Landelijke 1 in Sint-Niklaas
in het kogelstoten. Sem Bras duldde
met 13m86 enkel Jelle Denissen/ATLA
(14m19) voor zich.

AVKA voor de tweede keer op rij

ROBA won met Andreas Vrancken
(100m in 10”97) en Dario De Borger
(110m horden in 14”38) de twee
kortste spurtnummers, maar miste een
hinkstapspringer om een homogeen
Deinze van de 3de plaats te houden.
ATLA, 5de, nam met Erik Heggen (400m
horden in 52”97) de beste start en voegde
er met Frederik Claes en Jelle Denissen
nog twee zeges aan toe, maar scoorde
helemaal niet in het polsstokspringen.
Aaron Botterman/KAAG nam bij de
400m in 49”21 de maat van Vincent
Vrijsen/AVT (49”31). KAAG won dankzij
Jasper De Koninck met 4m40 ook het
polsstokspringen, maar vond in het
kogelstoten geen vervanger voor Milosz
Tomanek. De lokale club werd 6de.
AV Toekomst en Dilbeek AC, die vorig jaar
promoveerden, hielden als 7de en 10de
stand. Een aangename verrassing voor
DAC, want het scoorde in drie disciplines
helemaal
niets.
Jeroen
Vanmulder
deed met een winnende 7m05 in het
verspringen een flinke duit in het zakje.
ZWAT beet met Peter Vandenkerckhove
de spits af in het hinkstapspringen,
maar bleek net als met haar cadetten
en scholieren jongens een week eerder
te onvolledig om stand te houden. Het
vertrek van de gebroeders Jannick en
Jordi Van Campenhout woog uiteraard
ook door. Lars Herreman kon voor Kortijk
Sport deze keer de meubels niet redden.
De Kortrijkse boekhouder werd in 11”07
3de van de 100m en in 22”27 5de van
de 200m. “Ik voelde mij oud met mijn
28 jaar. Mannen van amper 20 of minder
gingen mij vooraf. Alles liep bij ons
fout. Mathijs Casteele, 8ste van het BKcross, en spurter Bavo Vanneste bleven
gekwetst thuis. Hordeloper Joachim
Zephirin viel bij de opwarming uit en Jon
Huyghe bleek na het verspringen evenmin
nog beschikbaar voor de aflossingen.” De
West-Vlamingen strandden op 3 punten
van Dilbeek, dat wel standhield.
Hans VANBESIEN
Pieter-Jan Hannes en Jeroen D’hoedt troffen
elkaar opnieuw. Deze keer in de 3000m.
[Foto: Johnny DE CEULAERDE]
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AVKA
won
vorig
jaar
in
eigen
Aartselaar
het
enige
promotieticket in 2de Landelijke
afdeling B met één punt van
VMOL. Zondag bewees de club,
die eind 1994 uit de fusie van
STARS en Kontich AC ontstond,
dat
het
thuisvoordeel
niet
meespeelde. AVKA won opnieuw.
En hoe: de Antwerpse club stond
bij de eerste tussenstand al aan
de leiding en nam steeds meer
voorsprong. AZW, dat eveneens
promoveerde, strandde op het
einde van de rit op 30,5 punten.
Insiders berekenden vooraf al dat het

niet mocht mislopen. Werptrainer Dirk De
Herdt en zijn aanhang zorgden voor een
meerwaarde. “AVKA scoort traditioneel
goed in de spring- en de spurtnummers.
Zo won het voor de 3de opeenvolgende
keer de 4x100m en de 4x400m. Daarbij
kwamen individuele zeges van Indi Mariën
(110m horden in 16”04), Wim Marynissen
(polsstok met 4m20 en ver met 6m75) en
Christian Iguacel (hinkstap met 13m55).
Ik kwam samen met een stel werpers
eind vorig jaar van ZWAT over. Wij vulden
een leemte op. Jordi Van Campenhout
behaalde met 13m40 de 4de plaats in het
kogelstoten en broer Jannick met 40m35
de 5de in het discuswerpen. Er is nog
werk aan de winkel. De afstandsnummers
bleven een pijnpunt.”
Wim Marynissen bleef voor de grootste
inbreng zorgen. De meerkamper won
voor de 3de keer op rij het verspringen
en was ook de beste polsstokspringer.
“Beide disciplines overlapten mekaar. Dat
verklaarde de mindere prestaties. Ik bracht
vorig jaar mijn tienkamprecord op 6.279
punten. Dat gebeurde ondanks kwetsuren.
Zonder moet 7.000 punten kunnen. Ik
probeer het binnenkort in Herentals.
Voldoende trainen kan niet altijd. Ik werk
ook mijn laatste jaar industrieel ingenieur
zonder spreiding af.” Afgevaardigde Filip
Bossuyt van Atletiek Zuid-West, dat vorig
jaar 9de werd, verwachtte ook wat. “Olivier
Sercu werd junior, zodat wij hem bij de
400m horden konden inzetten. Hij werd
met 55”40 2de. Bjorn Lagrange maakte
anders dan vorig jaar weer werk van het

polsstokspringen. Zijn 4m00 leverde een
bijkomende 2de plaats op. Hans Omey,
die er in 2013 in Lokeren evenmin bijliep,
behaalde met 1’57”73 de 3de plaats in de
800m. Junior Emile Verdonck was onze
grote puntenkaper. Hij won met 1m95 het
hoogspringen en werd in 16”39 2de van
de 110m horden.”
AZW verdrong in de 2de helft het
organiserende Waasland van de 2de
plaats. De lokale club scoorde met Yannick
Meyer (100m in 10”9) en junior Michael
Rossaert (400m in 49”18) maximaal. In de
aflossingen hoopte het haar achterstand
van 8 punten, opgelopen in de afstandsen de springnummers, goed te maken.
De Waaslanders scoorden met een 2de
plaats bij de 4x100m en een 5de bij de
4x400m, telkens 3 punten meer. Dat
bleken er helaas twee te weinig om te
promoveren. Houtland startte barslecht.
De polsstokspringer viel bij de opwarming
uit en het werd voorlaatste in de 400m
horden. Dankzij Aurèle Vandeputte (800m
1ste in 1’55”64) en Jurgen Verbrugghe
(kogel met 16m23 en discus met 45m75)
beleefde het als 6de toch een rustige
namiddag. Bij Kapellen redde Stef
Vanhaeren de meubels met 52”10 in een
door regen en wind geteisterde 400m
horden. Lokeren had haar afstandslopers.
Steven De Loose won in 8’45”53 de
3000m. Eendracht Aalst stond zelfs zonder
Lander Tytgat en Koen Naert ook haar
mannetje op de fond. Koen De Veylder
won een tactische 1500m in 4’01”61 en in
de spurt was er Christophe Vanhecke/EA
(200m 1ste in 22”29). Nick Van Peborgh/
ACBR dubbelde met 14’31”42 net niet
iedereen in de 5000m. Looise rekende
op Niels Pittomvils. De Tessenderlonaar
paste ter plaatse evenwel voor de 110m
horden en het polsstokspringen. “Een
voetkwetsuurtje speelde op. Ik wilde twee
weken voor de tienkamp van Tenerife
geen risico’s nemen. Mijn club miste ter
plaatse een vervanger. Deze nulscores
kostten ons de degradatie.” Bij Vlierzele
Sportief viel Gerben Van De Voorde in
de 100m met een valse start uit, miste
de polsstokspringer de aanvangshoogte
en gaf de 1500m loper op. De zege van
Gerald Nys (speer met 56m82) volstond
helaas niet en zo werd VS de bijkomende
daler.
Tekst: Hans VANBESIEN

Landelijke 3 in Oostende

Thuisclub meteen terug hoger
Het Oostendse Hermes was in eigen huis outstanding in
Landelijke 3. Nadat de kustploeg vorig jaar degradeerde,
dwong het overtuigend de winst en bijhorende promotie
af naar Landelijke 2. AC Genk werd tweede en pakte de
tweede promotieplaats.
Dat het zondag hard waaide, zullen vele Bekeraars overal te lande wel
ondervonden hebben. Maar aan de kust in het weinig beschutting biedende
Na hun zege in de 4x400m, trotseerden de HerVerhellestadion, piekten de rukwinden nog net een tikkeltje harder. Speren
mesjongens nog even de kustwind om voor de
en discussen vlogen alle kanten op en juryleden moesten de hoogspringlat
lens te komen. [Foto: Jasper JACOBS]
bij momenten ondersteunen opdat die niet
van de staanders zou vliegen. Van in het begin
was het duidelijk dat de mannen van HCO
(onder voorbehoud)
hun verblijf in Landelijke 3 maar tot 1 jaartje
wilden beperken. De groenhemden stonden na Ere-afdeling KBAB
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De eindstanden
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