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Landelijke 3B Kapellen 
AVKA met complete ploeg naar vlotte winst

In derde afdeling is het kunnen beschikken over 
een volledige ploeg meestal een garantie op een 
plaatsje in de kop van het klassement. Dit jaar 
was het niet anders want niet toevallig bezetten 
de drie complete clubs ook de eerste drie plaatsen 
in het eindklassement. De cadetten en scholieren 
meisjes van AVKA toonden zich uiteindelijk het meest 
veelzijdig want ze wonnen met ruim 16,5 punten ver-
schil van ATAC dat volgend jaar eveneens naar tweede 
landelijke mag. RAM blijft als derde verweesd achter en 
moet zich volgend jaar opnieuw opmaken voor een ver-
lengd avontuur in het vagevuur dat derde landelijke is. 
De sfeer zat er meteen goed in want organisator AC Ka-
pellen deed er alles aan om het de deelnemers zo aan-
genaam mogelijk te maken. Gesteund door een lente-
zonnetje weerklonken de resultaten en tussenstanden 
geregeld door de luidsprekers en dat wist iedereen te 
appreciëren. Al snel werd duidelijk dat AVKA en ATAC 
over de beste papieren beschikten en dat de meisjes 
uit Mechelen, ondanks individuele cadettenoverwin-
ningen van Emma Doms in het hoog- (1m45) en ver-
springen (4m32), de duimen zouden moeten leggen. 
De atletes van Kontich-Aartselaar vlogen er meteen 
stevig in want cadette Charlotte Hargreaves, die met 
46”33 de snelste was in de 300m horden, bezorgde 
haar club de eerste twaalf punten van de dag. Even 
later deed scholiere Lio Mortiers hetzelfde want ze won 
autoritair het hoogspringen (1m68). Ook het versprin-
gen, in dezelfde categorie, ging naar AVKA dankzij de 
4m49 van Nina Utens. Voor de rest was het vooral de 
veelzijdigheid van de meisjes die het verschil maakte 
met als bonus een dubbele winst in de 4x100m. Cadet-
ten Jana Callaert, Kiara Vandekerckhove, Yara Bongers 
en andermaal Charlotte Hargreaves klokten 54”46 of-
tewel bijna twee seconden sneller dan om het even 
welk ander team. Bij de scholieren werd het spannen-
der maar Lio Mortiers kon als slotloopster het sterke 
werk van haar teamgenoten Ine De Belder, Nina Utens 
en Joke Van De Vreken verzilveren. Ze kon nog nipt de 
achterstand op AC Duffel goedmaken. Die scholieren 
van Duffel deden het qua puntenaantal trouwens even 
goed als die van AVKA en dat dankten ze voor een groot 
deel aan Eline Rombouts die de beste was in de 100m 
(13”35) en de 200m (26”81). Met echter ook drie nul-
scores bij de cadetten kwamen ze nooit in aanmerking 
voor promotie. De meisjes uit Turnhout, die uiteinde-

lijk mee mochten vieren, scoorden vooral in de halve-fondnummers. 
Bij zowel de cadetten als de scholieren wonnen ze, respectievelijk met 
Isabeau Lenaerts (2’27”08) en Femke Speelman-Rooms (2’20”55), tel-

kens de 800m. Voor individuele uitschieters zorg-
den cadetten Laura Peeters/SPBO (kogel: 11m83; 
speer: 27m40) en Philomena Nana-Owusu/ATLE 
(100m: 13”48). De ploegafgevaardigde van AVKA, 
meerkamptrainer Danny Wastyn, is tevreden dat 
zijn meisjes na één jaar derde opnieuw een klasse 
stijgen. “Bij de cadetten en scholieren kan het snel 
gaan want vorig jaar waren we niet sterk genoeg 
om in tweede te blijven en nu maken we weer de 
omgekeerde beweging. Het is dus koffiedik kij-
ken wat volgend jaar met zich meebrengt want je 
strijdt altijd met een andere ploeg bij die leeftijds-
categorieën. Dit jaar waren Lio en Charlotte onze 
speerpunten maar de andere meisjes bezorgden 
ons ook de nodige punten. We hadden eigenlijk 
niet verwacht dat het zo vlot zou gaan maar laat 
ons ook eerlijk zijn want we profiteren toch ook 
van de zwakte van de tegenstanders. Hopelijk kun-
nen we volgend jaar rustig meedraaien in tweede.”   
Johan PERMENTIERFeest voor de meisjes van AV Kontich-Aartselaar. 
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Landelijke 1
Organisatie: DEIN in Deinze 
1	 Daring	Club	Leuven	Atletiek	 240 
2  AV Toekomst  199 
3  Atletiek Lanaken  191 
4  Vabco Mol  182 
5  AC Herentals  174 
6  AC Meetjesland  173 
7  AV Looise  165 
8  Racing Club Gent  163 
9  Regio Oost-Brabant Atletiek  162 
10  AC Deinze  142 
11	 AV	Molenland	 129,5 
12	 Vlierzele	Sportief	 121,5

Landelijke	2	A 
Organisatie: RCT in Tienen 
1		 Olse	Merksem	 198 
2  RC Tienen  185,5 
3  Dilbeek AC  181 
4  AV Zuiderkempen  166 
5  Atletiek De Demer  166 
6  Olympic Essenbeek Halle  163,5 
7  Atletiek Volharding  163 
8  Zwijndrecht AT  155 
9  Vilvoorde AC  150 
10  LYRA  137,5 
11	 AC	Alken	 136,5 
12	 AC	Break	 85

Landelijke	2	B 
Organisatie: ASVO in Oudenaarde 
1	 AV	Lokeren	 207,5 
2  AC Houtland  205 
3  AC Waasland  204 
4  KAA Gent  190 
5  ASV Oudenaarde  169,5 
6  AV Roeselare  153,5 
7  Flanders Athletic Club  143,5 
8  Hermes Club Oostende  138,5 
9  Marathon AC Westhoek  131 
10  Eendracht Aalst  117,5 
11	 Atletiek	Zuid	West	 115 
12	 VITA	 109

Landelijke 3 A  
Organisatie: KKS in Kortrijk 
1	 STAX	 203 
2	 Olympic	Brugge	 160,5 
3  AK Grimbergen  148,5 
4  K. Kortrijk Sport  142 
5  AC Lebbeke  136 
6  AC Pajottenland  130 
7  Hamme AC  118 
8  AS Rieme  106 
9  Halestra  42 

AC Kortenberg  ff 
AC Geraardsbergen  ff

Landelijke 3 B 
Organisatie: KAPE in Kapellen 
1		 AV	Kontich-Aartselaar	 174	 
2	 ATAC	 157,5 
3  Regio Atletiek Mechelen  150 
4  Duffel AC  128 
5  AC Kapellen  118 
6  Sparta Bornem  107 
7  ABES  101 
8  Arendonkse AC  85 
9  AC Lierse  76,5 
10  Bree  58 
11  Atlemo  54
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