Belgische Kampioenschappen
Masters Indoor

Andermaal een recordwals van jewelste
Een opvallend ruim deelnemersveld voor dit inmiddels
11de BK indoor dat ook als PK indoor gold. Maar naast
kwantiteit was tevens de kwaliteit vertegenwoordigd,
wat resulteerde in een massa hoogstaande prestaties
waaronder liefst 16 nationale records, 5 meer dan vorig
jaar wat toen ook al verbaasde. Alvast een schitterende
afsluiter van een uitstekend seizoen dat kon bogen op
een totaal van 43 nieuwe records waarvan de vrouwen
er 24 en de mannen 19 voor hun rekening namen.

Eén van de 16 records was voor W50 Leen Lauwers die in 67”12 het nakijken gaf aan Rosette Verheyden (links, 69”99) en Ann Rooms (71”57).

Vrouwen
Verbluffende Clauwaert
Geen Els Coppieters/DEIN-W35 (gekwetst) op de hoge horden, waardoor
Vita Van Belleghem/RCG (11”73)
probleemloos de titel inpikte. Karine
Clauwaert/DEIN-W55 had eind januari op het BK vijfkamp met een totaal
van 3.595p=BR de 60mH (76,2cm)
in 11”04 afgelegd, een eerder matige chrono als men bedenkt dat het
BR van Hildegarde Vanhorenbeeck
10”60 bedraagt. Maar met Gerda
Andries/AVKA-W50 als mikpunt – zij
zette 10”35 neer (amper 11/100”
verwijderd van het BR) - slaagde de
Oost-Vlaminge er in het BR te evenaren. Gesterkt door dit succes ging
zij er vol tegenaan in de 60m vlak
en onttroonde met 8”93=BR Edith
Graff die op het EK 2001 (Bordeaux/
Fra) 9”00 realiseerde. Virginie Catry/
AVR-W35 liep een persoonlijke besttijd (8”24) en hield Mieke Buyens/
ACHL (8”32) achter zich. De Herentalse draaide evenwel de rollen om
in de 200m (27”00 tegen 27”89).
Saskia Dejonghe/ACME-W50 kwam
in de 60m (8”69) 1/100” te kort om

recordhoudster Carol Wright/WS,
die in 2001 tot 67”58 kwam. Waarmee Leen Lauwers bewees dat haar
overwinning in de CrossCup geen
toevalstreffer was en zij op het BK
veldlopen voor een podiumplaats in
aanmerking komt (wat intussen ook
werd gerealiseerd). Rosette Verheyden/ACKO-W50 (69”99) diende zich
met zilver te vergenoegen.
Net geen dubbel voor Buytaert
Nicole Buytaert/DEIN-W35 die in de
CrossCup de plak zwaaide, nam van
bij de start van de 800m het heft in
handen en wees in de spurt een hevig aandringende Catherine Martens
terug (2’21”24 tegen 2’22”52). Tilly
Luyckx/ABES (2’26”20) ontfermde
zich over het brons. Christel Van
de Venster/OLSE-W40 die de 400m
links liet liggen, liep een voortreffelijke 800m (2’24”40) waarbij zij Janet
Ojito Cardenas/RESC (2’26”36) naar
de dichtste ereplaats verwees. Later op de dag was er voor Christel in
de 200m (28”15) nog zilver weggelegd achter de ongenaakbare Amellal, waarbij zij Marijke Decaesteker/
MACW (30”31) naar brons verwees.
In de volgende reeks 800m nam Anja
Nicole Buytaert en Catherine Martens
verdeelden de halve fondtitels bij de W35.

het BR te evenaren, maar had geen
verhaal in de 200m (29”53) waar
recordhoudster Katrien Depreitere/
AVKA (29”35) de plak zwaaide. Lieve Deroock/DAC-W60 daarentegen
maakte er een dubbele overwinning
van (9”76/32”89), en dat werd haar
nagedaan door Kristien Oplinus/
FLAC-W55 (9”76/33”14). Clubgenote
W40 Linda Volkaerts die opnieuw in
competitie trad, ging met het 60mgoud aan de haal (8”72). Het lijdt
geen twijfel dat we deze zomer nog
van haar zullen horen. Véronique
Feipel/DAC-W45 wisselde de 60m
(8”58) af met het verspringen waar
zij welgeteld één cm tekort schoot
om het 9 jaar oude BR van Myriam
Wéry te evenaren.
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Ma/eesterlijk
Karine Clauwaert/DEIN was uiteraard opgetogen met haar prestaties, die
haar twee records opleverden. Verrassend, want al werd de vorig jaar geplande verhuizing van Nazareth (Oost-Vlaanderen) naar Opglabbeek (Limburg) pas nu een feit, de vele kopzorgen die hiermee gepaard gaan, deden
veronderstellen dat verdere atletiekbeoefening bij Karine Clauwaert op een
laag pitje zou staan. “De gezondheidstoestand van mijn moeder, die bij herhaling in het ziekenhuis werd opgenomen, zorgde ervoor dat de verhuizing
bleef aanslepen. Gelukkig zijn nu alle problemen van de baan en verblijft
moeder momenteel in een home waar zij zich echt thuis voelt. Dus kon ik
in een vertrouwde omgeving (Deinze) verder rekenen op de kundige begeleiding van trainster Veronique Storme, wat uiteraard in Opglabbeek niet
mogelijk zou geweest zijn. Het heeft me wel een paar nieuwe spikes gekost:
na een periode van keiharde training staken mijn tenen door de oude heen
en daarenboven wilde ik kost wat kost een goed figuur slaan temeer omdat
Veronique mij in Gent zelf met raad en daad zou bijstaan. En het heeft geloond…” Aldus de kersverse Limburgse die tevens van de partij zal zijn bij de
BVV en het BK outdoor, dat door haar eigen club AC Deinze wordt georganiseerd.
Vlnr. over de horden: W60 Hildegarde Vanhorenbeeck, W55 Karine
Clauwaert en W50 Gerda Andries.

Hildegarde Vanhorenbeeck/STAX was sinds vorig jaar amper aan trainen
toe gekomen: “Pijn in het schoudergewricht (kalkafzetting) maakte dit vrijwel onmogelijk, en hoewel het ergste achter de rug is, volgt straks nog een
heelkundige ingreep om het euvel definitief uit de wereld te helpen. Niet dat
het hier voor de 60mH veel verschil zou hebben uitgemaakt. Ik werd er voor
de start van op de hoogte gebracht dat net als vorig jaar de hordehoogte
vanaf W40+ voor iedereen 76,2cm zou bedragen (horden op 68,6cm voor
W60+ waren niet beschikbaar). De chrono deed er bijgevolg niet toe (niet
homologeerbaar) zodat ik als eenzaat op een drafje naar de titel liep.” Voor
STAX dat zich vorig jaar met de hakken over de sloot handhaafde in de hoogste afdeling van de BVV, wordt de onbeschikbaarheid van Vanhorenbeeck
alvast een harde dobber.
Gerda Andries/AVKA die van aanvang mei tot eind vorig jaar door kwetsuren aan de kant stond, koos naast de 60mH ook voor het polsstok, een discipline waarin zij het drie weken geleden met 2m12 tot recordhoudster bracht.
Na een sprong over 2m00 faalde zij bij een eerste recordpoging op 2m15 om
vervolgens tot algemene verbazing voor 2m20 te kiezen en eveneens (zij het
op het nippertje) te mislukken. “Ik ging er vanuit
dat ik die hoogte aankon, maar kwam niet terecht
met de afsprong. Jammer, maar ik kijk alvast na of
ik eventueel in Nederland nog een herkansing krijg.”
H

Mannen
Erwin Thibau in een glansrol
Nationale M50-records
voor Erwin Thibau
(rechts, 52”98) en Nederlander Robert Moen
(53”34) in de 400m.

Vuurwerk in de spurtnummers
Jean-Christophe Bayard/DAMP-M35
nam de 60m vlak voor zijn rekening
(7”36). Hij deed hiermee 6/100” beter dan zowel Tom Provo/LYRA (zilver)
als David De Muynck/SMAC (brons),
maar Tom draaide in de 200m de
rollen om met een verbluffende
23”15=BR: zomaar eventjes 11/100”
sneller dan Emmanuel Callens/USTA
in 2011 vermocht. Voor Jean Christophe Bayard (24”00) en Stefan De
Bock/RCG (24”27) was respectievelijk
zilver en brons weggelegd. Luc Vervynck/DEIN-M40 pakte naar loffelijke
gewoonte uit met dubbele titels: 7”45
(60m) en 23”67 (200m): “Ik benader
hiermee mijn persoonlijke besttijden.
In de 200m liep ik een uitstekende
bocht waarmee ik Johan Pieroni/LOOI
(24”62, zilver) op achterstand zette.

Het feit dat ik minder afstand maar
intensiever getraind heb, heeft geloond.” Dirk Bonte/RAM-M45 (60m,
7”72) haalde het nipt van Jean-Philippe Bille/OCAN (7”75), maar werd
in de 200m (24”61) voorafgegaan
door Jan Vierendeels/LEBB (24”50).
Dirk Jacobs/LOOI-M55 maakte er
een grandioze dubbelslag van: in de
60m verbeterde hij zich tot 7”63=BR
waarbij hij Paul-Emile Chenois/CRAC
(7”82) versloeg, en in de 200m evenaarde hij het BR van Paul-Emile die
eind vorig jaar 25”25 neerzette. Dubbel titelgewin volgde met Walter Van
Boven/KAPE-M60 (8”48/28”23), José
Kumps/CSDY-M65
(8”48/29”41),
Gaston Cornelis/AVKA-M75 (9”65/36)
en André Strubbe/SPVI-M85 die voor
een verrassing zorgde door in de
60m het BR van Willy Willems/SPBO
(12”68 in 2013) van de tabellen te
vegen (12”07=BR), maar over 200m
(53”54) er niet in slaagde de betreurde Emiel Pauwels/OB (48”06) te onttronen. Bij de M70 gingen de sprinttitels naar Antoine Pauwels/ACME
(60m, 11”09) en een wederoptredende Raymond Houry/DCLA (200m,
32”08). Henri Lenoir/OEH-M80 verlengde zijn 60m-titel (10”46) en zou
later op de dag het BR verspringen
van René Gauditiaubois/GOSP (2m58
in 2009) naar 3m09=BR optrekken.
Peter Steijvers/ACME-M50 deed het
hem na met goud in de 60m (7”85)
waarbij hij nipt Jean-Paul Renkin/HF
(7”87) vloerde en in het verspringen
(5m61) Serge Beckers/RAM (5m48)
van een tweede titel hield.
Fantastische Thibau
Dat de kersverse M50 Erwin Thibau/
AVLO te duchten zou zijn, stond als
een paal boven water, maar dat hij zo
zwaar zou uithalen, had niemand verwacht. Hij opende met een 400m die
hij in 52”98=BR afraasde, de derde
beste Europese chrono ooit (enkel

de Britten David Elderfield en Stephen Peters deden met respectievelijk
52”54 en 52”96 ooit beter). Trouwens,
ook de vorige besttijd van André Lafere/RAM (53”79 in 2010) mocht er
wezen. Maar het bleef daar niet bij
want het BR van Dirk Jacobs van de
200m (24”29 in 2011) ging eveneens
voor de bijl: Erwin finishte in 23”91!
Enkel M35 Tom Provo en M40 Luc Vervynck deden als rasechte spurters beter, en terugblikkend op de 400m kon
enkel nieuwkomer Egwin Van Minnebruggen/AVKA-M35 (52”79, goud)
bogen op een betere chrono: zij het

alvast de bedoeling,” aldus de man
die nog steeds een aantal juwelierszaken runt. “In principe had ik deze
namiddag nog deelgenomen aan de
800m, maar door het ziek vallen van
een bediende kan dit niet. Dus heb
ik mijn uiterste best gedaan om dat
BR mee te pikken… Helaas lukte het
niet.” Pierre Van Assche/SPBO-M70
(76”46) verlengde zijn titel.

Egwin Van Minnebruggen met Bart Raemdonck (5167) die het
brons zal winnen..

in strijd met gereputeerde kleppers
als Stefan De Bock/RCG (53”11), Bart
Raemdonck/LEBB (53”29) en Jan
Carly/FLAC (53”83). Voor een bloedstollende race zorgden de M40, waar
de fotofinish diende afgewacht om
de kampioen te kennen: Alain Goossens/AVLO trok aan het langste eind
(54”21) terwijl Frank Dawyndt/MACW
(54”22) en Johan Pieroni (54”27) samen met hem het podium deelden.
Jan Vierendeels-M45 demonstreerde
net als in de 200m zijn overwicht in
de 400m (53”92): dat hij in uitstekende doen was, had hij vier weken
geleden al aangetoond met een BR
300m (38”00). Ronny Govaerts/RAMM45 (57”13) en Geert De Borger/
AVLO-M55 (62”83) wonnen eveneens
vrij vlot, maar André Biaumet/ACLOM60 (63”43) bleef amper een neuslengte voor op Sylvain Willems/SGOL
(63”44). Johny Boexstaens/AVZKM65 ging er van bij de start keihard
tegenaan en finishte in 67”12. Of hij
het BR (66”06) viseerde ? “Dat was

Muyldermans
zoals verwacht

won in een voortreffelijke 2’01”82.
“Een geslaagde conditietest,” aldus
de West-Vlaming die hiermee aan zijn
4de 800m titel indoor toe is. Marc
Neefs/DCLA-M45 had een plannetje
klaar om de snellere Joost Grymonpon/ROBA te verschalken, maar de
outdoorkampioen
liet zich niet in
de luren leggen en kon in de slotronde de bijna 50-jarige Marc Neefs
makkelijk opvangen en terugwijzen
(2’11”04 tegen 2’11”30). Dirk Van
Kerkhoven-M50 (2’19”85) maakte er
een ROBA-dubbel van en hield Patrick
Depuydt/ZA (2’20”19) achter zich terwijl Paul Van Campenhout/LOND-M55
(2’26”89) met de vingers in de neusgaten won. André Biaumet/ACLOM60 (2’34”09) deed zijn nipte overwinning in de 400m nog eens over en

Andermaal twee
titels voor Bert
Muyldermans/SPVI-M35 die vorig
jaar zowel outdoor
als indoor hetzelfde kunststukje in
beide disciplines
tot stand bracht.
Als
verspringer bleef hij met
6m20 zijn rechtstreekse rivaal Jérémy Joiris/DAMP
(5m51) ruim voor,
terwijl hij in het
hinkstapspringen
(13m40)
Johan
Permentier/SPBO
(11m11,
zilver)
terugwees. Goud
viel er eveneens
te rapen voor Bart
Van
Caeyzeele/

Frans Byloos.

Hinkstappodium M55: Danny Pollet wint (10m37) voor Humberto Jacobs
(links, 8m92) en Jan Vlamings (rechts, 8m04).

ACHL-M40 (11m48), Luc Delporte/
CABW-M45 (11m23), Kris Van den
Bergh/AVKA-M50 (9m89), Danny
Pollet/VAC-M55 (10m37; won tevens
het hoog met 1m55) en Paul Henry/
CSDY-M60 (10m46). Dubbel goud
was er voor Paul Gruloos/ASSA-M65
(hss, 8m39; ver, 3m88) en, hoe kan
het ook anders, Paul De Rocker/OBM70 (7m28/3m43) die over beide
disciplines heen (indoor + outdoor)
tot dusver 72 titels verzamelde. Verder in het verspringen noteerden we
goud voor Fréderic Choisez/
CABW-M40 (5m97), Philippe
Poulain/CSDY-M45
(5m98;
Dirk
won eveneens het hoog met
1m60), Filip Bossuyt/AZWM55 (4m10) en Guido Thomaes/ZWAT-M60 (4m35).
In het hoogspringen overschreden zowel Frank van
de Velde/RESC-M35 als Dirk
Vander
Avert/KAPE-M40
1m75, ruim voldoende voor
de titel. Marc Brion/AVKAM55 verwees Jos Jacobs/EA
(1m50) naar zilver, terwijl
Frank Van Impe/BVAC-M60
(1m30) en Carolus Moens/
OB-M85 (0m90) er ook met
goud vandoor gingen. Alle
verhoudingen in acht genomen, kwam de beste prestatie van Frans Byloos/LOOIM75 die over 1m35 wipte,
amper 2cm verwijderd van
het BR dat Lambert Vandebosch/GENK 4 jaar geleden
tot stand bracht. De inmiddels 80-jarige Vandebosch
zelf liet 1m25=BR optekenen,
liefst 20cm hoger dan het vorig record dat Emiel Pauwels/
OB sinds 2001 in zijn bezit
had. Met de polsstok waren

er titels voor Jean-Paul Renkin/HF
(3m50), Geert De Borger/AVLO-M55
(2m80), Emiel Symons/LOOI-M70
en uiteraard Leo Sterckx/BVAC-M75
(1m60) die sinds 1981 ononderbroken zowel outdoor als indoor de titel
veroverde: zijn teller staat momenteel op 43 stuks.
Net geen BR voor De Herdt
Filip Eeckhout/VS-M35, deze winter
goed voor 15m41 in het kogelstoten,
hield het nu bij een eerder bescheiden 14m12. Niet dat het voor de titel veel verschil uitmaakte, want zijn
naaste concurrent Wim Guldentops/

De Herdt.

LYRA bleef op 11m52 steken. Olivier
De Geyter/USTA-M40 (12m82) hield
Dirk Vander Avert/KAPE (12m33)
van een tweede gouden medaille,
en werd hierin gevolgd door Pascal
Van der Heyden/LIER-M45 (12m29)
die Michael Morret/LEBB (11m10)
voorafging. Met de kogel 6kg was
Rik Demuynck/HAC-M50 (13m33)
aan het feest. Jean Michel Lempereur/UAC (11m99) had geen verhaal
tegen de West-Vlaming die vorig jaar
eveneens zegevierde en toen amper 4cm verwijderd bleef van het BR
dat Ludwig Peetroons met 13m77
in zijn bezit heeft. Dirk De Herdt/
AVKA-M55, begin februari
BR met 11m93, bleef nu
op 11m92 steken, slechts
één centimetertje minder
ver. Het zilver was voor
een wederoptredende Willy
Delbaere/AVKA (11m23).
André Evrard/FAC-M60 was
de beste met de kogel 5kg
(11m33); hij ging Wilfried
Van
der
Steen/RIEM
(11m20) vooraf. Gabriel De
Muynck/BAV-M65 (9m69)
tenslotte hield Theo Lutz/
ACW (8m99) en Gerard
Ooms/VMOL (8m90) achter
zich. Met de kogel 4kg ging
de titel naar Jules Vandenweghe/DCLA-M70 (10m87)
die Emiel Symons/LOOI
(9m75) van een tweede
zege hield. Lambert Vandebosch/GENK-M80 stootte de kogel 3kg 11m52
ver, goed voor zijn tweede
goud. Opmerkelijk hierbij
was wel dat Petrus Verdonck/BRAB, recordhouder
met 12m13, niet verder
kwam dan 10m99 (zilver).
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