ANTWERPEN

- .
-~

~~

-

~

~

~~

~

~

-

P

-

-

1 L-

-

~

.

-~
~

,

~

-

~~~~~~

Heeft u ook regionaal nieuws dat beslist de moeite waard is om in deze echo's vermeld te worden? -Aarzel dan niet om Atletieldeven op de hoogte te brengen.johan PERMENTIER verwacht uw seintje via
telefoon (03-899 10 67. asm 0472-64 26 94) of mail (iDermentier@hotmail.com)

I Natalie nog langer
- in de lappenmand

1

Terwijl An Verboveii/RAM d Ise.~oenai aan verschi Iriide wedslriideii ueelnam en zells ren dubbele
provinciale titel n ae wacht kon slepen. vergaat liet haar zus Natalie Verboven heel wat ininder. Ze hielp
haar team algelopen indoorseizoen nog wel aan een zilvereii BK-medaille4x200m maar daarna werd
het ake ;g stil rond de 21.;ar ge Boisbeekse. V i j l miaiiaen consew~tieve~eliandelingvan Iiaar achllespeesonrslek,ng hadden geen eiike etlect waarduur Nalalie genadeloos onder het iiies inoest en ook
een streep over de volgende w nler moel Irerben. De poulaiii vaii trainer lohan Wunnnk is momeiireel
aan het revalideren. "Door een exosrose (benig uitrteeksel~aan mijn hielbeen kreeg mrjn arhrllespees
hel steeds harder te verduren. Ik siikkelde fan de erie blessure in de arldere want ik kreeg achtereenvolgens chronrsche biirsrlis, rendinose en een scheur in mrln pees. Orrrdat relalleve rost niel Iiik4p, heobeii
de specialisten beslis10111 liet urlsfeeksel uperalref te verwijderen en ook her besclsdigde peesweefsel
weg te lialen. Ik lig nu uileraard geruinie 11~d
slrl en hoop om in hel wiriterseizoen miin tramingen te
Iiervalan om rustry Ir kunnen opbouwen na31 de mmer Indoorwedstrijden staan dus ridrmaal gezieii
niel op hel programma. Ik Iiudp een come.back le maken op het PK outdoor. De 400111horden blijfl niW
hooladoel maar &+aas~hiiriliik
beorn rk rriel enkele vlakke sprintnbmmers."

voor sprinters,
ma,ar daay :trok
Dave Oe Blaes/
WIBO .zich niets
va.n aan. Tijdens
de open meeiïng
te Aartselaar ver-

I

.er . d e 11
onden . te
finishen'nà100m.
Geruggensteun;d
door een geldige
1,1
meewina.
ktol(fe DaYe' méi
'opmerkelijk
gemak af i~
iO''93 een won
:'ruim voor Bert

cadette op de 100m. In de
.oom moest ze met ~ 4 ~ 1-~ 7 0
Hermans/AVKA (43"88) voor
zich dulden." Op de ATAC-meeting teTurnhout won cadet Tuur
Segers/ARAC vlot het speerwerBen
pen met 40m55.
W m/LIER (32m30) werd knap tweede.
MeerKamper en senior Bram Aerts/ATAC won voor
eigen volk zowel het kogelstoten (10m28), het discuswerpen (30m86) als het hoogspringen (lm65).

Antwerpse
Atletiek Adem

Twee jonge LYRA-atleten
m a a n ageopen maand
met succes hun lnternationaal debuut op the world
cup for schools in het Estse
Talinn. Liesbeth Vanlammel
werd knap derde bij de
scholieren meisjes in het speerwerpen. Ze
wierp de speer 43m75 ver wat een verbetering van haar PR was met bijna 2 meter. Rodric
Seutin. eveneens scholier. deed het noa beter
- -want hij zette de beste prestatie neer Gan de
54 internationale deelnemers. Rodric liep een,
3 deftni6ef achter I op dat moment, PR van 13"94 en toonde zich
3 de rug en hij nestevreden. "oe race was relatief vroeg want we
moesten starien om 9u Belgische lijd. Ik was
telt zien stilaan in 8e nationale sprinttop.
vrij zenuwachtig want kende geen van mijn
Dave, die zich o0.k nog ontfermt over die
tegenstanders. Mijn start was daardoor iets
andere tqpper, Kennetli Van D e i Berghe, blijf:
minder maar de rest van de wedstrijd verliep
zoals steeds bescheiden onder het succes. "Ik4
lag e i een hefe winter u17 met een achille~.~. vlekkeloor. Ik ben zeer ievrede18nieimrin eerste rnternationaal kampioeiis[hap." " Mathias
peesonisteking en toen, ik eindelijk.
was, kreeg ik een snowboardongeval.!~~dèns
Vanderheiiden/ACHL kroonde zicn vorige
maand tot.vice:kampioen van vlaanderenin
de paasjfàge in Spanje' kon ik pas v"oo?,lïet
het hamerslingeren: Oe tweedejaarsscholier
eerst voluit?rainen en.ik voeldedat een verhaalde dat zilver na een worp van 46m78.
betering van m w tijden, er zeker moest inzit:>
Cadet Robbert Giebens/OLSE (37m24) haalde
re!. O p ge.meeting vgn. l YRa toonde@mijiiii!
met de vierde stek de meest ondankbare
, m e l k benén a l door ' l l " l 7 a f te k l q & n e <
o~k.6p;;deZOO~/;$p ik'een fantaslIscKé22"15:
olaais. " Het clubrecord loom bij de cadetten
~bnpeiisvan ABES kr jql na 17 jas-r een iieuwe
ma% WiÊ :werd 'álgekegrd wegeds mewind.'
D$I'$&''$.& m?gel@e kandidaat ben voqíi
eigenaar. jeremy Sortino liep te Uurdegem
e~n:final$.op,'het EK, '>sieen surplus maar
11'50 wat iiiet a.leen meer dan 2 tienden
sneler ;s dan hel voormalige record van Peter
.*il'.íri e,eiste .insfanti<'tiïijn lpom bevesligez
Rosiers, het i s teveiis de voorlopig tweede
en op de f 0O@ de 23':$, &nadereh."' Das
Dav< as oo latere 1eeftiid:de aansluitina met'
beste Iiid in Belriie. Scholier Anthonv Nti verde ab;oluti sprinttop máa~t.is niet vFÍw9n:
beterde.zichzelf fot ll"32. En ook ~ ~ J - A C BtuiR
derlijk. HIJ maakte pas op 26-~arigeleeltqd zijn
melden enkele records. jolien Van Brempt
bevestigde haar bloedvorm door de 400mH af
allel~ekdebuutnadat h11 eerder ziin snellieirl
toonde op Je voetbal- eh baselidllvelden Toch
te leggen in 60"28. Jozefien Willemen sprong
ziet 1111 zichzeit nop progressie maken "lk
in het polsstok over 3m63 wat meteen een PR
is. " Junior Erwin Leysen/SWIN legde in
maakte Das laat de overstao naardatletrek
wadrduo; rk nu pas echt de #U?;S daii hel venOudenaarde de 3000m steeple af in 9'06"09
ster steek Ik h ~ her
d geluk bij Kennelh terecht
en voldeed daarmee ruimschoots aan de limiet
te komen en we, trekken ons%onstwsan
voor het EK1 te Novi Sad. * Nanoushka
elkaar op. Hef is dan ook leuk 'a,mPen$&fjé
~ a n i ë l s / ~ ~ ~ É v e r b e t ereeds
r d e voor de v erde
keer d t seizoen net pruvini ale iiamerslingermee fe werken aan de oa@ik@ling, vpn zo'n
talentriike ionoen. We t r i h e n trouwens traïrecord bii de iuniores. De recordworp bedroeo
4711164 'caditte Eline Verwimp/VMOL zettë
nrng vdn ~ennethsvad&chris die sdnreniverkl me1los Kenders We goo~denhet dil
zichzelf op de clubtabellen met haar 32m10. '
serzoen OD trarriiriri over een nets andere boea
Op de meeting van AVKA liep cadet Mathias
Broothaerks/AVKA een heel snelle loomH. Hij
en ,dedei; lä"gë~~~f$~.ijtiind<r?: yañdáär dat ik
legde de afstand af in 14"39 maar er stond
ook ?l
enkele -30Q$egheb gelopen i n wedteveel meewind. Ook thuisloopster Elies
striid. Hef maakte.me á I l e e n r = = r ~ = ~ e len
ler
e. Ik ben
Marynissen bevestigde haar kunnen op de
80mH met 12"41. In het hoogspringen ging ze
vervolgens verrassend over l m 6 0 . Lise
Verbruggen/SPBO
was
.-. .... ....~.~ met 13"32
~ . .de snelste
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