste 3 wedstrijden. 
Mia nam in de 2de reeks 100m een blits start en leverde een prachtprestatie en een 
persoonlijk record met 14.80. Ze verdiende zo de eerste 11 punten voor de ploeg. 
Anita (op wie we altijd kunnen rekenen als we nog iemand tekort hebben voor een proef) 
was ondertussen kogel aan het stoten en met een zeer strenge officieel in de buurt werd 
de ene nul na de andere gegooid. Anita sprokkelde toch 3 p. 
Sofie stond paraat bij het verspringen en sprong 3m77 waardoor ze 5 p. behaalde. 
Het 2de loopnummer 800m was voor Vera. Vera die voor de 1ste maal deelnam aan de 
interclub deed het prima met een 6de plaats en een goede tijd 2.43.54. 
Tien minuten later stond Cathy aan de start voorde 1500m. niet echt haar favoriete 
afstand maar ze eindigde toch op een 8ste plaats. 
Daarna was het mijn beurt om met de discus te gooien, ik begon met een matige worp 
16m en een beetje. Maar mijn 2de worp was stukken beter 18m93 en was ook mijn beste 
worp van de dag. Ik behaalde bij het sterk bezette nummer toch een 8ste plaats. 
Ondertussen stond Katleen klaar aan de start van de 200m., ze had bij de opwarming 
haar rechter bovenarm bezeerd. Maar ondanks de pijnlijke arm en knieproblemen zette 
ze toch een mooie prestatie neer: 28.19 en werd tweede. 
Annie en Rachel begonnen beiden om 15u30 met 3000m en speerwerpen. 
Annie heeft haar 3000m perfect ingedeeld en behaalde een eervolle 2de plaats met een 
tijd van 11.34.46. Terug was er euforie bij de dames. 
Nu nog het resultaat van Rachel afwachten voor de aflossing kon van start gaan. 
Rachel deed het als oudste deelneemster supergoed en werd 3de met 18m88. 
Bij de tussenstand voor de aflossing stonden we 3de op 7 punten van de 1ste plaats. 
Wij dachten 1ste worden en over gaan naar 1ste afdeling is te moeilijk, want wij waren 
overtuigd dat alleen de winnaar naar 1ste afdeling mocht gaan. 
Bij de aflossing liepen wij wel zeer goed maar de aflossing tussen Cathy en mij en 
tussen mij en Katleen was toch niet optimaal. Ik heb twee maal moeten wachten om de 
stok aan te nemen en door te geven omdat we nog niet in de aflossingszone waren. 
Toch eindigde we op een 2de plaats met 57.59. 
Het eindresultaat 79 punten op 4 punten van O.E.H. 
Pas toen we doorgingen naar huis vernamen wij dat ook de 2de door gaat naar de 1ste 
afdeling. Zo was de stemming nog beter en spijtig voor de mannen die er opnieuw niet in 
slaagden om naar de 4 de afdeling te gaan. 
Hopelijk blijven wij volgend jaar in de 1ste afdeling, wij zoeken in ieder geval nog 
gemotiveerde masters (zoals voor hoogspringen en de werpnummers) om volgend jaar 
met ons mee te strijden voor het behoud in eerste. 
Wij danken ook Monique Bauters die als reserve en als masseuse met ons meeging. 
Tevens dank aan onze voorzitter die als jurylid paraat stond en aan Marc Demoen die 
graag als supporter ons vergezelde. 
Aan alle deelneemsters proficiat en hou voor volgend jaar alvast deze datum (7 juni?) 
vrij. 
 
Sportieve groeten, 
Conny Rogiers 


