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Wind als scherprechter in de sprintnummers

Wallonië boven in de jongste categorie waar op de 
100m Sylvain Lefebvre (11”37) met 2m rugwind Jean 
Christophe Bayard (11”39) het nakijken gaf. Met hun 
chrono’s plaatsen zij zich binnen de topvijf van de 
ranglijst aller tijden. Sam Bogaert/ACW (11”62) en 
Christophe De Vriese/ASVO (11”81) boekten op hun 
beurt mooie chrono’s. In de 200m werden bij de M35 de 
rollen omgedraaid met respectievelijk 23”61 en 24”31 als 
resultaat. Christophe De Vriese (24”48) ging andermaal 
met het brons aan de haal. Voor Chris Decatelle-M40 was 
het tweemaal raak: 100m, 11”67w; 200m, 24”17. In 
de 100m verwees hij hiermee Serge De Smedt (11”75) 
en  Luc Vervynck/DEIN (11”79) naar de ereplaatsen 
(24”28). De dubbele plaatselijke titelverdediger gaf na 
zilver op de 200m (24”28) grif toe dat hij er met een 
minimale voorbereiding het maximum had uitgehaald 
door Johan Pieroni/LOOI (24”52) voor te blijven. Het 

dubbel titelgewin volgde elkaar met de regelmaat 
van een klok op. Dirk Bonte-M45 rekende in de 100m 
(12”02w) af met Philippe Poulain/CSDY (12”06) en Jean 
Philippe Bille/OCAN (12”09) en won afgetekend de 200m 
(24”78). Erwin Thibau-M50 benaderde het 30 jaar oude 
BR op de 100m (11”72) tot op 6/100”, zij het met teveel 
rugwind, en was eveneens outstanding in de 200m 
(24”56). In een adembenemende rush naar het  goud op 
de 100m vloerde Dirk Jacobs/LOOI-M55 (11”97w) Paul-
Emile Chenois (12”03w); beiden doken hierbij onder het 
BR (12”13) maar 3,1m/s rugwind stond homologatie in 
de weg. Chenois revancheerde zich in de 200m (24”69 
tegen 24”94). Ook José Kumps-M65 liep een BR mis in 
de 100m: hij dook met 13”39 (w: +3.9) 5/100” onder 
de handgestopte tijd die Willy Willems (13”2) in 1993 
uit zijn benen schudde. Het verzekerde zich tevens van 
de 200m titel (28”87). Gaston Cornelis-M75 mocht op 
zijn beurt tweemaal juichen (15”50/33”80) wat hem 
werd nagedaan door André Strubbe-M85 (21”27/53”25). 
“De 200m was voor mij 20m te lang…” aldus de kranige 
vijfentachtiger die tevens aan het WK in Lyon deelneemt. 
Hugo Verhaegen-M60 hield het bij goud over 200m 
(28”28).

Veel vertrouwde gezichten op de horden

Weinig of geen nieuwkomers op de horden, waar 
Serge De Smedt-M40 zowel de 400mH (62”40) als 
de 110mH (15”97) voor zijn conto nam. Op de hoge 
horden betekende dat de 5de  beste prestatie AT. “Ik 
mag niet klagen,” aldus de veelzijdige Serge De Smet. 
“Tot dusver vergaat het mij zelfs uitstekend.” Johan 
Permentier-M35 verbeterde zich voor de vijfde keer 
op rij op de 110mH: goud in 17”48. Hij voegde er 
op de 400mH (62”39) nog zilver aan toe. Voor Serge 
Beckers-M50 was zijn resultaat op de 100mH (14”97) 

De plaatselijke organisatie kreeg heel wat 
lof toegezwaaid voor het vlekkeloos verloop 
van dit kampioenschap in een schitterend 
vernieuwd stadion. Niets was aan het toeval 
overgelaten om toeschouwers en atleten 
in alles en nog wat tegemoet te komen, 
en wat bovenal op prijs werd gesteld, 
was de origineel gekozen plaats waar de 
podiumhulde plaatsvond. Daarenboven 
was de zon volop van de partij en werd er 
over het geheel van dit kampioenschap een 
recordopkomst aan deelnemers genoteerd 
(meer dan duizend) die voor een hoogstaand 
sportief vertoon zorgden.

Kampioenen 100m 
M35 Sylvain Lefebvre/USTA M40 Kris Decatelle/AVLO 
M45 Dirk Bonte/RAM M50 Erwin Thibau/AVLO 
M55 Dirk Jacobs/LOOI M60 Walter Van Boven/KAPE 
M65 José Kumps/CSDY M70 Flory Fraipont/RCAS 
M75 Gaston Cornelis/AVKA M80 Henri Lenoir/OEH 
M85 André Strubbe/SPVI  

Kampioenen 200m 
M35 Jean Christophe Bayard/DAMP M40 Kris Decatelle/AVLO 
M45 Dirk Bonte/RAM M50 Erwin Thibau/AVLO 
M55 Paul-Emile Chenois/CRAC M60 Hugo Verhaegen/LIER 
M65 José Kumps/CSDY M70 Leopold De Rocker/OB 
M75 Gaston Cornelis/AVKA M80 Felix Cresis/RCT 
M85 André Strubbe/SPVI

Kampioenen 110mH 
M35 Johan Permentier/SPBO M40 Serge De Smedt/ATAC 
M45 Laurent Schoonen/RESC 
100mH 
M50 Serge Beckers/RAM M55 Jan Vlamings/ESAK 
M60 Frank Van Impe/BVAC

Kampioenen 400mH 
M35 Jan Carly/FLAC M40 Serge De Smedt/ATAC 
M45 Marc Desmet/AZW M50 Guy Van Damme/HAMM 
M55 Patrick Braems/AZW 
300mH 
M60 Edouard Pelgrims/ACA M65 Jozef Claessens/VOLH 

Een succes over de hele lijn

Eén van de vele (geslaagde) podiavieringen in Deinze: de 
speerwerpers M60 met Frank Van Impe, Daniel Peromet (links) 
en Freddy Goeffers.    Foto: Johnny DE CEULAERDE

Dirk Jacobs (links) 
en Paul-Emile Che-
nois in de 100m. 
Foto: Luc DEQUICK
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alvast een flinke opsteker in verband met het wenkende 
WK. “Een hele geruststelling,” aldus de meervoudige 
kampioen van de horden, “want gisteren liep ik er maar 
slapjes bij.” De zege van Jan Carly-M35 op de 400mH 
(58”02) was evenmin een verrassing. Dit jaar kwam hij 
al tot 56”79, maar met de sterke wind als spelbreker zat 
een topchrono er ditmaal in niet. Titelverlenging was er 
voor Marc Desmet-M45 (64”49), Guy Van Damme-M50 
(63”96) en Patrick Braems-M55 (73”10).

De Bock dwarsboomt titelverdediger Raemdonck

Stefan De Bock-M35 verschalkte uittredend kampioen 
Bart Raemdonck/LEBB over de baanronde (52”69 
tegen 53”77). M40 Johan Pieroni (53”91) daarentegen 
verlengde zijn titel door geduchte concurrenten als 
Jeroen Tanghe/AVMO (54”56), Frank Dawyndt/MACW 
(54”74) en Alain Goossens/AVLO (54”85) achter zich te 
laten. Dirk Bonte (54”78) en José Kumps (67”79) gingen 
met hun derde gouden medaille aan de haal terwijl Paul-
Emile Chenois zonder echt door te duwen zijn tweede 
inpikte (60”14). Vincent Bodart-M50 (56”84) en Pierre 
Van Assche-M70 (75”57) smaakten de vreugde van een 
eerste zege. 

Dewaele verrast Vanhoutte 

Heel wat prangende ontknopingen in de 800m, die 
tevens een reuzengrote verrassing opleverden. Gunther 
Vanhoutte/AVMO-M40, de gedoodverfde favoriet op die 
afstand, werd letterlijk op de eindstreep geremonteerd 
door Karel Dewaele (2’01”52) die hem met 1/100” het 
goud door de neus boorde. “En ik die dacht dat de 
buit binnen was,” aldus de begrijpelijk ontgoochelde 
Molenlander. Frontloper Emmanuel Loverie/DUFF 
(2’03”05) finishte als derde. Ben Quintelier-M35 werd 
door de vreemde eend in de bijt, Jawad Hsaine/CSF 
(eerder op het seizoen goed voor 1’58”33), flink onder 
druk gezet, maar hield stand (2’01”31 tegen 2’02”32).
Volgde een pittig duel in de categorie M45, waar Joost 

Grymonpon (2’02”19) er met zijn algemeen gevreesde 
eindrush in slaagde David Hellinx/WIBO (2’02”32) te 
overtroeven. “Voor de 1500m zal het niet lukken hem bij 
te houden,” aldus Grymonpon. “Eenzelfde tempo op een 
langere afstand kan ik niet aan.” Marc Neefs-M50 maakte 
zijn favorietenrol waar en haalde het vrij eenvoudig van 
Luc Van Asbroeck/KAAG (2’11”62), en dat was tevens 
het geval met Lucien Heyde-M55 (2’18”71) die Paul Van 
Campenhout/LOND (2’22”04) overvleugelde. Zowel Jos 
Herinckx-M60 (2’23”63) als de revelatie van het seizoen 
Erik Leyseele-M65 (2’45”79), wonnen onbedreigd.

Stormram Hellinx 

De voorspelling van M45 Joost Grymonpon in verband 
met de 1500m kreeg al van bij de start vorm: David 
Hellinx legde er meteen de zweep op, en Grymonpon 
haakte wijselijk af. De uitslag loog er niet om: Hellinx 
4’10”53, Grymonpon 4’24”95. En zeggen dat de 
glunderende winnaar bij aankomst de indruk gaf dat het 
nog sneller had gekund. Bart Verschoren-M35 (4’09”43) 
speelde in de laatste 100m zijn snelheid uit om zowel 
Gael Dethier/SPA (4’10”87) als Geert Schroven/LOOI 
(4’11”59) het nakijken te geven. M40 Gunther Vanhoutte 
(4’20”57) liet zich geen tweede keer verrassen en haalde 
het overtuigend van Lesther Dupont/DS (4’25”33). M50 
Marc Neefs (4’25”39) bepaalde vanaf de eerste meter het 
tempo, en tegen zijn eindschot had Dirk Schoonackers/
ACME (4’28”64) geen verhaal. Het was zijn tweede titel 
van het weekend en M55 Lucien Heyde deed het hem 
na (4’32”98). Afgetekende zeges waren er verder voor 
Alain Ebertzheim-M60 (5’25”06), Omer Van Noten-M65 
(5’39”25) en Gaston Telier-M70 (6’29”74).

Kampioenen 400m 
M35 Stefan De Bock/RCG M40 Johan Pieroni/LOOI 
M45 Dirk Bonte/RAM M50 Vincent Bodart/SMAC 
M55 Paul-Emile Chenois/CRAC M60 Luc Lannoo/ACME 
M65 José Kumps/CSDY M70 Pierre Van Assche/SPBO 
M75 Frans Nevens/SPVI M80 Pol Dejean/CABW 
M85 Stéfan Fit/RFCL

Kampioenen 800m 
M35 Ben Quintelier/LEBB M40 Karel Dewaele/AZW 
M45 Joost Grymonpon/ROBA M50 Marc Neefs/DCLA 
M55 Lucien Heyde/ACME M60 Jos Herinckx/GRIM 
M65 Erik Leyseele/BEHO M70 Gaston Telier/DEIN

Kampioenen 1500m 
M35 Bart Verschoren/DAC M40 Gunther Vanhoutte/AVMO 
M45 David Hellinx/WIBO M50 Marc Neefs/DCLA 
M55 Lucien Heyde/ACME M60 Alain Ebertzheim/ACLO 
M65 Omer Van Noten/ROBA M70 Gaston Telier/DEIN

Stefan De Bock bleef Bart Raemdonck (links) een dikke se-
conde voor. Rembert Jans (rechts) pakte brons.  
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Karel Dewaele ver-
raste in de 800m en 
nam er ‘s anderen-
daags ook nog de 
5000m bij.  
Foto: Luc DEQUICK

David Hellinx (midden) en Joost Grymonpon (rechts) verdeelden 
de 1500m- en 800m-titels. Frederic Collin sprintte naar het 
1500m-brons. Foto: Johnny DE CEULAERDE



Titel en BR voor Boexstaens

 
Het was een degelijk 
voorbereid debuut op de 
2000mSt voor Johnny 
Boexstaens-M65, en dat 
liet hij als enige deelnemer 
al van bij start merken: 
in gestrekt tempo nam 
hij fluks de hindernissen, 
en doorliep de afstand in 
7’52”77, een schitterend 
BR. De betreurde Emiel 
Pauwels was tot dusver 
lijstaanvoerder met 
8’52”63, een chrono 
waarmee hij zich in 1986 
tot Europees kampioen 
in Malmö kroonde. “Maar 
goed dat ik niet te hard 
van stapel liep,” aldus 
de nieuwe recordhouder. 
”De hevige wind maakte 
het naar het einde toe 
bijzonder zwaar om het 
tempo aan te houden.” Bij 
de M35+, maar dan over 
3000mSt, was er geen 

houden aan Steven Heemskerk-M35, die er na amper 
één ronde vandoor ging en stelselmatig zijn voorsprong 
uitbouwde op zijn naaste concurrenten. Hij finishte in 
9’42”74, weliswaar ruim verwijderd van zijn amper één 
maand oud BR (9’30”06), maar gezien de krachtige wind 
een prestatie om U tegen te zeggen. Het zilver ging 
naar Wim De Bois/RCG (10’29”66) die we voornamelijk 
als… hoogspringer kennen maar die andermaal zijn 
veelzijdigheid bewees. Filip Smets pakte het goud M40 
(10’44”48), terwijl Moulay el Idrissi el Mkabli-M45, die 
op de deelnemerslijst verkeerdelijk als niet-Belg stond 
aangeduid , de eveneens flink presterende Erik Schroven/
VAC een pad in de korf zette (10’09”23 tegen 10’18”71). 
Luc Van Asbroeck-M50 (10’50”01) ontpopte zich enkele 
uren na zijn 800m als een geroutineerd steepleloper en 
werd hiervoor met goud beloond.

Pavone en Dewaele zorgen voor sensatie

De categorieën M50-M55 gingen als eersten van start en 
na een eerder gezapige eerste kilometer nam Emmanuel 
Pavone-M50 de leiding in handen. In een mum van 
tijde spatte het deelnemersveld uiteen, en nog voor 
halfweg ging hij er op zijn eentje vandoor en finishte in 
16”23”94. Een volslagen onbekende is hij niet, maar feit 
is dat hij tot dusver nooit een podiumplaats behaalde op 
kampioenschappen, laat staan een nationale titel.  “De 
waarheid is dat ik met een lichaamsgewicht van om en 
bij de 80kg er in het geheel niet aan te pas kwam,” klonk 
het. “Nu ben ik 18kg afgeslankt en kan het wél.” Patrick 
Vanderstraeten/VITA (16’46”36) als tweede heeft het 
ervaren, maar voor Marc Bultinck (17’09”51) maakte 
het geen verschil: hij pikte onbedreigd de titel M55 in en 
mocht na zijn huldiging als master van het jaar 2014 voor 
de tweede keer op het hoogste schavotje klimmen. In 
de reeks M40-M45 koos Philippe Devel/HF-M40 meteen 
het hazenpad. Kurt Maenhout/HALE bewoog hemel en 

aarde om de 20 meter brede kloof te dichten, maar 
bleef hangen. Niet zo Karel Dewaele, die in één ruk de 
koploper bijbeende, een krachttoer die slechts weinigen 
voor mogelijk hadden gehouden. De West-Vlaming beet 
zich vast in de tred van Philippe Devel en bleef daar tot op 
200m van het einde. Wat iedereen verwachtte, gebeurde: 
net als 24 uur eerder in de 800m, won hij andermaal 
(15’35”47 tegen 15’36”08). Karel De Waele: “Ik keek 
aanvankelijk de kat uit de boom, en gokte erop dat 
anderen de kloof zouden dichten. Philippe liep evenwel 
een verschroeiende eerste km (onder de 3’), en dus 
moest ik wel reageren. Ik slaagde, maar diende vrijwel 
voor de rest van de wedstrijd te recupereren. Ik had tot 
dusver nog nooit van hem verloren, maar nu was het op 
het nippertje. In tegenstelling tot de 800m had ik van 
de 5000m wel degelijk mijn streefdoel gemaakt. Met het 
goud op de 10.000m erbijgerekend, is dit mijn derde titel 
op rij.” Kurt Maenhout (15’55”58, brons) redde wat er te 
redden viel, en Patrick Vandebosch-M45 (16’06”91) ging 
na de cross en de 10.000m op zijn beurt met een derde 
gouden medaille aan de haal. Eddy Van Puyvelde/AVLO 
(16’17”67, zilver) was een taaie klant die pas naar het 
einde toe begaf. In de reeks M35 waren alle ogen gericht 
op Steven Heemskerk, maar tot algemene verbazing bleef 
hij vooraan passief meedraaien om na minder dan 2km al 
uit de wedstrijd te stappen. “Ik heb vannacht nauwelijks 
geslapen, voelde mij zo ziek als een hond en diende zelfs 
bij herhaling over te geven. Tegen beter weten in hoopte 
ik dat het in de loop van de dag zou beteren, maar dat 
was niet het geval. Ik kon amper het wedstrijdtempo 
bijhouden en verder aandringen was zinloos.” Jammer, 
al kregen we nu wel een open wedstrijd waarbij het alle 
richtingen uit kon. Roel Wouters/ACBR (15’53”22) en Bart 
Bleyaert/RCG (16’05”45) deden er alles aan om de zege 
naar zich toe te trekken, maar het was Steve Van Damme 
(15’46”43) die bij het ingaan van de laatste ronde met 
een splijtende demarrage aan het langste eind trok. In 
de reeks M60+ ging Dirk Beeuwsaert-M70 er meteen 
vandoor en nam tot 30 meter voorsprong op achtervolger 
Erik Leyseele-M65, die evenwel nooit versaagde en hem 
in de laatste ronde bijbeende…en voorbijsnelde (19’45”59 
tegen 19’48”34). Niet dat het veel verschil maakte, want 
beiden werden een titel rijker. Het zilver M70 ging naar 
Pierre Van Assche (20’16”84), terwijl Marc Vloeberghs/
ACKO-M65 (20’58”33) Omer Van Noten (21’05”59) naar 
het brons verwees.

Kampioenen 3000m Steeple 
M35 Steven Heemskerk/ATLA M40 Filip Smets/ROBA 
M45 Moulay El Mkabli el Idrissi/RCAS M50 Luc Van Asbroeck/KAAG 
M55 Redgy Tytgat/ROBA 
2000m Steeple 
M65 Johnny Boexstaens/AVZK

Kampioenen 5000m 
M35 Steve Van Damme/RCG M40 Karel Dewaele/AZW 
M45 Patrick Vandebosch/ADD M50 Emmanuel Pavone/DS 
M55 Marc Bultinck/DEIN M60 Marcel Van Hessche/ZA 
M65 Eric Leyseele/BEHO M70 Dirk Beeuwsaert/KKS 
M75 Georges De Soete/BEHO

Johny Boexstaens op weg 
naar titel en record. 
Foto: Luc DEQUICK

Marc Bultinck (4717) zorgt voor een thuiszege in de 5000m, 
maar Patrick Vanderstraeten (6095) moet de M50-titel aan 
Emmanuel Pavone (4235) laten. Foto: Johnny DE CEULAERDE



Andermaal een dubbele titel voor Bert Muyldermans-M35: 
in het verspringen evenaarde hij met 6m15 zijn beste 
jaarprestatie, en in het hinkstap deed niemand tot dusver 

beter (13m80). Hij verlengt 
hierbij zijn beide titels wat 
hem eerder op het jaar, 
maar dan indoor, eveneens 
lukte. Hij was niet de enige 
die een dubbelslag reali-
seerde: Philippe Poulain-M45 
(5m83/11m61w), Peter 
S t e i j v e r s - M 5 0 
(5m82/11m46w, 3de goud) 
en Paul Henry-M60 (4m80/ 
10m65) mochten al even fier 
terugblikken op hun 
prestaties. In het verspringen 
veroverde Bart Van 
Caeyzeele-M40 (5m83w) 
goud door Kor Vanhoof/VS 
(5m83w) met een betere 
2de sprong opzij te zetten, 
om op zijn beurt in het 
hinkstap (11m74) door 
Jérémy Joiris (12m22) naar 
het zilver te worden 
verwezen. Verder in het 
verspringen André De 
Geest-M55 (4m26), José 
Kumps (4m52, 3de goud), 
Yvan Ody (3m88, 2de goud) 
en Lambert Vandebosch 

(3m64, 2de goud). Humberto Jacobs-M55 (driesprong, 
9m60), Paul De Rocker-M70 met een 39ste titel in de 
driesprong (7m27) en de kranige tachtiger Alfons Meuris 
(5m45) waren eveneens aan het feest. 

Pauwels torent er bovenuit

Er was geen kruid gewassen tegen Bart Pauwels-M35 die 
de kogel 15m28 ver stootte. Niemand deed in het lopende 
seizoen beter. Sneu voor Filip Eeckhout (14m01) die zich 
met zilver diende te vergenoegen, maar anderzijds de 
discustitel in de wacht sleepte (40m48). Verder met 

Frans Bijloos evenaart eigen BR

In het hoogspringen 
overschreed Dirk Vander 
Avert-M40 1m84, en verwees 
hiermee Jérémy Joiris/DAMP 
(1m76) naar zilver. Voor zowel 
M35 Wim De Bois als M45 
Dimitri Ghuys reikten 1m65 voor 
de titel. De naar verhouding 
beste prestatie werd neergezet 
door Frans Bijloos-M75, die met 
1m40 zijn eigen BR evenaarde. 
M50 Peter Steijvers (1m55), 
Danny Pollet-M55 (1m50), 
Frank Van Impe-M60 (1m35), 
Yvan Ody-M70 (1m30) en 
M80 Lambert Vandebosch 
(1m25) lieten zich eveneens 
opmerken. 

Polsstokspringer Dirk 
Ledegen-M45 wipte 
over 4m00. Een nieuw 
geluid vormde Davy 
Uyttenhove-M35, die 
3m60 haalde. Serge 
De Smedt-M40 (3m40) 
won zijn derde goud. 
Emiel Symons-M70 
ging over 2m40: 
opmerkelijk, want hij 
bleef hier amper 16cm 
verwijderd van zijn 
persoonlijk record dat 
al van 2011 dateert. 
Maar Leo Sterckx-M75 
spande de kroon met 
zijn 44ste polsstoktitel 
op rij !

Wie anders dan Muyldermans
 
Kampioenen verspringen 
M35 Bert Muyldermans/SPVI M40 Bart Van Caeyzeele/ACHL 
M45 Philippe Poulain/CSDY M50 Peter Steijvers/ACME 
M55 Andre De Geest/LOOI M60 Paul Henry/CSDY 
M65 José Kumps/CSDY M70 Yvan Ody/DACM 
M80 Lambert Vandebosch/GENK M85 René Gauditiaubois/GOSP

Kampioenen hinkstapspringen 
M35 Bert Muyldermans/SPVI M40 Jérémy Joiris/DAMP 
M45 Philippe Poulain/CSDY M50 Peter Steijvers/ACME 
M55 Humberto Jacobs/ADD M60 Paul Henry/CSDY 
M65 Paul Florin/VOLH M70  Paul De Rocker/OB 
M80 Alfons Meuris/AVZK

Kampioenen hoogspringen 
M35 Wim De Bois/RCG M40 Dirk Vander Avert/KAPE 
M45 Dimitri Ghuys/USBW M50 Peter Steijvers/ACME 
M55 Danny Pollet/VAC M60 Frank Van Impe/BVAC 
M65 Pierre Hulsmans/LOOI M70 Yvan Ody/DACM 
M75 Frans Bijloos/LOOI M80 Lambert Vandebosch/GENK 
M85 Carolus Moens/OB

Kampioenen polsstokspringen 
M35 Davy Uyttenhove/VS M40 Serge De Smedt/ATAC 
M45 Dirk Ledegen/EA M50 Jean Paul Renkin/HF 
M55 Michel Chanet/FCHA M65 Pierre Hulsmans/LOOI 
M70 Emiel Symons/LOOI M75 Leo Sterckx/BVAC

Kampioenen kogelstoten 
M35 Bart Pauwels/ACW M40 Patrick Baeke/ACME 
M45 Pascal Van der Heyden/LIER M50 Rik Demuynck/HAC 
M55 Dirk De Herdt/AVKA M60 André Evrard/FAC 
M65 Gabriel De Muynck/BAV M70 Jules Vandenweghe/DCLA 
M75 Willy Boussery/HAC M80 Petrus Verdonck/BRAB 
M85 René Gauditiaubois/GOSP

Kampioenen discuswerpen 
M35 Filip Eeckhout/VS M40 Filip Peetrain/OEH  
M45 Patrick Mesotten/ACA M50 Ludwig Peetroons/OEH 
M55 Johan Van Gansbeke/DEIN M60 Daniel Peromet/HUY 
M65 Michel Stalas/CABW M70 Emiel Symons/LOOI 
M75 Willy Boussery/HAC M80 Lambert Vandebosch/GENK 
M85 René Gauditiaubois/GOSP

Hoogspringgoud en steeplezilver 
op zaterdag voor deze Wim De 
Bois. Foto: Luc DEQUICK

Leo Sterckx: polsstoktitel 
nummer 44 !  
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Nummer 39 voor Leopold 
De Rocker. Foto: Johnny DE 
CEULAERDE

Bert Muyldermans mocht twee keer op het springpo-
dium. In het hinkstap bleef hij ruim uit de greep van 
hordekampioen Johan Permentier (links) en Dries Les-
tienne (rechts). Foto: Johnny DE CEULAERDE
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Links: 
Zaterdag 13 & Zondag 14 juni in Deinze:  
Resultaten zaterdag: 
http://www.acdeinze.be/results/bkmasters2015dag1/menu.html

Resultaten zondag: 
http://www.acdeinze.be/results/bkmasters2015dag2/menu.html

@letiekleven verzonden: vrijdag 19 juni

               
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
website, mail, fotokopie of op welke wijze ook, zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. 
Teksten en foto’s blijven eigendom van de  auteur-fotograaf.

Nieuwsbrief  @letieklevenNieuwsbrief  @letiekleven

Tekst: Georges VANBESIEN 

de kogel Pascal Van der Heyden-M45 (12m29) die 
Michael Morret/LEBB (11m16) voorafging. Voor Rik 
Demuynck-M50 (12m95) en Dirk De Herdt-M55 (11m71) 
waren er evenmin problemen, want zij bleven hun 
respectievelijke rivalen - Bernard Graillet/RFCL (11m93) 
en Henri Tenret/CRAC -(10m86) ruim voor. Heel wat 
spannender voor de zege ging het er aan toe tussen 
André Evrard-M60 (11m30) en Daniel Péromet (11m07), 
die evenwel met de discus de rollen omdraaide (42m32 
tegen 40m93). Gabriel De Muynck-M65 (9m81) bleef 
Fernand Longeval/USTA-M65 twee luttele cm voor, terwijl 
Theo Lutz/ACW (9m69) hen op het podium vergezelde. 
Jules Vandenweghe-M70 (11m35) was afgetekend de 
betere net als Willy Boussery-M75 (7m13) die tevens met 
de discus (22m76) goud versierde. Hij werd hierin gevold 
door René Gauditiaubois-M85 (kogel, 6m06; discus, 
17m92), die op de tweede dag eveneens het verspringen 
(1m75) en het speerwerpen (14m74) voor zijn conto zou 
nemen. Vier titels, een maximale score net als Lambert 
Vandebosch-M80: discus, 32m97(een verbetering met 
2m20 van zijn eigen BR), speer, 31m73 (eveneens BR) 
en zowel hoog als ver. Petrus Verdonck-M80, twee jaar 
geleden 12m79=BR met de kogel, kwam nu tot 11m26 
wat ruim volstond om Henri Lenoir/OEH (9m80) achter 
zich te houden. Met de discus stond er geen maat op 
Filip Peetrain-M40 (49m31), terwijl zijn clubgenoot M50 
Ludwig Peetroons er evenmin naast wierp: 44m15, 

Jan Laureys/SPBO 
(38m86) werd tweede 
en Bernard Grailet/
RFCL (37m17) 
derde. Goud was er 
tevens voor Johan 
Van Gansbeke-M55 
(41m06) en Michel 
Stalas-M65 (34m04), 
die op de hielen 
gezeten werd door 
François Janssens/
ACBR (32m52), 
Gabriel De Muynck 
(32m10) en Gerard 
Ooms/VMOL (31m01). 
M70 Emiel Symons 
(35m50, 2de goud) 
was onverbiddelijk 
voor  Karly Maraite/
HF (30m71) en 
Jules Vandenweghe 
(29m56). 

Speerwerpen van bijzonder hoog niveau

Maurice Vasteels-M35 kwam met de speer tot een 
uitstekende 58m18, en ging hiermee Mathias De Preter/
RAM (54m11), Marino Maes/AVMO (53m35) en Andy 
De Coster/VS (51m78) vooraf. Zelden of nooit dergelijk 
hoogstaand speerwerpkampioenschap meegemaakt. 
Maar ook Marc Van Mensel-M40 (55m47), Peter Van 
Hoecke-M45 (46m71), Patrick Bosschaert-M50 (51m05) 
en Johan Thieren-M55 (42m46), die Georges Bobbaers/
ATLA (42m15) de titel afsnoepte, lieten mooie dingen 
zien. M60 Frank Van Impe (35m58, 2de goud) nam 
de maat van Daniel Péromet (32m88) en Fernand 
Longeval-M65 (32m14) pikte op zijn beurt een gouden 
graantje mee. Roland Somers-M70 rondde het festival 
af met een BR: 35m57. Hij onttroonde hiermee Lambert 
Vandebosch die tien jaar geleden een half metertje 
minder presteerde maar die nu als M80 met 31m73=BR 
de score in evenwicht hield.

Kampioenen speerwerpen 
M35 Maurice Vasteels/CSF M40 Marc Van Mensel/ABES 
M45 Peter Van Hoecke/ACME M50 Patrick Bosschaert/BRAB 
M55 Johan Thieren/MACW M60 Frank Van Impe/BVAC 
M65 Fernand Longeval/USTA M70 Roland Somers/OB 
M75 Frans Nevens/SPVI M80 Lambert Vandebosch/GENK 
M85 René Gauditiaubois/GOSP

Kranige 70-ers: Jules Vandenweghe haalt 
het voor twee Looienaars, Emiel Symons 
(links) en Roger Elsen. Foto: Luc DEQUICK

Patrick Mesotten.
Foto: Luc DEQUICK

Een M35-speerwerppodium voor het geschiedenisboek: 
Maurice Vasteels haalde het van Mathias De Preter (links)
en Marino Maes (rechts). Foto: Johnny DE CEULAERDE
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