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Els Coppieters opende de recorddans in de Topsporthal waarin nadien
de recordteller én de temperatuur nog flink opliepen. (© Johnny DE
CEULAERDE)
08/03/14 (Gent) - Een BK met liefst 11 Belgische records en een
karrenvracht prestaties die er dicht bij aanleunen, is geen alledaags
gebeuren. Of het met het prachtige zomerweer te maken had (de
warmte liet zich eveneens voelen in de zaal) weten we niet, maar het
werd een schitterend kampioenschap.
Els Coppieters/DEIN-W35, die eind januari het BR op de 60mH van Véronique
Knipping/OEH (9”45) van de tabellen veegde (9”34) gevolgd door 9”26 twee
weken later, verbaasde nu met 9”09. En zeggen dat zij pas in 2005 de
atletiekwereld
binnenstapte.
Ilse
Peetermans/ACHL-W40
(9”46)
en
Véronique Feipel/DAC-W45 (9”62) schitterden in de tweede reeks met
chrono’s waarmee zij ei zo hun eigen Belgische records scherper stelden.
Nathalie D’Hondt/AVMO-W40 deed het hen na in de 400m (60”51), waar zij
uitgerekend 1/100” boven het BR bleef. Ook Rosette Verheyden/ACKO-W50
(67”75) kwam aardig in de buurt. Voor Christiane Limbourg/OEH-W65 (92”52)
daarentegen was het wél prijs.
Belgische records waren er verder voor Katrien Depreitere/AVKA-W50 (200m,
29”12: voorheen Odette De Keyzer/STG, 29”17), Jeanine Coenen/ACHL-W60
(800m, 2’53”02: voorheen Jeanine
Schouppe/VS, 3’01”35) en Dirk
Jacobs/LOOI-M55 (60m, 7”86: voorheen Roger Peyskens/ASVO, 7”92).
Maar het was Johny Boexstaens/AVZK-M65 die op de 800m de hoofdvogel
afschoot: 2’23”58, een verpulvering van de vorige besttijd die sinds 2003 met
2’37”74 aan de betreurde Jaak De Wyngaert/ROBA toebehoorde. Het festival ging
verder met Pierre Van Assche/SPBO-M70, die 1500m in 5’26”88 aflegde.
Maurice Schouppe/AC G deed er 6 jaar geleden 5’56”99 over.
En dan was er nog het kogelstoten, waar het letterlijk records regende. Petrus
Verdonck/BRAB-M80 kwam met de 4kg tot 12m13, liefst 44cm verder dan zijn
vorig BR. Een wereldprestatie, want enkel Leo Saarinen/Fin (13m68) en Wilhelm
Modersohn/Ger (12m52) deden ooit beter. Jules Vandenweghe/DCLA-M70
bleef met hetzelfde gewicht op 11m45 steken, maar dat was ruimschoots
voldoende om Lambert Vandebosch/GENK (11m28 in 2005) te onttronen. Met de
kogel 3kg bereikte René Gauditiaubois/GOSP-M85 7m06; vorig jaar stelde hij
het record in met 6m74. Rik Demuynck/HAC-M50 (13m73, kogel 6kg) bleef
amper 4cm verwijderd van het BR van Ludwig Peetroons/OEH. Erwin Van
Nieuwenhove/EA (13m12, zilver) deed het eveneens uitstekend.
Bij de vrouwen was Karin Larnoe/VOLH-W50 outstanding: 11m89=BR.
Véronique Knipping, de vorige recordhoudster, liet 6 jaar geleden 10m60
noteren. Geen records maar eveneens knappe verrichtingen leverden op de
800m Nathalie Loubèle/DAMP-W45 (2’24”63) en Carine Devisscher/ACKOW55 (2’44”12). In de 1500m haalde Belgisch kampioene veldlopen Catherine
Martens/CABW-W35 (4’52”14) het nipt van Maaike Ryngaert/AZW (4’52”28),
terwijl in het verspringen Lieve Clauwaert/DEIN-W40 (4m99) al even nipt de
maat nam van Isabel Van Hul/ACW (4m93). Bert Muyldermans/SPVI-M35
won zowel het verspringen (6m32) als het hinkstapspringen (13m48).
Bekijk hier de resultaten.
Georges VANBESIEN
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