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Door het wegvallen van de Flanders Indoor, werd met de indoorversie van de Inter-
national Flanders Athletics Meeting (IFAM) de enige internationale indoormeeting in 
ons land georganiseerd. De IFAM sleept sinds een aantal jaar een steengoede (out-
door)reputatie (en dito internationale contacten) met zich mee, maar helaas leverde 
dat in de Gentse Topsporthal voor onze landgenoten geen nieuwe internationale li-
mieten op. Op een eerder gezapige atletiekavond, was het local hero Eline Berings die 
de ster van de avond werd. 

BK 4x200 
Jong Waasland en Waals-Brusselse hegemonie 

Al voor de aanvang van het hoofdprogramma werd het Belgisch kampioenschap 
4x200m betwist op het Genste indoortartan. Dat viel bij de vrouwen in handen 
van een uiterst jonge selectie van AC Waasland (gemiddelde leeftijd amper 17 
jaar). Zij wonnen in 1’43”86 en hielden daarmee ASV Oudenaarde, dat in de reeks 
ervoor al 1’45”04 had gelopen, en RESC, in dezelfde reeks goed voor 1’45”43, af.  
Bij de mannen werd het een volledig Franstalig podium. Startloper Kévin 
Borlée had een voorsprong verzilverd voor zijn White Star en dat stonden de 
rood-withemden niet meer af. Hoewel Chamberry Muaka als slotloper nog de 
hete adem van Arnaud Ghislain in de nek kreeg, verlengden ze hun titel in 
1’27”14, exact 19 honderdsten sneller dan stadsgenoot Excelsior, dat op zijn 
beurt drie tellen beter deed dan de bronzen medaillisten van CABW.

Een piepjong Waasland kon Oudenaarde 
en Excelsior terugwijzen bij het BK 
4x200m.

De laatste wissel van het BK 4x200m: 
White Star moet zich nog reppen om 
Excelior terug te wijzen.
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Mannenploeg AVKA, achtste BK 4x200m in 1’32”15: “Deze week hebben we wel 
eens één keertje aflossingen gedaan op de training. We wisten wel dat we een 
beetje sneller zijn geworden. Maar echt een doel is dit niet. Volgens onze coach is 
onze tijd een nieuw clubrecord. Het was nog maar de tweede keer dat we aan het 
BK 4x200m deelnamen. Misschien is dit wel een keer voor herhaling vatbaar op het 
BK outdoor. Met al die meerkampers in onze club is het niet simpel om veel tijd te 
vinden voor dit soort dingen.”
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