MANNEN
LOOPNUMMERS:
Meyer nieuwe topper
Yannick
Meyer/ACW
mag
zich
de snelste man van het KVV
noemen. In de 60m vloerde hij
Wout Verhoeven/VAC. 6”94 tegen
6”95. Nochtans waren de rollen in
de reeksen nog omgekeerd, want
daarin bleef Verhoeven (6”95) nipt
Meyer (6”97) voor. In de 200m
toonde Seppe Thys/ACME dat hij er

na zijn blessureperiode helemaal
terug staat. Hij dook als enige
onder de 22-secondengrens. Dylan
Calluy/OLSE die indruk maakte met
reekswinst in 22”07, pakte zilver in
de finale in 22”16 en Stef Vanhaeren/
KAPE kreeg het brons om zijn hals.
In de 400m nam Christian Iguacel/
AVKA een bliksemstart, maar dat
brak hem zuur op in de laatste rechte
lijn. Jan Van Den Broeck/LAT snelde
hem voorbij naar het goud in 49”07.
Good old Hans Omey/AZW won
de 800m van kop af en mocht zijn
vierde KVV-titel bijschrijven op zijn
palmares. 1’52”97 toonde de klok.
De 1500m werd een kolfje naar
de hand van Gieljan Baete/RIEM
die dankzij een stevige eindsprint
uitkwam op 3’58”11. De OostVlaming is van alle markten thuis,
want ook in de crossen presteert
hij sterk en eind september 2014
bracht hij zelfs een tienkamp in SintNiklaas tot een goed einde. Steven
De Wulf maakte er met 4’04”04
een dubbelslag van voor AS Rieme
en het brons was onverwacht voor
de 44-jarige Luc Borghoms/ATLA
die zich met 4’13”38 overtrof. In de
3000m verschalkte nog een master,
37-jarige
Bart
Verschoren/DAC,
met een knap eindschot de dubbel
zo
jonge
topsportschoolstudent
Joppe Geluykens/OLSE. Na een
sterke laatste kilometer klokte de
Belgische marathonkampioen van
2013 af op 8’51”47. De Belgische
scholierenkampioen
1500m
van
2013, Geluykens, maakte in Gent
zijn wederoptreden na een lange
periode van blessureleed en kwam
tot 8’51”89.
In de 60m horden zoefde Dario De
Borger/ROBA, sinds kort topsporter
Defensie, naar het goud in 7”86.
Daarmee bleef hij één tiende boven
zijn PR en 15 honderdsten boven de
limiet voor het EK indoor. Het was
alweer de vijfde KVV-titel op rij voor
Vlaams-Brabander.
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Jan Van Den Broeck/LAT (400m:
Goud in 49”07): “Mijn vertrouwde
800m bleek niet aangewezen. Ik
kwam pas gisteren terug van een
stage in Tenerife. Ik lag halfweg
zo’n 20 meter achter op Christian Iguacel/AVKA. Ik kende hem
niet, maar bleef rustig. Ik kan als
800m specialist in de tweede helft
wat meer, maakte ik mij sterk. Het
kwam uit. Hij kraakte na zijn 22”2
halfweg. Ik maakte het af. Dit was
een goede test voor de 800m van
de IFAM.”
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