e kampioenschappen AC

Weersomstandigheden zaten niet mee
Gespreid over 28 en 29 april, vonden al dan niet in verschillende locaties de provinciale
kampioenschappen plaats. Op de eerste dag was het voor West- en Oost-Vlaanderen een
natte en winderige bedoening, wat uiteraard de prestaties
beïnvloedde.
Olie drijft evenwel altijd boven, wat in Roeselare bevestigd werd door W35 Nathalie
D'Hondt/AVMO (400m, 62"89) en Patricia
Delvael/AVR {3000m, ]0'46"64). In Maldegem deden Chantal Duvivier/STAX-W50
(ISOOm, 5M8"59) en Carine De Bniycker/
RCG-W45 (3000m, ir26"56) het uitstekend terwijl Bornem de kroon spande met
Els Van Hooydonck/ESAK-W40 (3000m,
10'30"67), Gerda A n d r i e s / A V K A - W 4 5
{lOOmH, 19"13; 400mH, 7r'96), Johan
Wonnink/RAM-M45 (lOOm, 12"04; 200m,
24"27) en Peter Van den Eynden/KAPEM40 (discus, 44m20; kogel, 14m55}. Over
de twee dagen heen hielden Liinburg en
Vlaams-Brabant het b i j eenzelfde locatie. In Alken liet Anja Peeters/LOOI-W40
zich opmerken door zowel in de 1500m
(4'49"40) als de 800m (2'22"35) knappe
tijden neer te zetten. Ook Anna Munten/
ATLA-W55 weerde zich voortreffelijk in
de 3000m ( i r 5 5 " 7 7 ) , terwijl Humberto
Jacobs/ADD-M55 in drie nummers uitblonk
(speer, 3 5 m 4 I ; hoog, lm50; ver, 4m62).
Rene Schoofs/ADD-M60 wierp de discus
2kg 29m08 ver en Suzy Stas/ADD-W35
bewees zich met kogel (9m77) en discus
( 3 I m 7 7 ) . In Kessel-Lo verbaasde Domi
Lambrechts/DCLA-W40 door de 1500m
in 4'52"13 af te leggen, een persoonlijk
record. Mare Neefs/DCLA-M45 haalde
sterk uit in de SOOm (2'03"26) waar hij
Joost Grymonpon/ROBA-M40 (2'03"50)
het nakijken gaf. Raymond Houry/DCLAM65 verbeterde zich over 200m tot 28"4I
terwijl Raf Tilburgh/DAC-M35 de 400m
in 54"68 afrondde. Myriam Geerts/SPVlW45 kwam met de discus tot 30m84.
Op de tweede dag zorgde Greet Meulemeester/HAC-W40 in Kortrijk voor degelijke werpprestattes: kogel, l l m 3 2 en discus
34m25. In de 400m zorgde Jurgen Vande-

wiele/HAC-M35 ondanks de hevige wind
voor 52"96. Leeftijdsgenoot Bart Verkaemer legde de 1500m a f i n 4'10"96 en Frederik Keirsbilck/AVR-M35 liet 15'53"18
over SOOOra optekenen. In Ninove spurtte
Karen Van Hecke/AVLO-W35 bij tegenwind naar ] 4 " I 3 en Jos Jacobs/EA-M50
verging het op de l l O m H (19"14 W:-2,4)
nauwelijks beter. Mare Bultinck/DEIN-M50
(2500m, 4'35"09) en in de 5000m Luc Van
Asbroeck/KAAG-M45 (I5'53"18) en Guy
De Blander/ACG-M40 (15'59"85) lieten
zich niettemin flink gelden, en dat deed ook
Andy De Coster/VS-M35 (speer, 5 5 m l l ) .
In Turnhout was Margot Mentens/RAMW35 succesrijk met de kogel (12m09).
Serge De Smedt/ATAC-M35 bleef met de
polsstok (3m60) Koen Willemsen/ACHLM35 (3ra40) voor terwijl Peter De Vocht/
AVZK-M50 in de 5000m op 16'24"53 bleef
steken. Maurice Vanuytven/VMOL-M45
(400mH, 67"19) en Gerda Andries/AVKAW45 (200ra, 28"87) kwamen in de buurt van
hun betere chrono's.
Hilger Schutz houdt woord
De LBFA hield het bij provinciale kampioenschappen over één dag, die op uitzondering van Waals-Brabant (29.04) op
28 apri] doorgang vonden. Jerome Hilger
Schutz/HF-M35, de zilveren medaille van
het B K cross waar hij na afloop verklaarde
deze zomer voluit in baanwedstrijden uit
te komen, voegde in Herve de daad bij het
woord: hij nam zowel deel aan de ISOOm
(4'12"76) als de 3000m (9'03"09). Eddy
Van de Putte/MALM-M40, eveneens zilver
op het B K veldlopen, deed het hem na op
de 3000m met een keurige 9'09"94. Sandrine Host/RFCL-W35 (ISOOin, 4'57"20),
Michel Reip/HF-M45 (hss, 10m67) en met
de polsstok Jean-Paul Renkin/fIF-M45 en

BK lO.OOOm yrouwen
Virginie Vandroogenbroeck ongenaakbaar
La Louvière (ACLO, 5 mei) Virginie Vandroogenbroeck/CABW-W40 stak er met kop en
schouders bovenuit bij het BK lO.OOOm vrouwen. Waar zij vorig jaar in laatste instantie de
loef werd afgestoken door Els Van HooydoncWESAK, ging zij nu vanaf de start resoluut
m de aanval Met succes trouwens, want na amper 2km loste haar eeuwige rivale de rol en
verloor steeds verder veld. Fris als een hoentje finishte de Waalse in 36'39"25, en wist te
vertellen "dal zij zich vanaf de eerste meters in haar sas voelde. " Niet zo Els Van Hooydonck (37'26"97): "Ik liep precies op flanellen benen en kon haar met tje beste wil van de
wereld met volgen... " Patricia Delvael/AVR-W35 had het op een akkoordje gegooid met
Kathleen Steenhaut/VS-W45. Als marathonlopers aan elkaar gewaagd, ontwikkelden zij
vanaf de start een tempo dat hun samen op kop bracht.. .en hield. Beiden kregen er een titel
voor. De West-Vlaamse liet 38'31"86 optekenen, de Oost-Vlaamse 38'35"94. Het zilver
gmg respectievelijk naar Clarisse Wagelmans/RFCL en Gerda Eyer/VOLH Anna Munten/
A T L A - W 5 5 (43'15"72) en Chariine De Waele/ASSA-W60 (45'15"69) kenden evenmin
problemen. Zilver was er hier voor Marie-Louise Pannemans/MACD-WSS en Mia Palmans/SACN-W60, die met klein verschil Marie-Jeanne Buyle/VS-W60 voorafging.
Het relaas van het BK mannen leest op pagina 16.

Anja Peeters (rechts), hier in gezelschap van seniore Eritca
Corsljens tijdens de provinciale kampioenschappen in Alken,
schudde al prima chrono 's uh de benen. [Foto: Martin BEK}

Michel Chanet/FCHA-M50 (beiden 3m50)
deden het eveneens meer dan behoorlijk. In
Vorst hield Danièle Denisty/WS-W4S het bij
kogel (9m94) en speer (28m55). Christine
Rabeux/SMAC-W50 verbaasde in Jambes
door de 5000m in 20'33"7S af te leggen. In
St-Mard wipte Jérémy Joiris/DAMP-M35
over Im75 en sprong 5m50 ver; Sylvain
Gillet/DAMP-M45 rondde de 400m af in
56"95. In La Louvière Uep André Biaumet/
ACLO-M60 de 800m in 2'20"67. Met de
discus 2kg waren Manfred Urbaii/MOHAM40 (36m80), Pierre Somme/CRAC-M55
(30ra73), en René Gauditiaubois/GOSPM8S (13m79=BR) in uitstekende doen. Olivier De Geyter/USTA-M35 (kogel, 12m74)
en Fernand Longeval/USTA-M60 (speer
800gr, 30m88) behoorden op hun beurt tot
de uitblinkers. Eén dag later in Nijvel toonden de M35 Fréderic Choisez/USBW (ver,
5m85), Gaetan Mauvisin/USBW (hoog,
ImSO) en Vincent Courtois/CABW (800m'
2'03"9]) zich op hun best. Op de 200m was
Maryam Amellal/CABW (27"1S) eens te
meer outstanding. Eén week eerder (ook in
Nijvel) kwam zij tot 27"00,
Georges V A N B E S I E N
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