Flanders Cup
Grote Prijs Stad Lokeren

De Flanders Cupzomer is definitief op gang geschoten.
Amper twee dagen nadat Eendracht Aalst zijn IFAMmeeting had, was AVLO gastheer voor de eigen Grote
Prijs Stad Lokeren. Dat beide grote wedstrijden toch
een beetje in elkaars vaarwater komen, werd duidelijk na het licht dalende aantal inschrijvingen in Lokeren. Toch bewees de Waaslandse club dat er echt
wel potentieel is. Eerder blonken de wit-zwarten al
sportief uit in de interclubs, nu toonden ze opnieuw
dat ze een vlekkeloze organisatie op poten kunnen
zetten. IFAM of niet… de jeugd trok er zich niets van
aan want vooral de scholieren tilden deze Flanders
Cup-manche naar een hoger niveau. Vijf atleten van
bij ons konden zich dan ook kwalificeren voor een internationaal kampioenschap.
Het was de scholieren echt wel
menens om er iets moois van te maken op de blauwe piste van Lokeren.
Jochem Vermeulen/KAPE werd andermaal de grote ster nadat hij twee
dagen eerder al stuntte in de 1500m.
In Lokeren waagde hij zich aan de
dubbele baanronde en mét succes.
Van stramme spieren was niet veel
meer te merken want tussen allerlei
seniores slaagde hij er in om 1’51”08
te klokken, waardoor hij niet enkel

Jochem Vermeulen
loopt een tweede
WK-limiet op drie
dagen. Hier is hij
in de buurt van Jan
Van Den Broeck.

zijn tweede WK-limiet behaalde maar zelfs Jan Van
Den Broeck/LAT (1’52”09)
achter zich wist te houden.
Jochem benadert trouwens het Belgisch record
van Pierre Antoine Balhan (1’49”9). Winst in die
800m was weggelegd voor
nationaal kampioen Ismael
Debjani/CABW (1’48”46). Justine Tinck
Voor de rest was het al klokt een steEYOF wat de klok sloeg. vig PR over
Eerstejaarsscholiere Hanne 3000m voor
Claus/AVMO die eerder al eigen volk.
de richtprestatie lukte in de
100m, deed dit in Lokeren nog eens Cali-delegatie nog uitgebreid want
over in de 200m. Met 24”60 bleef ze ook Babette Vandeput/ATLA pakte
ruim onder de 24”80 die Laures Bau- stevig uit. Haar discus vloog 47m51
wens/RCG afgelopen winter neerzet- ver terwijl 48m00 wordt gevraagd
te. In de 4x100m had de West-Vlaam- om op het WK te mogen werpen.
se iets minder geluk want door een En Chloë Beaucarne/DEIN lijkt ook
stokwissel buiten de aflossingszone stilaan klaar om een limiet aan te
werd haar EYOF-team uitgesloten. vallen. De juniore kon op de 100m
De verrassing van de dag werd onge- horden de Amerikaanse Sirene Alisa
twijfeld LBFA-atlete Stephanie Car- (13”70) min of meer volgen en liep
bonnelle/USTA. Ze won de B-reeks zelf 13”90. Om zich te plaatsen voor
van de 400m horden, trouwens haar het EK-juniores in Zweden heeft ze
debuut op dat nummer, in 61”34 en nog enkele kansen om 13”78 te lomag zich eveneens opmaken voor pen. Ook de 4x100m stond in het
een trip naar het Georgische Tbilisi. teken van Europa. Het EYOF-team
Stephanie komt meteen op plaats bij de jongens, bestaande uit Eniola
negen allertijden bij de scholieren. Taiwo/RESC, Peredjo Okeowo/RESC,
In het naprogramma werd ei zo na Simon Verherstraeten/LYRA en Sven
een
andere
WK-scholierenlimiet Van den Bergh/AVKA, liep 43”01 en
gevestigd. Gegangmaakt door So- dat is bijna een halve seconde snelfie Van Accom/ACHL, snelde Jus- ler dan twee dagen voordien.
tine Tinck/AVLO in de 3000m naar
9’31”45. Niet enkel de vierde prestatie ooit bij de scholieren maar amper één seconde verwijderd van een
WK-reisje naar Colombia. Justine
verbetert wel fors haar eigen EYOFrichtprestatie en lijkt zich sowieso
op te maken voor een internationaal kampioenschap. Bijna werd de
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Links:
Zaterdag 25 mei Lokeren
Resultaten:
http://liveresults.be/2015/gp-lokeren/schedule.html
@letiekleven verzonden: woensdag 27 mei
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