De drievoudige Antwerpse kampioen werd
daarmee knap tweede maar bleef toch
nog een stukje verwijderd van Solomon
Commey/VAC die met 14m93 zijn titel
voor een jaar verlengt. Ook Jurgen Verbrugghe/HAC kroonde zich andermaal tot
Vlaams kampioen. De West-Vlaamse kogelstoter deed met 17m12 zelfs elf centimeter beter dan vorig jaar en bewijst
klaar te zijn voor een topseizoen. Op de
baanronde met en zonder hordes, werd de
logica eveneens gerespecteerd. Seizoensrevelatie Michael Rossaert/ACW won vlot
de 400m in 47”63. De junior hield Vincent
Vrijsen/AVT (48”37) duidelijk achter zich.
In de afsluitende 400m horden hoopte iedereen op een duel tussen Tim Rummens/
DCLA en Stef Vanhaeren/KAPE maar dat
kwam er niet want de toppers werden in
een verschillende reeks geplaatst. Tim
had zich vergeten aan te melden en kon
dankzij enige soepelheid van de organisatie toch nog aantreden in de B-serie. Stef
klokte 51”72 in de A-reeks en dat was een
fractie sneller dan de 51”98 van Tim. Erik
Heggen/ATLA (52”33) werd een knappe
derde.

Tactische (halve)-fondnummers
In de 800m, de 1500m en de 5000m was
blijkbaar niemand sterk genoeg om zich
los te werken uit het pak want alle (halve)fondnummers eindigden in een sprint.
In de 800m waren het Aaron Botterman/
KAAG en Nicky Coemans/ACKO die zij aan
zij de laatste rechte lijn in gingen. De jonge Gentenaar bleek over iets snellere benen te beschikken want met 1’50”25 deed
hij beter dan Nicky (1’50”90). Drie tienden
later finishte Ali Hamdi/GRIM als derde.
Ook de 1500m werd gewonnen door jong
geweld. Eerstejaarssenior Stijn Baeten/
BONH, eerder thuis in de 800m, heeft altijd een snelle laatste ronde in petto en
profiteerde ook nu weer van zijn sterke
punt. Met 3’55”03 tegenover 3’56”23 voor
provinciegenoot Maarten Mortelmans/
DUFF, was de gouden plak een feit. In de
vroege 5000m durfde niemand het aan
een aanval te plaatsen want master Steven Heemskerk/ATLA combineerde een
hoog tempo met een hoge buitentemperatuur. Zijn beulenwerk rendeerde want hij
pakte knap brons. Het was uiteindelijk ietwat verrassend Tom Meire/OB (15’02”54)
die eerstejaarssenior Ward Van Der Kelen/
OEH (15”03”19) kon afhouden. Meire werd
drie jaar geleden op deze piste ook al eens
5000m-kampioen en zal in de ultieme
prangende sprint wel meermaals aan die
Vlaamse titel teruggedacht hebben.

Tim De Coster klopt leermeester
Zo amicaal het er naast de piste aan toeging, zo
fel was de kamp in de hamerkooi. De ondertussen
44-jarige Walter De Wyngaert/ROBA ging de strijd
aan met zijn ex-poulain Tim De Coster/DCLA en het
werd een competitie op het scherpst van de snee.
Bij de vijfde worp nam Walter met 60m08 de leiding
over van de dertien jaar jongere Tim, die vanaf zijn
eerste worp de competitie ruim domineerde. Maar
de Leuvenaar reageerde prompt door zijn hamer
62m03 ver te slingeren. Geen vijftiende (!) Vlaamse
titel dus voor de master maar wel een eerste voor
de Daringatleet. Walter was niet echt ontgoocheld
maar wil zich op het BK niet zomaar gewonnen geven. “Ik had nooit gedacht dat ik vandaag, in mijn
eerste hamercompetitie van het seizoen, al 60 meter zou kunnen gooien, dus ik kan tevreden zijn. Ik
ken Tim al lang want ik heb hem jaren geleden geïntroduceerd in het hamerslingeren. Naast het veld
zijn we de beste vrienden maar tijdens de competitie is het uiteraard ieder voor zich. Hij is een terechte winnaar vandaag maar dat wil absoluut niet zeggen dat ik er niet alles aan ga doen om revanche te
nemen bij het BK ! Het was mijn eerste nederlaag in
een rechtstreeks duel, dus ik heb iets recht te zetten. Ik moet toegeven dat ik een stuk minder train
Tim De Coster.
dan vroeger en op mijn leeftijd is het vooral belangrijk om blessurevrij te blijven. Volgend jaar kom ik
in een andere mastercategorie uit en dan wil ik er
nog eens vol voor gaan. Maar eerst Tim nog even het vuur aan de schenen leggen.”
Voor Tim werd het na vele zilveren plakken, dus voor het eerst een gouden Vlaamse
medaille en zijn nieuw PR landt ook in de top tien allertijden. Hij is er echter van overtuigd dat hij nog heel wat verder
kan gooien. “Het is altijd prettig om tegen Walter te duelleren
want we komen echt wel goed
overeen. Het is pas de allereerste
keer dat ik hem kan verslaan en
dat op zo’n belangrijk moment.
Ik wist eigenlijk al vanaf het begin dat het goed zat want in de
opwarming landde mijn hamer
al in de buurt van de 60 meter.
Toen Walter me voorbij ging tijdens de vijfde poging, panikeerde ik dan ook absoluut niet en ik
antwoordde meteen met 62m03.
Qua gevoel zat het echter niet
top waardoor ik ervan overtuigd
ben dat ik nog een stuk verder
kan. Nu is het opbouwen naar
het BK waar we ook nog Nicolas
Pierre/CABW zullen tegenkomen.
Zegt Walter dat hij dan revanche
wil ? Wel, ik neem met plezier de
uitdaging aan.”
Walter De Wyngaert.

Provinciale podia
Twee keer werd een volledig podium bezet door drie atleten van eenzelfde provincie. Spreken van een veredeld
provinciaal kampioenschap, zou de medaillewinnaars echter oneer aandoen want het waren prestaties om u tegen
te zeggen. Mathias Broothaerts/LYRA, al even op zoek naar
een Europese limiet, sprong met iets teveel meewind naar
een winnende 7m79. Hij wachtte tot sprong vijf om dit te
doen en voorbij Wim Marynissen/AVKA te gaan. Wim had
toen al 7m48 achter zijn naam. Bjorn De Decker/WIBO
(7m28) deed het podium volledig Antwerps kleuren. Het
discuswerpen werd een open competitie want nationaal recordhouder Philip Milanov schreef niet in. Edwin Nys/DCLA
nam het geschenk van zijn nieuwbakken provinciegenoot
met beide handen aan en werd net zoals in 2013 de beste
discuswerper van Vlaanderen. Met 52m95 verbeterde hij
zijn beste seizoensprestatie. Sem Bras/OEH (50m70) en
diens clubmakker, master Filip Peetrain, (48m70) zette
Vlaams-Brabant hier sterk in de verf.
Antwerpse verspringers boven, met winnaar Mathias Broothaerts, Wim Marynissen (links) en Bjorn De Decker (rechts).

