Beker van Vlaanderen Meisjes

Meetjesland gaat weer de goede kant op
-

Nieuwpoort (MACW), 9 mei 24 dubr s~hrevenzich
in voor de BVV in 3de landeliike afdelina. Dat bleken
er 2 meer dan vorig jaar en net als b; de jongens
voldoende voor een opsplitsing Maar in Nieuwpoort
bleek de toelooo minder dan verwacht. Eendracht
Aalst en Sparta Vilvoorde schreven zich in, msar
daaqden niet op. De zeqestnid bleef ook beperkt.
~ e ë t ~ e s l a nbleek
d
eehmaatje te sterk voor de
Oost-Vlaamse collega's van STAX, dat met 12,5p
minder evmeens s1tiat en AS Rieme Oe diskwallfrrdt e van de woeiren ren van Je 1xl00nl bds
etii ongeiuk,e zoii Ier 2ry3 geeoljen De clib rite!
dfu? inaen n Mddr lem en Eekio bere kte mei a t l e
promoie heus geen hoogtepunt. Roemrijke laren
liggen achier de rug Meetjesland haalde in 1999 de
3de plaats en in 2002 zelfs de 2de in de hoogste
Vlaamse afdeling Maar in Z005 viel het uit lste
Landeliike wea en een iaar later dearadeerde het.
Oai gig
ban k k d iiaaÍ erger: ~eet;esland schreel
z cl1 i i2007 zeils ii:ei .n voor deze RVV. De hele hirtorie vertoont een oovallende aeliikenis met dre van
oe Meeljerandre v;o~wcn. ~(ácieeriieiiets langer
qeieden in de hoo(rlr iiai onale aloeliiiri en nerden
Ïn 1993 zelfs 4de-in 1996 volode de eerst* van 3
degradaties. Wendy Den ~aezéen Co promoveerden één week na de metsles cadetten en scholieren

•

- -

•

Aariselaar (AVKA), 9 mei Dat de lusie tussen de
Kemoense clubs AVOS en TUAC voor de leuadatletek l v a s i een quede zmk was, oewces ÁTACal
een nee1 :aar. in hun eersic jaar sameii weid dc
Beler van Vladnur?renn 1andeli:kt 30 meteen, zii
het met een miniem verschil, binnengehaald ln
een uitemt spannende slrijd met ihuialub AVKA,
dat meteen ook zeker is van promotie, trok ATAC
uiteindeliik aan het lanaste eind Het verschil
hePerkte'zich tot nrnp<r anderhalf p.inl. De
cadetten en scho ieren veraeelden nLn punleii
evenredig maar het was voocal de laatste groep
die voor het verschil met AVKA zorgde. De dub,
die vaak geroemd wordt als meerkampclub,
hevestiade
faam want oo de tvoische
. u .i n aoede
kampnummers weroen veel pdiii?ri i.ii1aa.d.
AIAC iuunde zich ook vooral col cctiel sterk want
op geen enkel nummer werd er minder dan vijf
punten gescoord Puntenpakkers bij de cadetten
waren ondermeer ]oyce Van Amme! die op de
1500m als tweede eindigde in 5'16"69 en Ylen
Lambregts met 8m86 i n het kogelstoten. Ook
loom-loopster Leen GyZsaert

naar hun hoogste Vlaamse afdeling en dat eveneens ondanks een nulscore in de 4xloOm[ Werk
aan de winkel dus voor Filip Gilsoa Meetjesland
schitterde in Nieuwpoort niet met een sterke spurtploeg zoals een week later bij de BW alle categorie& in Beveren. Sarah RoegJerszorgde met 1Zm2z
in het kogelsloten en 2917185 in het speerwerpen
voor 2 van de Iielst 5 cadetteozeges. Kimberly Ly&e
(300mH. 48"21). eersielaars Sien Thvs. (ver, 4mS2)
:de joiigere;.z v3n sik" Ii~yí,net horderalent dat
2 ,aar gekden alna~kre- eii ,ulien Vaii diaiiebeke
llste IjOOin. 5'00"111 I?keii<icnvoor de 3 ~verioe
;oltrelfers De cadeitenploeg pakte ook me13
tweede plaatsen uit. Dat compenseerde ruimschoois
de mindere scholierenpresraties. De strijd om de
zde promotieplaatr verliep boeiend van begin tot
einde. AS Rieme met scholiere Vanessa Van
Kerckvoorde (lste hoog, 111153)en het organiserende MAC We~thgek,dat met Jelien Moerman (lste
loom, 13"16) over de snelste radette beschikte,
wisselden mekaar voortdurend als 2de en 3de af
Maar het war S A X , dat dankzij de 2de plaats van
de cadetten en de lste van de scholieren bij de
afsluitende 4xlOOm 24 van 26 mogelijke punten
scoorde, naar de 2de plaats oprukte. MACW.afgevaardigde Tom lingier tilde er niet zwaar aan dat

zijn MACW als 4de 4,Sp tekortschwt "WIJ dachten
niet aan promoveren, maar wilden zoveel mogelqk
alletes OpCrellen Zo had jelien Moerman naast de
10Orn ook het versDrrnoen kunnen winnen W
II
seletterrrlen haar echtér v110r her hbogjprrngri;
omdat er geen aI1~1n~rreI
was. De 411e p l ~ a l sivdr
bovendien ruarrpelb~ar.Oe 2Wm iiir.inte buidelijk
d ~ ,vv
t bij ric 4x100m gee~ikans riia.ikren leger!
SIAX ?n AS Rienle. Wil maakten ons meer druk over
de forfaits van Sparta Wlvoorde en Eendracht Aalst
WIJ vreesden dat z/) zich op de autoweg rfl een toe.
rrstenfie hadden vdstpereden en ztelden daamm
/rel slartuur rtrst een lienlal rninoren uir Verqc.~>fse
moeite Wil huurden of zageii tut vanduq niets van
oode clubs 'D,iaiu kwam ddi I(urtriik Soort ~ ~ n d e r
scholieren aantradén Halescra lrefsi 13 keer pun
t~nloosbleef Molenland telde 2 stholieren in haar
rangen. Het beschikte met lisia Cannaert (lsie
hoog, lm53) en Fieke Vlaeminck (lste 20orn,
26"63) tevens over hoogvliegers bij de cadeiten.
Machelen AC bracht met Dorien De Vloo (lste
400mH, 70"14) en Yasmina Miri (lste 800m,
2'24"05) talent van de iets langere loopnummers
op de been en hield er de Sde plaats aan over
Hans VANBESIEN

Fusieclub meteen kampioen
individuele overwinning binnengehaald door
ATAC. Tweedejaars Shana lauwers won de sprint
in de 15oOm van Margot Chauliac/ABES in
5'09"0? en bracht op die manier 13 punten bq
het eindtotaal. En er werd nog een eerste plaats
behaald door een Shana. Shana Caers sprong met
Sm22 resoluut naar de leiding in het verspngen
om die voorsprong niet meer af t e staan
Knoelstootster
werd- tweede me1
. Fvelben
. - - Broseni
.~~~
8m74 AVLA dat bij die scliolereii sleciils een
t
me1 Anncmle Dan'r.r
keer de volle i ~ o haa.de
(28m53) inhet speerwerpen, was br, de cadetten
wel oppermachtig Met Iielst 5 eerste en 3 tweede plaatsen werd de club uit Kontich-Aartselaar
absoluut de beste cadettenol~eo Laure
herwry2rs (3UUmH. 508'69), Ine ierii;ans (ver:
5m0,i). Elies Marynisren ( i i i i ~ l :lm56) en S ~ l i e
vertammen (speer 29m67) wonnen hun nummer. En het estafetteteam bestaande uit Solie,
Elies, Ineen Ylonka Devrieze ondersireepten nog
eens de supremaiie met hun s i l l . Het mocht
echter allemaal niet baten want dankij een slot
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dat door Hitchcock leek te zijn geschreven, klople
ATAC AVKA in een millimeterspurt van de
4xlOOm bij de scholieren met slechts lhonderdste versthií. Meteen het punt dat nadig was voor
eindwinst Clubverantwoordelijke Marc Peeters
oelooft ziin ooen niet "ik heb de f~tofirushzelf
moelen brk(k2n om zeker te ziln. Vldt onze
inerrjf's vdnaaJq presreren is ori~~eloollijk.
Oe
teamoeest was werkebrk 100% maar ook de
gestd&?groei v~nddilg>as een vor~rdcel.WP
begonnen 011 een zesde ~>ldarSen kloirinien
steeds in het klassement en net daardoor bleven
de meisjes gemotiveerd. Ik zie geen proBlemen
om n u tweede landelrike te overleven."Voor
opmerkeínke resultaten bil de andere teams was
Iiel voorai kijken naar prr'Stalies vali eiii<el ngen
Enkel ABES slaagde er nog iiiin ol meer in om
gelijke tred te houden met de andere Antwerpse
clubs. Zo wonnen cadet Sarah Van De vel en
scholiere Karen De Prgck respectievelijk de 800m
en het hoogspringen in 2'24"91 en 111162 RC
Tienen was ilrersterk i n de sprintnummers.
Charlotte Bruyninckx, deze winter al onizettend
snel op de indoorpiste, wist
ondanks een tegenwind toch 12"79
op de klok te zetten en Naomi
Camps won de 200m in 26"47. Dok
scholiere Charlotte Hiroux maakte
indruk door 66"64 te lopen op de
400mH. Voor ACKO eindigde de
competitie a l voor ze effectief
begon want de club gaf meteen
forfait LIER en AVZK, beiden met
enkele onbezette nummers, nestelden ZIE^ meteen onderaan het
klassement en konden zich niet
meer bevrijden uit hun netelige
situatie. Het degradabespook daagde echier niet op want zakken uit
derde landelijke is onmogeíilk.
Ban SPRUIjl

