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Huizingen, 8 juni 2008 

 
De interclub van Lanaken nog vers in het achterhoofd, bood een nieuwe interclub 
zich alweer aan. Hoewel we enkele weken geleden nog eerder pessimistisch waren 
door het uitvallen van Monique,  het mogelijks uitvallen van Katleen (beiden door 
knieperikelen), en het gebrek aan een kogelstootster, bleken al die problemen te 
verdwijnen als sneeuw voor de zon door de zeer gewaardeerde inzet van Anita die 
net als vorige jaar de kogel wou hanteren, het sterk afnemen van de knielast bij 
Katleen,  en de toezegging van Annie voor de 3000 m. Ondertussen bleek de knie 
van Monique ook dermate hersteld, dat Monique ons als reserve (wat een weelde ; 
vorig jaar hadden we nog een forfait op de 1500 m) zou vergezellen naar Huizingen.  
 
Op 8 juni was het – zoals vorig jaar – vaderdag maar bleek dit keer niemand 
gekwetst en moesten we ook niet naar het stemhokje.  
Zodoende kropen Anita, Monique, Cathy en Rachel bij Conny in de (nieuwe !) wagen 
en werden Annie, Sofie, Vera, Mia (vergezeld door Tine en Kaat) en Peter door 
Katleen naar Huizingen gebracht. Marc Demoen vergezelde ons in zijn eigen wagen 
om voor de dames te supporteren ! Van clubliefde gesproken… of ziet hij nog graag 
“jonge” meisjes ?? 
 
Onderweg veranderde het weer van een eerder overtrokken en nog killig aanvoelend 
naar zonnig en aangenaam warm. De heenreis liep voorspoedig.  
Samen verorberden we onze picknick ; coach Conny vulde nog de laatste 
ontbrekende gegevens in op de wedstrijdkaartjes (die grotendeels reeds thuis in orde 
waren gebracht) terwijl we vernamen dat Rieme forfait had gegeven.  
Stilaan werd het tijd om aan de opwarming te beginnen…  
 
Net als vorig jaar mocht Mia de spits afbijten op de 100 m. Ze werd – nog vrij 
onverwacht en vlakbij de meet – eerste van haar reeks en in totaal tweede met een 
nieuw PR van 14.80 waarmee de eerste 11 punten binnen waren. Alvast een goed 
begin ! 
 
Ondertussen was Sofie begonnen aan het verspringen, wat ze door de 
voorbereiding en de geslaagde deelname aan de 20 km van Brussel dit jaar nog niet 
had gedaan. Ze sprong desondanks slechts 12 cm minder ver, nl. 3m77, en haalde 
hiermee 5 punten. Zelfs met 12 cm meer, bleven het er vijf.  
 
Anita kreeg af te rekenen met een uitzonderlijk strenge scheidsrechter die het leuk 
vond om de meeste kogelstoten af te keuren. Gelukkig werd toch één worp van 
4m40 aanvaard wat 3 punten opleverde.  
 
Cathy besloot zelf te zwoegen op de 1500 m en liet Vera de eer ‘slechts’ twee 
rondjes (800 m)  te moeten afleggen. Vera deed dit heel gezwind, haalde in de 
tweede ronde nog enkele vrouwen in en finishte, moe op het einde maar wellicht heel 
tevreden, bijna als 5e maar op de meet als 6e in een mooie tijd van 2.43.54. Goed 
voor 7 punten.  
 



Cathy deed 3 minuutjes langer over de 1500 m en liep op 5.43.83 over de 
eindstreep, vermoedelijk heel blij dat de 1500 m achter de rug waren. Alweer 5 
punten bij te tellen. Monique snelde vlug ter plaatse om de nodige massage toe te 
dienen…  
 

Conny was ondertussen aan het discuswerpen. Terwijl ze vorig jaar een beetje 
ontgoocheld genoegen moest nemen met een afstand van exact 18 m, vloog de 
discus dit jaar bijna 1 meter verder nl. 18m93. Nog eens 5 punten bij te tellen.  
 

Katleen zorgde tot onze vreugde voor opnieuw 11 punten door de 200 m af te 
leggen in 28.19 en dit ondanks de recente blessure !!! Ze hield er een pijnlijke 
schouderspier aan over. Wie zegt ook alweer : “Goed op je armen trekken !”….  
Monique bleek alweer een reddende engel.  
 

Annie – voor het eerst met ons mee – startte onmiddellijk de 3000 m in derde positie. 
Ze nam zelfs even de kop om nadien de tweede plaats in te nemen en die niet meer 
af te staan. Dank je wel, Annie, voor alweer 11 punten.  Wellicht betekent dit een 
stimulans om nog met ons mee te gaan ?! 
 

Rachel was in supervorm. Vorig jaar 7 punten met 18m60 en nu, één jaartje ouder, 
maar liefst 10 punten met 18m88 !  
 

Tenslotte bleef er enkel nog de 4x100m over. Liepen de dames vorig jaar nog als 
jonge hinden makkelijk naar een eerste plaats, dit jaar had Mia lood in de benen en 
raakte ze bijna niet uit de startblokken. De eerste wissel met Cathy verliep dan wel 
zo goed als perfect itt vorig jaar. De stokwissel tussen Cathy en Conny was dan 
weer niet zoals we het hadden verhoopt en Conny was sneller bij Katleen dan 
Katleen had verwacht. Toch haalden we nog een mooie tweede plaats en bleek onze 
tijd zelfs nog ietsiepietsie beter dan vorig jaar.  
 

Ondertussen hadden Marc en Peter continu netjes de resultaten bijgehouden en 
kwamen ze bij het tellen tot de conclusie dat we zomaar eventjes als tweede waren 
geëindigd, na OEH (de organiserende club)….  En dat met slechts 4 puntjes verschil 
met OEH en amper 2 puntjes meer dan ACG dat derde werd.  
Toen we daarenboven vernamen dat de twee hoogst genoteerden mochten 
promoveren naar de Eerste Afdeling, was de vreugde groot !!! En dat met de twee 
oudste deelneemsters van Afdeling 2 in onze club !!!!  
 

Anita trakteerde vervolgens met taart, Peter corrigeerde onze vochtbalans en toen 
we vervolgens vernamen dat “de mannen”, die in Lommel een poging ondernomen 
hadden om eens uit de laagste afdeling op te stijgen, daarin net niet waren gelukt …. 
konden we onze binnenpretjes niet lang onderdrukken en werd er hartelijk (en heel 
luid…) gelachen… Sorry mannen…. Voor 8 juni lachten jullie met de “ernst” waarmee 
wij de interclub probeerden voor te bereiden… Nu was het onze beurt… En wie laatst 
lacht… 
 

Dank aan allen die hebben meegedaan ! Of het nu stoten, werpen, springen, lopen, 
masseren, noteren of supporteren (we hebben jullie hoge stemmetjes goed gehoord 
hoor, Tine en Kaat !) was : iedereen heeft zijn steentje bijgedragen tot de promotie 
van ons damesclubje ! Tot volgend jaar !!!!  

Mia  


