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Rens en Laure ns winnen voor eigen club
Booischot (AVZK), 6 februari - Els Rens ell Glen Lal/rells hebbell zich voor eigm
club lol provinciaal veldloopkampioeJl gekroond. Tom Van Rooy/ACHL veroverde
voor hel derde jaar op rij de titel in de korte cross.
Laurens had er zÎn În voor eigen publiek en deelde
in de stroken windop al direct enkele prikken
uit. Tot ieders verbazing kon superfavoriet Mats
Lunders/LYRA nicl mee. De eerstejaarssenior
zou even later opgeven. Dieter Vanstreels/DUFF
was de enige die Laurens kon bijbenen. Halfweg
wedstrijd pakte de Duffelse atleet een paar
meter voorsprong, maar niet veel later keerde de
vicekampioen van vorig jaar de rQl1en om. Hij
snelde makkelijk weg op weg I}aar zijn tweede
provjnciale veldloopschildje. '1anstreels pakte
brons en Nick Van PeborghlACB R veroverde
tot zijn eigen grote verbazing het brons. Bij de
vrouwen vochten de drie grote favorieten het uit
Els Rens, Kim GeypenJRAM en Brin Vanthillo/
ACBR. Heel de race sleurde Rens op kop en
met resultaat Halfweg ma t Vanthillo lossen
en in de laatste ronde kraakte 00 îtelhouds)er 9
Geypen. VOOL Rens, die sinds januari in hall
marathonvoorbereiding voor Rotterdam ( l ~
april) zit. was het de zesde veldloopoven inning
van het seizoen. Ze komt dit seizoen nie meer in
actie in bet veld.
Ondanks het feit dat Sanne TorfslD FF door
ziekte niet deelnam, was de korte
J
sterk bezet. Tom Van Rooy legde er Van--151j het
begin stevig de pees op. Tweevoudig Belgisch
kampioen korte cross Maria Van Waeyenberge/
DUFF leek even mee te kunnen, maar moest in
de tweede ronde de rol lossen. In de laatste 300m
werd Van Waeyenberge nog vO.Qrbijgèspurt
door
junior
Pieter-Jan
Hannes/OLSE.
Doordat Hannes deelnam in de korte cross en
diens clubrnakker Lahsene Bouchikhi aan het
werk was in Neukirchen (waar hij' won), lag de
weg naar de juniorestitel open voor Jonathan
Van Winkei/DUFF. Hij haalde het met ruime
voorsprong voor de jarige Kristof Nackaerts/
LYRA. Eerstejaars Thys MaesfACHL werd
derde op 15 seconden. Bij de juniores mei sjes
viel de beslissing pas in de spurt. Aria Schouten!
VMOL had geen verhaal tegen de lange benen
van Shana Lauwers/ATAC. Tweelingzus
EstherNMOL vervolledigde bet podium. Bij
de scholieren maakten de ABES-boys hun
favorietenrol waar. Brecht BerteisiABES won
afgetekend bij de tweedejaars en zijn jongere
clubmakker Jonas Maselis kwam met grote
voorsprong als eerstejaars over de eindrneet.
Yirco Van Herck/ARAC eindigde na een knappe
wedstrij d als tweede scholier '94.
Delanghe wint in de spu rt
Bij de scholieren meisjes was de titelstrijd een
stuk spannender. De verrassende Nathal ie De
Beukelaer/OLSE voerde heel de wedstrijd de
forcing. Maar toen de rest versnelde in de laatste
300m, schoot ze tekort. Lize Delanghe/AVKA,
Kaat Vermeulen/AC HL en Eva Verschuerenl
ACHL spurtten in de laatste rechte lijn voor
de overwinning. De eerstejaars van AVKA
hield verrassend de twee Herentalse loopsters
af. Eerstejaars Verschueren finishte tweede en
tweedejaars Kaat Vermeulen pakte als derde de
tite l van de oudste scholieren. Bij de cadetten
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jongens gaven medefavorieten Sebbe
FranckenlESAK en Amo Nackaertsl
DUFF verstek. Manuel De Backerl
ESAK en Jeroen PattyniBRAB mochten
met hun tweetjes om de titel duell eren.
De twee namen al snel wat voorsprong.
In de tweede ronde kwam Partyn
naast zijn Essense concurrent lopen en
probeerde bij te versnellen. Maar De
Backer reageerde attent en versnelde
op zijn beun met nog 300m te gaan. De
Belgische steeplekampioen had geen
antwoord. Sander Vlaminckx/LYRA
kon makkelijk de eerste plaats bij de
eerstejaars veiligstellen. Met Tibo Garroy
pakte opni euw een Brabo-loper zilver. De
gedood verfde favoriete bij de cadetten
11eiSjeS, Renée Eykens/KAPE, verlengde
r bleemloos haar provincia le titel.
R ke Hendrickx/OLSE, vorig jaar nog
brons op het BK, probeerde eve n mee te " ..'-c...~
gaán. maar moest al snel haar eigen tempo
kiezen. Ze werd tweede met vij f seconden
voorsprong op Lotte Van SteenvoortI
ACBR. Lissa Van Lent/SPBO finish te als
vijfde in totaal en als eerste 97'er.
Bart SPRUIJT
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