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AVKA de grote Antwerpse slokop
Herentals (ACHI) 25 en Merksem (OLSE) 26 april - De Herentalse weergoden waren de atleten
slechts matig gezind want, ook al bleef het dan een hele dag droog, de forse tegenwind in de
laatste rechte lijn (tot zelfs -4.8) maakte het lukken van toptijden totaal onmogelijk. Alsof ze
de klaagzangen konden aanhoren, zorgden ze er echter voor dat de tweede dag te Merkrem
de omstandigheden heel wat beter wafen. Oe supportefs hadden tot dan moeten wachten op
een absoluut toomoment. En wat voor #n, want Stef Vanhaefen/KAPE l i e ~in zijn eefste
400171hordewektrijd van het seizoen meí52'"22 meteen een nieuw Belgkh record. Dit
tweedaags kampioenschap, dat bij de jonge atleten vooral in het teken van de Mf-limieten
stond, wërd verder ook opgesmukt do& de nieuwe flashy truitjes van LIERSE en WIBO. En voor
het eerst sinds mensenheugenis loste AVKA LYRA af als absoluut slokop wat betreff het aantal
ind~kwekkendeprestaties.
De club uit Kontich-Aartselaar toonde zich naar
goeoe gewoonte .~ppermachtg n oe spr1ngn.mmers. Zo won sen o1 W m M3r)iiisseii 7owe d? iiorizontale- /211100)a.s de veil (ale s~rono
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jongere collega; scholier Ruben Devrieze, was ;n hé1
hoogspringen eerder ai over 2m00 gegaan en vol.
deed daarmee aan de EYOF-richtprestatie. lunior
th,iiias Crniiwels won eveneens goud maai dan
met een sprong van lni93 dij Iidnlile our de ildg
iiauieii ae t tel on de 11OmH (16"72) Ook de tadel
ten meisjes deden hun duit ;n het'zakje want lne
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Hermans was de beste in het vers~rinaenmet
Sm09 en Elles Marjnissen won eerst i e i ~ i n in
d
49'27 ui11veivu geil5 I . J ~a s ?eiste over uc meel
te snellen n ac 80mh In die aatste wedslriid Deel
ze nipt haar clubgenote Ylonka Oevrieze (12"61)
voor.
Ook ooed voor een EYOF-limiet was Rodric
S ~ L ~ ~ ~ I L Y R Na
A een steire start korte nil op de
110iiin d l 11 14"07 Dat was 11 et ai een ruiin uiid?r
de ~ c v r a a ~ d14'22
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maar tevens een clkbrecora
datóp naak stond van Vincent Vanryckeghem. Die

I

iGbUi

ui iuuy

OD l m 5 1 kon cadi

yberahr/ATAC haar

g;;;;;;;;;;;;t;;;;;;
Peb'g;,";

over

hoogspringgoud af Na gelukte

I

II
I
I

lm57
ninn de
mperkamn, ..- . r.
.
- rlnrht~r
.
.....-. van
..
.. vnnrrnôlio
....
-...-.,.r
....
%"er Herman ook van de eerste keer over lm61.
Meteen goed voor een persoonlijk recora Nadat ze
een dag eerder zilver won in net verspiingen (4m90)
en OD de 80mH beslaa leade OD het brons (12"68). 1
was hel alweer een hóogtëpuniin haar jonge carrii:
re. Met haar lm61 opent ze alvast de jacht op het,
Belgisch zilver na een ongenaakbare Marjolein
Lindemans/ROBA. "Omdat het regende en best nog
koud Was in het beoin Van onze h o ~ o S ~ r i n ~ c ~I ~ ~ e
tie, was i k wein-) hóopvol. Toch ging;i vlo; over alle
hoogtes en miin vader was zelfs onder de indruk van
mrin techn~ek.Miin vorio PR stond oo lm60 maar I
vandaagging ik v i n de eérste keer over lm61. i k liet
de lat vervolgens op lm64 leggen maar faalde drie
keer. Toch hou i k een goed gevoel over aan mijn
tweede sprong want i k raakte de lat enkel met mijn
eileboog.~k& m e de rest van het seizoen uiteraard
richten op de meerkampen maar op het KVV en BK
voor cadetten zal ik, afhankelijk van het uurschema.
voor een comb(natie hoog.horden kieren. Ik denk d$
lm64zeker tot mi/n,mogelijkh~n
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Cadet limo Kerremans (rerhts)zagde
sprtntdubbel, iraarba hij telkens Malhia
ken gal [foto Oirk VANAfLtTl
..

ging bij de seniores van start in de 400mH. Hij knalde
letterlijk tegen horde negen en tien aan maar liep nog
naar een zeer deaeliike 51"80. Bii verdere conlrole
bleken de laatste horden op een fáute lm-hoogte te
staan. Ook seme De SmedtIATAC had orqanisatoristhe
hordeproblem& hij vond slechts negenin plaats van
de gebruikelijke 10 obstakels in zijn baan. Cadet Timo
Kerremans/ACBR gaf zowel in de loom (ll"71);als
over 200m (23"88) topfavoriet Mathias
Broothaerts/AVKA het nakijken. Timo zou een daglàler
ook de 400m winnend afsluiten in 54"12. lunior
Kennelh Van Oen Berohe/WIBO Dakte naar iaarliikse
gewoonte oe d.boe. íiln'11"46 en 22176~ld~$r1.
ue 1?1 e tegenwind wat teaen öin d e m l wbe 4
in 50"ll smaakt echter näar meer. Iiin leeftiidsne&e
Kr rtei Berte.s/LIER toonde zich
oiiion9er s
naar 12' 58 en 25"48 waren de snelste ~hi0no"vs
dan. Ze stak reniore An Verbaven/RAM ( 1 2 ~ 6 s
26'05). die ook tweemaal goud behaalde, oe l o e ~ l .
In het polrstokspringen noteerden we overwinninyen
van seiiiure r:erbet Van Roe (3rn60). scnulier M e e n
Melir/VhlOL (4ni15) ?n uok de veriassende 3mq.yan
cadet hiels Oe Laender/RRARO. In de afsiapdrpt(mmerr rnmrte lessa DenisIDUFF ei dvëi m o m een
soli.iiuininei van. Met 2'16'33 liep ze haar cmmiFenies op ru me afrtand. Ook Saiah Vande velde/oÜrr
deed dat in de 1500m: ze k l a ~ t e4'41'56 en f i n i h e
bijna 10 retonaen voor Kim OeBie/ESAK.
Weipw Sieilen JanssensIAUIKk m e geen al te geiukk111weekend. In net koae.sloten wOMl mei 4knteie
~ ~ t i m e t e r het
~ ~ rai kr r rn~eten-kind0'12m98worp van lannick van (amomhoM/AT84 en Hnet dis..'
cswerpen wad het rilecha'tnm me1 Is*+ Bok
daar was Jannick rnetzm4WIlheec m w d % i l L
detad8tten wierg~GkbensJOLLfdeschijl elk- '
'
Mm93 ver Samengevat de A m p e n w r s maakien
er ondanks de matige wsolmiandgheden lotheen
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Niet.Neil AkOriiua/ABF of Yann Bruylandts/OLSE, maar wel de kleine ~ba.mq~ye~d?5fi$$
kroonr
zich tot.absoluut seiintkoníno bíi de scholieren. Door de eerste dao verrasrend.de sórintdu6Eei loon
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