Veldloopquotes:
het teamgoud een feit. Net als bij de W40 trouwens
omdat Els VanhooydonckfESAK en Anja PeetersJ
LOOI er een volledig Belgisch podium van maak·
ten. Niet dat de kous daamlee af was, want zowel de
W35 Hilde VanhesscheIKAAG (4de) - Palricia DelvaeVAVR (5de) - Liesbet Sijsmans/SGOL (6de) als
de \V50 Christa Van Pccr/ACHL (5de) - Lief Buys/
SGOL(7de) - Catharin, SegersIRCG (12de) deden hel
hen na. Bij de mannen kon de weelde niet op. Marc
BultinckIDEfN·M50 revancheerde zich voor zijn nederlaag in het BK door Marc Van der HoevenIVS - op
flanellen benen wegens ziekte· achter zich te laten,
en met Toon Van Cauteren/ZELE (brons) was uiter·
aard ook het teamgoud binnen. Een volledig OostVlaams Europees podium in eigen provinciehoofdstad ! Wilfried Dubois/EA (5de) en Filip Vanhaecke/
FLAC (8ste) beklemtoonden de Belgische suprematie. Individueel goud was er ook voor een indrukwekkende Eddy VierendeelslACP-M55, die samen met
Luc Van DaelciROBA (6dc) en Paul Verbeek (Sste)
voor een bijkomende plak zorgde. Het werkte aanstekelijk, want het aanvankelijk over het hoofd geziene
team M65+ met Pierre Van AsschefSPBO (zilver),
Etienne UytierschautlZELE (brons) en Herman JanssenslGRlM-M 70 (zilver) kreeg eveneens goud. Bij de
M45 diende Patrick Van Daele/ROBA-M45 het hoofd
te buigen voor Abdel Azi TaysslFra, die achteraf nog
verdacht werd van fraude. Die liep zonder de verplichte transponder en kwam op de inschrijvingslijst als
M40 voor met geboortedatum 15 juni '66. Bij nazicht
van zijn identiteitskaart bleek hij evenwel geboren op
I januari 1966: het bleef bijgevolg bij zilver voor Patrick Van Daele mei teamzilver als extra troost gezien
de prestaties van Alain Van LaethemlACP (lOde) en
Kris De Mars/G RIM (I lde). Achiel ClementlVS-MSO
won ook nog zilver terwijl JozefClaessens/VOLH bij
de M60 4de eindigde.
4x200rn als bewogen arsluiter
De 1500m op de slotdag leverde Corinne Debaets
(4'50"77) en Nathalie Loubèle (4'40"S7) een derde
gouden solo-mcdaille op. Eremetaal was er tevens
voor Johny Boexstaens/AVZK-M60 (4 '47"52=BR,
goud), Lucien Heyde/KAAG-M50 (4 '24"96, zilver), Anj, Pceters/LOOI-1V40 (4'48"23, zilver, haar
derde medaille) en Nadine BalduckIMAC-\VSO
(5'14"06=BR, brons). Ook de snelwandelaars lieten
van zich spreken in drukbezette competities. Roben Schouckens/GOSP-M80 pakte goud in de 5km
waarbij Myri,m Nico las/BBS-W45 (21'03"=BR)
na de JOOOm (16'16"41) haar tweede zilver op zak
stak. Dirk BogaertlACME-M50 deed het haar na
met dubbel bron s: 3000m, 14'07"34; Skm, 23'40"
(BR) terwijl Frieda De WoWBREE-W65 (3000m,
20'50"27=brons) haar 27ste Europese medaille in de
wach t sleepte! Het team5kmSW M50 (D.Bogaert-Ph.
Mageren-M.De Rede: 1u25'59") won eveneens brons.
Net voor aanvang van de estafetten 4x20Om werd een
spierleisel van Yvan Ody het M70-team fataal. Bleven
nog 10 van de 13 viena llen over, maar dame Fortuna
bleef slechtgemutst: in volle inspanning en op weg.
naar een vrijwel zekere medaille werd Alain AlbertzheimlACLO-M60 uitgeschakeld met spierscheur. Ook
bij zijn teamgenoten G.Thomaes-A. Biaumet-J.Kumps
kwam het hard aan. Minder geslaagde wissels bij de
ploegen W35 en W40 brachten tegen alle venvachtingen in toch nog brons en een BR met zich mee. En er
was ook reden tot juichen: zilver W45 (1 '54"89=BR)
en M75 (2'IS"97=BR), brons \V60 (2'29"36=BR)
en M40 (I '35"84=BR). Het team M35 werd 4de met
als troostprijs een BR (1 '36"20), terwijl de ploegen
M50 (D.Hail lez-D.Dclplancq-G.Paennentier-D.Pollet: I '45"39) en MS5 (DJeanmotte-l.Lannoo-J.Herinch-EDe Ridder:} '51 '52) elkaar feliciteerden met
hun uitstekende prestaties.
Georges VANBESIEN

Emmanuel LU\crit'/\\lBO (M35) brons "ddloop: "Nol'l1I(lol/uu! er meer

illge=elen, maar 1/(1 de
de kanl hlijl·CII/I/(!/l!cll.\clll.'urlje il/ mijn kuit. Op de
ik lH/ifc. Af hU al mag ik /liet klagelI. HWII ik hel/nog 11/(1(11' drie Irekenlerug aan

l-eld/ooJ1 mn Bomcll/ 1II0esl ik l'ijfll'ckclIlJ(lII
3()()()/11 indoor 1\'(/."
het Irail/clI. ,.

'Iaria \ "nll1d.-. , / . \CIII , (\\'45) vierde veldloop: .. Vierde is goed. Ik liep ;n het begin il1/weede positic. mallr ik had niel de illdruk dat ik Ie snel \'ertmkkcu was. Op hel einde moest ik nog knokken mor
II/ijl/ \'ia(/e piuaIs. Maar ik dada: ::;e gaat me /liet meer pakkel/. "

I'alrirk \ "an lJat'll'!H.OHA (M45) zil"cr: "Dit is de ee/:\'le keer dat ik I/(/(/I' de dopingcolltrole moet.
De eerste ronde I'oe/de ik dat de fi'W/SIuan loch Irel hed sterk lI'as. /JU hcl hegill rtlll de laatste rOllde
;al ik 'à bloc' en (Of/U I·er.melde h~;' Ik heh een goede \rinter gehad. Ik \I'enl Belgisch kampioen en
\)'011

ook de Cross Cup . ..

Dirk Bogaert/ACME (M50): brons 3000m en 5km snelwandelen
De atleet van Meetjesland had al 8 medailles gehaald op EK 's en W K 's en in Gent - in zijn
eigen regio - dikte hij zijn totaa l aan tot 10 internationale medai lles, fli nk aangemoedigd door
een sc hare supporters: "71vee keer brons en twee keer een Belgisch record, " maakte hij de
balans op. "Afs je je records verbetert, heb je
op niveau gepresteerd.
De concurrentie was
sterk. De Ier MUlph.v
had ik venvacht. De
Italiaan had geen tijd
opgeven. maar ook hij
bleek heel sterk. Mijn
doelen op korte termijn
zijn /log een paar BR :S
verbeteren en op lange
termijn is het WK het
doel. Nu ben ik er nog
53. Op het volgende
WK zal ik bij de M55
kunnen meedoen. lvfisschien kan ik dan wel
mijn eersle wereldtitel
Dirk Dogaerl (52) proheert (Ie kopl:roep 1'1111 ~'ier ill de 5 k m /l og I'erder 11;' te
halen, maar je wee!
d mlllell. Hij /tOl/di ('r eell iweede hrol/.ç QQ" lJI'er. IF(Jw: Llte VAN DE VREKE N I
nooit welke concurrenten er dan bijkomen. En
j e moe/natuurlijk gezond blijven. ..

Robert Schouckens/GOSP (MBO) : goud 5km snelwandelen
De 83-jarige Waal Robert Schouckens won de 5000m snelwandelen. De gewezen intemationale toppe r was bijzonder enthousiast over het kampioenschap: " Het is mijn vierde a/vijfde
grote kampioenschap, maar nog maar mijn eerste EK ;ndool: Ik heb me goed voorbereid in de
wintel: De kOl/de schrikte me niet af De bochten op het parcours waren heel scherp. Dat lag
me niet zo, merar voor de rest g ing het goed Het is een schitterend EK. Op ieder kampioenschap zijn er wel een paar probleempjes, maar het is ook heel moeilijk voor de Ofganisotorell.
Ze hebben uitstekend werk gedaan!"

M40'ers: brons 4x200m dankzij snelle wissels
Stijn Blot/ReG, Frank DawyndtIMACW, Di rk BontelRAM en Marc PottiezlRAM pakten het
brons in 4x200m M40 in 1"35"84. "Niemand van ons heeft een individuelefina/e gelopen. De
meeSle van ons sneuvelden in de halvejinales, maar we maakten hel verschil met heel snelle
wissels en eell sterk col/ec/ie/, " glunderde het viertaL "Bij de eerSfe aflossing nomen love veel
risico omdat we kost wat kost de Italia/1en wilden voorblijven. De laatste wissel ging vlol.
maar veilig. We hadden dit gedroomd maar niet echt verwacht. Dal Duitsland en Engeland
één en twee zouden ;iJll, lag op voorhand vast. maar daarachter was al/es mogelijk. We 'verpulverden' het BR met 2 tienden. 0/nee: we doen er zelfs 3 tienden af! ,.
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