Karrenvracht aan·Antwerpse medailles
De masters bikkelden
afgelopen weekend in Deinze
om de nationale titels. Enkele
Antwerpse uitblinkers waren
de 78-jarige AVKA-atleet
Gaston Cornelis (goud op ·de
toom in 15"51) en extopatleet Marc Van Mensel,
die het speerwerpen won bij
de 40-plussers met 55m47.
Marc Van .Mensel, die in 2001
nog deelnam aan het WK atletiek
in Edmonton, is al een tijdje gestopt met topatletiek Maar ongeveer één keer per jaar pakt de in, middels 44~arige Bomenaar nog
eens een speer vast. De negenvoudig Belgisch kampioen bij de
seniores plantte zijn speer op het
BK masters SSm47 ver. Weliswaar ver onder zijn record van
8lm47 waarmee hij nog altijd als
de derde Belgische speerwerper

aller tijden in de boeken staat.
In de categorie SO+ won Patriek
Bosschaert het speerwerpen met
SlmOS. Bosschaert is de trainer
van de intussen gestopte Tom
Goyvaerts. Momenteel begeleidt
hij een hele resem Belgische
speertoP.pers waaronder toptalent Jarne Duchateau (vorig jaar
nog aanwezig op het WK juniores), Hans Meeus en Vincent Van
den Bossch. In het kogelstoten
ging het goud in de categorie SS+
naar Dirk De Herdt. Net als Bosschaert een meer dan verdienstelijk werptrainer. Hij stootte
llm71.
In het hoogspringen behaalde
Dirk Vander Avert (AC Kapellen)
de titel in de categorie 40+ . De,
Kapellenaar zweefde over lm84.
Eén van de oudere deelnemers op
het BK was het schijnbaar onverslijtbare spurtfenomeen Gaston

Cornelis. De 78-jarige atleet pakte de spurtdubbel in de weliswaar
niet zo druk bezette lOOm en
200m. Maar hij deed dat wel in.
zeer behoorlijke tijden: lS"Sl
(lOOm) en 33"80 (200m).
Bij de vrouwen was de 41-jarige
!sabel Van Hul één van de grootste medailleslokoppen. De Zwijndrechtse behaalde goud in haar
categorie in · het verspringen
(4m90) en de 400m (1'03"29).
Op de 200m moest ze vrede nemen met zilver in 27"70. De S2jarige Tania Swiggers van BVAC
(Beerschot atletiek) pakte goud
in haar categorie in het verspringen met een supersprong van
4m26. Maar ze had daarbij wel
zeer veel rugwind: S,7m per seconde gaf de anemometer aan
(maximaal toegestane rugwind
bedraagt 2m/s). In de lOOm.klokte ze 14"3, goed voor brons. (basp)

