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Cadetten
Lynn Beck/KAPE liep in de finale 
van de 60m horden een vlekkeloze 
race. Dat resulteerde in een toptijd 
van 8”77. De Zoerselse wipt op de 
ranglijst aller tijden over Elodie 
Ouedraogo naar de vierde plaats. 
Hoewel ze vooral op de horden 
had getraind, wist Beck ook in het 
verspringen haar indoorrecord te 
verbeteren. De atlete die getraind 
wordt door Paul Sauviller, landde 
5m43 ver. Bij de Vlaams-Brabantse 
cadetten stak Nina Hespel/DCLA er 
opnieuw bovenuit. De regerende 
outdoorkampioene van de meerkamp 
won op overtuigende wijze het 
hoogspringen met 1m68 en ook in de 
60m horden finishte ze – weliswaar 
achter Lynn Beck – als beste van 
haar provincie. Haar chrono: 9”03. 
Een andere mooie dubbel bij de 
cadetten kwam op naam van Milan 
Degrève/OEH. In het verspringen 
kon hij de 6m-lijn ruiken: 5m97 
bedroeg zijn winnende sprong. Voor 
de 60m had de explosieve cadet 
7”74 nodig. Niet slecht voor een 
eerstejaars. Ook eerstejaarscadetten 
Seppe Horemans/VMOL (winst 400m 
in 56”86) en Sander Milloen/AVZK 
(Antwerps PK-goud in het kogel 
met 11m27) toonden dat ze de 
overgang van miniem naar cadet 
goed verteerd hebben. Beiden waren 
vorig jaar reeds terug te vinden in de 
VAL-Jongerentrofee. 

Scholieren
De 400m bij de scholieren jongens 
draaide uit op één van de spannendste 
en hoogstaande loopfinales. 
Jonathan Sacoor streed op het 
scherpst van de snee met kersvers 
300m-indoorrecordhouder Sven 
Van Den Bergh. Sacoor timede zijn 
eindjump het best en dook letterlijk 
als eerste door het elektronische 

Ilya Defrère zet recordreeks verder
Ilya Defrère kielde op het PK indoor het Belgisch junioresrecord 
kogelstoten aan diggelen: 17m26 landde zijn projectiel al bij de 
eerste poging. Na deze zoveelste episode in het eeuwige ‘titanenduel’ 
met zijn Antwerpse leeftijdsgenoot Matthias Quintelier/
AVKA (Antwerps kampioen met 16m91), heeft Defrère alle 
kogelrecords bij de scholieren en juniores in handen. Al is het 
seizoen nog niet gedaan natuurlijk. Bij de cadetten maakte 
Lynn Beck/KAPE indruk. Ze zette de vierde prestatie AT neer 
op de 60m horden (8”77) en won het ver met 5m43. Twee 
scholieren doken onder de 50 seconden in de 400m: Jonathan 
Sacoor/OEH (49”46) en Sven Van Den Bergh/AVKA (49”49). Bij 
de seniores toonde verspringer Cedric Nolf/VAC dat hij samen 
met Yannick Meyer de snelste man van het PK-weekend was: 
6”91 had hij nodig voor de 60 meter. Een beknopte impressie 
van een lange dag in de Topsporthal.

Krachtpatsers bij de juniores

Ilya Defrère: “Het draait terug”
Ilya Defrère was dé figuur van het PK. 
De man uit Bierbeek verbeterde het 
Belgisch record kogelstoten indoor bij 
de juniores van Filip Eeckhout (17m08 
in 1998) tot 17m26. De voorbije jaren 
had hij ook de BR’s bij de cadetten 
(intussen verbeterd door Mathew 
Ugwu) en de scholieren scherper 
gesteld. Zijn eerst poging was meteen 
de goeie. Hoewel hij op het einde van 
de zomer iets minder sterk was dan 
normaal, begon hij wel stevig aan zijn 
winter. “Nadat ik mijn Belgisch record 
outdoor gegooid heb, heb ik een klein 
dipje gehad. Het draaide gewoon niet 
meer. Tot twee weken geleden. Toen begon plots alles opnieuw te lukken op 
training,” vertelde Ilya Defrère. “Ik zit nog wel wat onder mijn outdoorrecord, 
maar ben toch heel tevreden. Dit jaar de 18 meter halen, is het doel. Mijn 
volgende wedstrijd wordt wellicht het KVV en ik plan ook nog de IFAM en het 
BK voor studenten. In enkele wedstrijden wil ik ook eens met de senioreskogel 
gooien. Ik zette enkele goeie worpen neer, maar het is altijd wat wennen aan de 
vrij kleine kogels hier in Gent. In ieder geval heb ik er twee hele goeie ‘getroffen’: 
mijn eerste en mijn laatste poging gingen voorbij de 17 meter.” 

Matthias Quintelier: “Er zit nog meer in”
Matthias Quintelier scherpte zijn indoorrecord aan tot 16m91. Het lijkt een 
kwestie van tijd vooraleer ook hij de 17m-grens haalt. “De voorbereiding was 
niet ideaal. Ik ben een week ziek geweest en mijn examens vielen ook niet 
zo gunstig,”  vertelde Quintelier die fysica studeert aan de UA. “Tijdens het 
inwerpen haalde ik worpen van tegen de 18 meter. Helaas kwam het er niet 
uit in de wedstrijd. Ik voel dat er nog een betere prestatie inzit, ik moet alleen 
mijn kopje nog wat rustiger kunnen houden en dan komt dat wel. Ik blijf het 
jammer vinden dat er op het PK maar 4 pogingen zijn in plaats van 6. De eerste 
worp, die ik vooral geldig wilde houden, was goed. Daarna had ik wat slappe 
benen. Maar mijn tweede en laatste worp waren nog redelijk.”  Dat het Belgisch 
junioresrecord zou sneuvelen, was geen verrassing. De enige vraag was: wie het 
zou pakken ? Ilya of Mathias ?  Het werd Ilya. “Of ik het vervelend vind dat hij als 
eerste het Belgisch record pakt ? Helemaal niet. Ik wist dat Ilya sterk zou zijn. 
Zelf hoop ik gewoon om de volgende wedstrijden ook voorbij die 17 meter te 
gaan. Ik wil nu in de eerste plaats mijn examens goed doen. Da’s nu even mijn 
belangrijkste bekommernis. Na de examens begin ik terug 100% te trainen. Ik 
zal zeker nog indoorwedstrijden doen.  Op de volgende kampioenschappen wil 
ik er opnieuw staan. Als ik gooi zoals ik bij het inwerpen doe, zit er een poging 
van 17m50 in. Mijn doel deze winter was om minstens mijn persoonlijk record 
outdoor van 17m31 te verbeteren. En dat blijft het doel. Alles wat beter is, is 
mooi meegenomen.”

Ilya Defrère.



oog in 49”49, vlak voor Sven Van Den Bergh 
(49”49) die voordien al de 200m had gewonnen in 
22”42. De twee nestelen zich met hun prestatie op 
respectievelijk plaats 7 en 8 in de scholierenranglijst 
aller tijden. Vlak achter Stef Vanhaeren, die in 2009 
als scholier nog 49”41 neerzette maar intussen 
zijn spikes aan de haak heeft gehangen. Ook Sam 
Theeuws/LYRA toonde haar snelle spurtbenen: met 
goud in de 60m (7”99) en in de 200m (26”05) was 
ze dik tevreden.  Zelfde dubbel voor haar mannelijke 
collega uit Vlaams-Brabant, Tuur Bras/OEH: (7”18 
en 22”38). In het kogelstoten kwamen zowat alle 
beste prestaties van Vlaams-Brabanders. En bij 
de scholieren was dat niet anders. De 14m02 van 
eerstejaars Dani Maluta/ACKO en de 14m82 van 
Carlo Alexander Ferraris/DCLA zijn mooie prestaties 
voor een PK. 

Juniores
De kogelcompetitie van de juniores mannen 
was van ongekend hoog niveau. Maar ook de 
juniores vrouwen vochten een boeiende strijd uit 
in het kogelstoten. Vijf Antwerpse jongedames 
sloopten de 10m-grens. Eerstejaars Elise Helsen/
ACHL verpulverde haar record tot 12m15. Nele 
Peeters/AVKA (11m05) pakte het zilver, Vlaams 
scholierenkampioene kogel outdoor van 2015 
Trui Kerkaert/BONH (10m68) maakte het podium 
compleet. En ook de nummer vier, Thalissa Caers/
VMOL met 10m65, en titelhoudster Stefanie Brosens/
ATAC (10m33) stootten vlotjes voorbij de 10 meter. 
Er zijn minder sterke jaren geweest bij de juniores. 
Elise Helsen deed er nog een tweede schildje bij in 
het hoog (1m59). Bo Brasseur/DCLA mocht twee 
gouden Brabantse medailles in haar rugzak steken. 
Op de 200m was ze met 25”54 de snelste vrouw van 
de dag. In het verspringen liet ze 5m47 optekenen. 
De nummer 10 van het afgelopen WK scholieren 
1500m, Jochem Vermeulen/KAPE, soleerde naar 
een logische winst op de vierdubbele baanronde: 
1’55”46. Het lijkt voor hem vanzelfsprekend, maar 
dat is het allerminst. Verder noteerden we bij de 
juniores een meer dan behoorlijke 57”50 op de 
400m van eerstejaars Rani Baillievier/OLSE die ook 
zilver pakte in de 60m in 8”02 achter Lien Torfs/
ACHL (7”90). 

De Antwerpse vrouwenkampioenen 
 Cadet Scholier Junior Senior 
60m Janie De Naeyer/HAKI: 7”97 Sam Theeuws/LYRA: 7”99 Lien Torfs/ACHL: 7”90 Elise Mehuys/LYRA: 7”87 
200m Lotte Van Lent/AVZK: 26”14 Sam Theeuws/LYRA: 26”05 Stefanie Brosens/ATAC: 25”74 Elise Mehuys/LYRA: 25”62 
400m Lissa Deckers/OLSE: 62”92 Jana Horemans/VMOL: 60”45 Ranie Baillievier/OLSE: 57”50 Ine Hugaerts/DUFF: 56”67 
800m Heleen Vermeulen/KAPE: 2’24”59 Michèle De Smet/DUFF: 2’20”94 Laila Mouqni/AVKA: 2’33”22 Sofie Lauwers/RAM: 2’16”19 
60mH Lynn Beck/KAP: 8”77 Hanne Vancamp/OLSE: 8”64 Kaat Hooybergs/VMOL: 9”21 Ilse Peetermans/ACHL: 9”62 
Hoog Dadjika Vanbellingen/ACHL: 1m57 Nathalie Bruynseels/AVKA: 1m59 Elise Helsen/ACHL: 1m59 Karen De Prijck/ABES: 1m66 
Polsstok Fleur Hooyberghs/ACHL: 3m35 Hanne Borstlap/ACHK: 3m50 - Aurélie De Ryck/LYRA: 4m05 
Ver Lynn Beck/KAPE: 5m43 Hanne Vancamp/OLSE: 5m26 Peguy Kisoka/ZWAT: 5m22 Ine Hermans/AVKA: 5m08 
Hinkstap Silke Daems/ABES: 9m46 Jana Horemans/VMOL: 10m70 Maaike Thompson/OLSE: 10m68 Eva De Laet/VMOL: 10m80 
Kogel Britt Rens/WIBO: 10m99 Laura Peeters/AVKA: 12m63 Elise Helsen/ACHL: 12m15 Sophie Verlinden/WIBO: 12m80 
     
De Antwerpse mannenkampioenen 
 Cadet Scholier Junior Senior 
60m Jens Desmedt/ACHL: 7”58 Simon Verherstraeten/LYRA: 7”08 Kobe Vleminckx/ACHL: 7”05 Victor Hofmans/OLSE: 6”98 
200m Stef Coremans/AVZK: 24”72 Sven Van Den Bergh/AVKA: 22”42 Kobe Vleminckx/ACHL: 22”70 Victor Hofmans/OLSE: 22”11 
400m Seppe Horemans/VMOL: 56”86 Sven Van Den Bergh/AVKA: 49”49 Hannes Huyck/SPBO: 51”52 Tim Cools/BRAB: 52”03 
800m Lukas Maes/KAPE: 2’11”16 Dries Peeters/ACBR: 2’01”89 Jochem Vermeulen/KAPE: 1’55”46 Andy Groffen/AVKA: 1’59”00 
1500m - - Michiel Gijs/ARAC: 4’28”21 Hicham Migou/BRAB: 4’10”22 
60mH Kwinten Torfs/ACHL: 9”11 Jaan Bal/ACBR: 8”31 Alexander Gabriëls/OLSE: 8”41 Ruben Devrieze/AVKA: 8”40 
Hoog Lennert Verduyn/ABES: 1m68 Jens Van Bael/AVZK: 1m80 Yentel Castrel/LYRA: 1m78 Ruben Devrieze/AVKA: 1m98 
Polsstok Kwinten Torfs/ACHL: 3m45 Tibor Van Den Eynden/ACBR: 3m90 Thomas Van Nuffelen/AVZK: 4m52 Michiel Bienens/ACHL: 4m30 
Ver Jayda Masudi/BVAC: 5m56 Stijn Dom/ATAC: 5m93 Lorenzo Van De Vijver/ACBR: 6m66 Björn De Decker/WIBO: 7m12 
Hinkstap Lennert Verduyn/ABES: 10m95 Cedric Mampuys/AVKA: 12m35 Egbert Appiah/OLSE: 12m85 Jannes Boonen/ABES: 14m25 
Kogel Sander Milloen/AVZK: 11m27 Senne Vanbroekhoven/VMOL: 13m78 Matthias Quintelier/AVKA: 16m91 Remco Goetheer/OLSE: 17m21

Antwerpse sprintkampioenen 

Mehuys: “Blij dat ik terug ben”
Elise Mehuys, terug van weggeweest na ziekte en blessureleed, 
vierde op het PK indoor haar comeback in stijl met de klassieke 
spurtdubbel. De 60m-finale won ze overtuigend in 7”87. Enkele 
uren later was ze ook de beste in de 200m in 25”62. Met die 
tijden bleef de Lyra-loopster ver boven haar records van 7”70 en 
24”87 die ze in 2013, toen nog als juniore, neerzette. Toch was ze 
dolgelukkig. “Mijn tijden waren niet super, maar toptijden had ik 
ook helemaal niet verwacht. Het was anderhalf jaar geleden dat 
ik nog een wedstrijd gedaan had,” vertelde de 20-jarige studente. 
“In 2014 heb ik gesukkeld met klierkoorts en daarna heb ik mijn 
kruisband gescheurd waardoor ik 9 maanden moest revalideren. Ik 
heb maandenlang uitgekeken naar deze wedstrijd. Ik ben enorm 
blij dat het allemaal zonder problemen verlopen is. Eindelijk ben ik 
er terug bij en ik haal toch weer twee gouden medailles. Als je na 
zo een lange revalidatie opnieuw wedstrijden kunt doen, dan weet 
je dat al het harde werk de moeite waard was,” straalde ze.

Hofmans: “Geluk gehad”
Victor Hofmans mag zich de snelste spurter van de provincie 
Antwerpen noemen. De pupil van Olse-trainer Walter Lommaert 
pakte goud in de 60m in 6”98 en goud in de 200m in 22”11. “Op de 
60m stonden twee atleten ingeschreven die al onder de 7 seconden 
doken. Daarom had ik eerder een podiumplaats verwacht in plaats 
van de titel,” reageerde hij. “Ik verbeterde mijn record met twee 
honderdsten tot 6”98. Als openingswedstrijd van deze winter vind 
ik dat echt super.” De 200m verliep moeizamer. Hij finishte in 
22”11. Daarmee was de Oelegemmenaar één honderdste rapper 
dan Jannes Boonen/ABES die in de tweede reeks 22”12 op de klok 
had gezet en daarmee lang aan de leiding stond. Dylan Calluy/
OLSE (22”28) won brons.  “Na 100m struikelde ik een beetje. Ik 
heb er dan alles moeten uitpersen tot op de finish om het te halen. 
Uiteindelijk won ik de titel nog met één honderdste. Een beetje 
geluk gehad dus. Maar ik ben wel blij met de twee titels,”  vertelde 
de vice-Belgisch kampioen op de 100m bij de beloften die nog hoopt 
te verbeteren. “Deze winter miste ik nog geen enkele training. Dat 
loont ook. Mijn droomdoel is nu om onder de 6”90 te duiken over de 
kortste afstand. Op de 200m wil ik onder de 22 geraken.” 

Elise Mehuys 
synchroon 
met één jaar 
jongere Ine 
Van Hoeck. 
Maar Elise is 
wel 6/100sten 
sneller en pakt 
de Antwerpse 
60m-titel.

Elise Helsen.



Master Sophie Verlinden/WIBO (goud kogel 
met 12m80): “De afstand was niet super. Maar 
ik ben in de voorbereiding veel geblesseerd 
geweest. Gezien het feit dat ik me niet degelijk 
kon voorbereiden, ben ik best nog wel tevreden 
over mijn prestatie. De hoeveelste provinciale titel 
dit is ? Ik denk dat dit mijn 23ste is. Op naar de 

25 volgend jaar.”
Juniore Stefanie Brosens/ATAC (goud 200m in 25”74, 
vijfde kogel 10m33):  “Het kogelstoten was ronduit 
slecht. Die wedstrijd wil ik zo snel mogelijk vergeten. Ik 
haalde één meter minder dan normaal. De benen zaten 
echt niet goed bij het kogel. Over mijn 200m ben ik dan 
weer wel heel blij. Mijn vorige 200m indoor ging slecht, 
maar nu liep ik opnieuw onder de 26 seconden. Het is 
lang geleden dat ik nog zo’n goede 200m liep. Dat is een 
hele opluchting. Deze keer mocht ik lopen in baan zes. 
Geen ideale baan, maar wel beter voor mij dan baan 
een. Na 100m kwam Bo Brasseur me voorbijgelopen. 
Ik kon aanpikken en zo in het juist ritme geraken. Ik 
heb toch één titel en daarmee ben ik tevreden. Voor het 
kampioenschap had ik ook gezegd dat ik met één titel 
al blij zou zijn. Eind januari neem ik waarschijnlijk nog 
deel aan het KVV. Ik wil ook nog een meerkamp op de 
planning zetten deze winter om te kijken waar ik sta op 
de verschillende deelcompetities.”
Cadet Sander Milloen/AVZK  (goud kogel met 11m27 
en brons 60mH in 9”66): “Ik koos voor kogel omdat ik 
daarin de meeste kansen had. Mijn prestatie vind ik wat 
middelmatig. Ik kwam wel in de buurt van mijn PR. Maar 
ik had graag rond de 11m50 gegooid. Ik ben de broer 
van Nele Milloen. Zij is ook heel goed bezig. Vandaag 
doet zij polsstok en 400m. Ik heb ook nog een jongere 
zus Sari. Die doet ook aan atletiek. Zij is nog pupil.”
Cadet Jayda Masudi/BVAC (goud ver met 5m56 en 
vierde 60m in 7”72): “Ik ben heel tevreden over mijn 
twee wedstrijden. In het verspringen heb ik mijn PR 
verbeterd. Mijn vorige record was 5m38. In de 60m zat 
ik maar één honderdste boven mijn record. Het was heel 
tof om er opnieuw bij te zijn. Vorig jaar heb ik er een 
jaar uit gelegen na een blessure. Ik ga proberen op het 
KVV een toptienplaats te halen. Dat lijkt me wel een mooi 
doel voor deze winter.”

Scholier Sven Van Den Bergh/AVKA (goud 200m in 
22”38 en goud 400m in 49”49): “Ik vind het wel een 
goeie tijd. Mijn vorige record was 22”86. Daar zit ik toch 
ver onder. Met de 200m in de benen weet ik niet zo 
goed wat ik van de 400m mag verwachten. Onder de 
50 seconden duiken zou mooi zijn.” (en dat lukte, nvBS)
Seniore Aurélie De Ryck/LYRA (goud polsstok met 
4m05): “Mijn aanloop zat opnieuw goed en ik was wel 
tevreden over mijn sprongen. Mijn pogingen op 4m15 
heb ik wel compleet weggegooid. Ik voel zeker wel dat er 
meer inzit. Maar polsstok blijft een technische discipline. 
Alles moet juist zitten. Daarom blijf ik op aanraden van 
mijn trainer nog de korte stokken gebruiken om eerst 
daarmee goed te springen. Stap voor stap wil ik vooruit 
blijven gaan. Ik ben blij dat ik na drie mindere jaren 

terug zo vlot over de 4 meter spring. Dat geeft veel 
vertrouwen.”
Scholiere Sam Theeuws/LYRA (goud 60m in 8”07 en 
200m in 26”05): “Dat ik twee titels zou halen, had ik 
niet echt verwacht. Van welke titel ik het meest tevreden 
ben ? Van de 200m omdat ik daar mijn tijd toch serieus 
verbeter. Deze winter hoop ik de prestaties door te 
trekken en mijn chrono’s nog wat te verbeteren. Naast 
de spurt train ik ook op verspringen en op speerwerpen.”
Scholier Jaan Bal/ACBR (goud 60mH in 8”31, zilver 
200m in 23”10): “Ik heb veel horden geraakt. De 200m 
ging wel goed. Ik liep een PR. In de meerkamp wil ik het 
graag goed doen deze winter, maar een puntenaantal 
ga ik er niet opplakken. Gewoon zoveel mogelijk PR’s 
verbeteren is het doel.”
Cadette Lynn Beck/KAPE (goud 60mH in 8”77 en 
goud ver met 5m43): “Ik ben heel tevreden over mijn 
hordewedstrijd. Vooral omdat ik mijn PR verbeter. 
Enkele weken geleden liep ik al 8”81 en nu doe ik daar 4 
honderdsten af. Mijn start was goed, mijn horden waren 
goed en ik had een goeie finish. Alles lukte gewoon 
vlot.  Deze winter wil ik heel graag het Belgisch record 
op de 60m horden proberen te verbeteren. Ik heb het 
opgezocht en dat record staat op 8”48.”
Renée Eykens/KAPE (tweede 400m in 56”74 ): “Deze 
winter heb ik vooral op uithouding getraind. Ik voelde 
dat ik op het einde helemaal dood zat. Het was niet mijn 
bedoeling om te winnen. Ik wilde vooral een goeie tijd 
lopen en dat is me gelukt: mijn snelste indoortijd ooit op 
de 400m. Daarover ben ik heel tevreden. Ik probeerde 
Ine voorbij te gaan in de bocht, maar ik geraakte er niet 
helemaal over. Als je in de bocht aan de buitenkant zit, 
dan weet je dat je op het einde in de laatste rechte lijn 
misschien iets tekort zult komen.”

Seniore Ine Hugaerts/DUFF (goud 400m in 56”67): 
“Ik had me voorgenomen om snel te starten en er vol 
voor te gaan. Renée kwam op het einde nog heel dicht, 
maar ik probeerde te versnellen om haar voor te blijven. 
Ik liep indoor al 55”78. Maar als opener kan ik over deze 
wedstrijd heel tevreden zijn. Het KVV wordt wellicht de 
eerstvolgende wedstrijd want er komen voor mij eerst 
nog examens aan. Ook het BK aflossingen wordt een 
belangrijk doel, want met Ac Duffel hebben we een 
sterk team. Onze titel van vorig jaar moeten we zeker 
verdedigen.”
Cadet Seppe Horemans/VMOL (goud 400m in 56”86): 
“Het liep wel goed vond ik. Ik heb heel ontspannen 
kunnen lopen. De eerste 200m heb ik bewust nog wat 
rustiger aan gedaan, maar in de laatste 200m kon ik nog 
versnellen. Het was nog maar mijn eerste 400m indoor 
ooit. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar het is 
meegevallen. Mijn zus Jana doet ook aan atletiek. Onze 
trainster, May Verheyen, laat ons vaak samen trainen. 
Wie het snelst loopt ? Soms ben ik rapper op training en 
soms loopt mijn zus het snelst.”

Antwerpse smaakmakers

Ine Hugaerts 
(rechts) en 
Renée Eykens 
leveren een 
boeiende 400m 
af, waarbij de 
Duffelse aan 
het langste 
eind trekt. 
Brabants kam-
pioene Stepha-
nie Herssens is 
getuige van op 
de eerste rij.

Jaya Masudi 
bezorgt Beer-
schot de ver-
springtitel bij de 
cadetten. Thor-
ben Declerck 
(links) komt met 
5m45 elf cen-
timeter te kort 
voor het goud. 
Niels Slaets 
krijgt brons voor 
zijn 5m37.



Een blik op de titeltabel leert dat 
DCLA de meest succesvolle club 
was op het PK. Liefst 21 schildjes 
mochten de rood-witten mee naar 
Kessel-Lo nemen. OEH telde 15 
provinciale kampioenen in haar 
rangen en VAC 11. In Antwerpen 
ging ACHL met de eer van beste 
club lopen: 13 titels en 35 
medailles was de buit. Al moest 
AVKA (11 titels en 29 medailles) 
nauwelijks onderdoen. Olse 
Merksem was goed voor 10 titels. 

Seniores
Bij de seniores kroonden Victor 
Hofmans/OLSE en Elise Mehuys/LYRA 
zich tot Antwerpse spurtkoning en 
koningin van de dag (zie randstuk). Ine 
Hugaerts/DUFF vocht in de 400m een 
beklijvend duel uit met Renée Eykens/
KAPE. Hugaerts startte snel, dook 
als eerste de tweede ronde in en kon 
weerstaan aan de aanval die Eykens 
nog inzette vlak voor de laatste bocht. 
Tot aan de finish moest de Duffelse 
wel blijven knokken om de Europese 
junioreskampioene 800m achter zich te 
houden. De klok stopte voor Hugaerts 
op 56”67 vlak voor de Kapelse die 
wel haar indoorrecord aanscherpte 
tot 56”74. Tim Rummens/DCLA was 
de snelste man op de 400m. De 
atleet van Rudi Diels deed het zonder 

omkijken in 48”94. Een opsteker. 
Hoewel Cedric Nolf (nam deel aan 
de 60m), Mathias Broothaerts/LYRA 
(nog niet veel kunnen springen door 
knieproblemen) en Jeroen Vanmulder/
DAC (nog in traininsopbouw) ontbraken 
in het verspringen, liet winnaar Björn 
De Decker/WIBO wel een 7m-sprong 
zien. 7m12 haalde de vriend van 
1500m-loopster Sofie Van Accom. Die 
1500m stond trouwens voor het eerst 
geprogrammeerd op het PK Antwerpen. 
De naar Vlaams-Brabant uitgeweken 
Antwerpenaar Bart Verschoren/DAC 
was de snelste op die afstand in 4’09”71. 
Bart is al een tijdje master… Een andere 
master, Heidi Van Maele/VAC, was 
als enige deelneemster de logische 
winnares bij de vrouwen. Tijd: 5’01”22. 
Zij waren trouwens niet de enigen die 
toonden dat ook masters op een PK 
alle categorieën kunnen schitteren. Zo 
won vice-Europees masterkampioene 
Ilse Peetermans/ACHL (W45) in 9”62 
de Antwerpse titel op de 60m horden 
in een BR voor haar leeftijdscategorie 
en veroverde Sophie Verlinden/WIBO 
(W35) haar 23ste provinciale schildje. 

Victor Hofmans 
op weg naar 
zijn tweede 
provinciale 
sprinttitel. In 
deze 200m 
geeft club-
makker en 
leeftijdsgenoot 
Dylan Calluy 
(links, 22”28)   
het meeste 
weerwerk. 
Goed voor 
brons, want in 
een andere se-
rie lukt Jannes 
Boonen 22”12, 
amper één 
honderdste te 
weinig voor de 
titel. 

Sophie Verlinden is een vaste waarde 
op het provinciale kogelpodium. Hier 
krijgt ze gezelschap van Els Van Nieu-
wenhuyse (links, 12m30) en Benedicte 
Geudens (12m07), beiden meer dan tien 
jaar jonger dan de WIBO-master.

Nog een Antwerpse uitblinker: eerste-
jaarsscholier Jaan Bal is de snelste over 
de horden in 8”31. Voordien had hij ook 
al 200m-zilver gewonnen in de 200m. 
Zijn 23”10 werden in een andere reeks 
nog overvleugeld door Sven Van Den 
Bergh met 22”42.



Seniore Regine Rutsaert/DCLA (goud 200m in 
26”35 en goud ver met 5m46): “De tijd is vooral 
een bevestiging van mijn prestaties in de zomer. 
Ik ben wel tevreden. Mijn PR op de 200m outdoor 
is 25”99. Ik hoop om ook in het verspringen mijn 
prestaties van de zomer te bevestigen, maar of 
dat lukt, wordt wat afwachten, want ik sukkelde 
met een lichte blessure.”
Cadet Dries Spelmans/RCT (goud kogel met 

11m93): “Ik had eerlijk gezegd toch op iets beter 
gehoopt. Mijn PR is 13m02. Het zou dus nog verder 
moeten kunnen. Maar mijn techniek zat niet zo goed. De 
komende wedstrijden hoop ik wel om beter te gooien. 
Doel deze winter is om mijn record te verbeteren.”

Seniore Vanessa Sterckendries/OEH (goud kogel 
met 13m05): “Ik train nooit op kogel. Daarom is 
het altijd leuk en spannend om te zien wat ik in een 
wedstrijd kan bereiken. Dat ik hier mijn record verbeter 
tot 13m05, betekent dat de conditie zeker wel goed zit.”
Scholiere Louise Craemers/DCLA (goud 200m in 
26”50, zilver 60mH in 9”12): “Dit is een persoonlijk 
record indoor voor mij op de 200m. Outdoor liep ik al 
wel sneller. Maar ik ben heel tevreden. Vorige week liep 
ik nog een hele slechte baanronde, maar vandaag ging 
het echt goed.”
Senior Laurens François/OEH (goud 200m in 22”50):  
“Twee jaar geleden werd ik nog VAL-kampioen. Ik  had 
daarna op mentaal vlak een moeilijk jaar. Sinds oktober 
ben ik terug goed aan het trainen met ook een nieuwe 
trainer, Philip Gilson, naast mijn andere trainer, Dirk 
Van Den Bosch. Ik ben heel tevreden over mijn chrono, 
ook al is het ver boven mijn record. Ik vind dat ik al heel 
ver sta. Het was niet simpel vanuit baan drie. Na de 
tweede bocht vreesde ik om in de tribunes te vliegen, 
maar ik kon het houden.” 
Senior Matthias Vanattenhoven/DCLA (goud 800m 
in 2’02”14): “Samen met mijn collega-trainers van de 
doorstromingsgroep hebben we hier een lange leuke dag 
beleefd. We konden ook dit jaar weer 29 DCLA-jongeren 
uit onze groepen motiveren om hier deel te nemen. Dat is 
niet evident, want de meesten uit de doorstromingsgroep 
hebben nog nooit een competitie betwist. Zij hebben 
zich na hun miniementijd nog niet gespecialiseerd en 
kunnen nog niet bij een disciplinetrainer terecht. Wij 
helpen hen verder in hun oriëntatieproces. En jawel: 
ze winnen soms ook provinciale medailles. Dat ik hier 
ook een titel pak, is niet zo belangrijk. Ik ben pas terug 

van een langer verblijf in Australië: alle pluimen voor de 
prestaties van ‘onze’ atleten - en ook voor de organisatie 
van het transport - gaan dus naar mijn collega-trainers.”
Scholier Brecht Van Breedam/ROBA (goud 60mH in 
8”93 en zilver 400m in 55”27): “Ik ben heel tevreden 
over mijn 400m-tijd. In mijn vorige outdoorseizoen 
haalde ik 55”55. Omdat dit mijn eerste indoorwedstrijd 
was, vind ik de tijd wel goed. Mijn volgende doel is om 
het record opnieuw te verbeteren. Ik had de titel op 
de horden zeker niet verwacht. Ik had de eerste horde 
hard geraakt, maar voor de rest ging het goed. Deze 
winter wil ik mijn chrono op de 60m horden zeker 
nog verbeteren en ook mijn tijden op de 60m en de 
200m wil ik aanvallen. Op de kampioenschappen zal ik 
voornamelijk de 60m horden en de 400m combineren. 
Dit was mijn vijfde provinciale titel in totaal. Ik train bij 
de kern van Betekom.”

Vlaams-Brabantse smaakmakers

Tuur Bras (midden) wint de 200m nipt van Sven Van Den Bergh 
(links). Beiden houden ze er een provinciale scholierentitel aan 
over. Yoren Muyldermans (rechts) finisht in 23”24 op het bronzen 
Antwerpse plaatsje.

Attenhovenaar Dries Spelmans wint de cadettenkogel voor 
zijn één jaar jongere broer Ward (11m72). Robbe Vloebergs 
(rechts) pakt na de RCT-broers met 11m51 het brons.

Brecht Van Breedam.



Links: 
Zondag 10 januari 2016 Gent, Topsporthal 
Resultaten: 
http://www.toastit-live.be/results/2016/jan/zo10/schedule.html 

@letiekleven verzonden: woensdag 13 januari
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De Vlaams-Brabantse vrouwenkampioenen 
 Cadet Scholier Junior Senior 
60m Merel Bras/OEH:8”34 Hanne Kegels/VAC: 8”09 Laurence Lobbens/VAC: 7”80 Romy Roucourt/ROBA: 8”47 
200m Martha Cromphout/VAC: 26”99 Louise Craemers/DCLA: 26”50 Bo Brasseur/DCLA: 25”54 Regine Rutsaert/DCLA: 26”35 
400m Ine De Bot/DAC: 61”52 Hanne Van Loock/DCLA: 59”32 Theresa De Ryck/ROBA: 66”03 Stephanie Herssens/DCLA: 58”64 
800m Marthe Van Deuren/VAC: 2’36”85 Mirte Fannes/DCLA: 2’22”85 Aminta Diawara/LOND: 2’37”05 Dinja De Win/DAC: 2’22”25 
1500m - - - Heidi Van Maele/VAC: 5’01”22 
60mH Nina Hespel/DCLA: 9”03 Leyla Anthonissen/OEH: 8”63 Elise Loncol/DAC: 9”46 Dorien Van Diest/OEH: 8”63 
Hoog Nina Hespel/DCLA: 1m65 Hanne Van Loock/DCLA: 1m66 - - 
Polsstok Kato Gevaert/ROBA: 2m75 Lise Morren/RCT: 3m45 Ynse Dooms/DAC: 2m40 Laura Quirin/DCLA: 3m55 
Ver Marie Loncol/DAC: 4m89 Eve Willems/VAC: 5m64 Bo Brasseur/DCLA: 5m47 Regine Rutsaert/DCLA: 5m46 
Hinkstap Antonia Sala Svenlo/BVAC: 10m20 Mirthe Beyens/DAC: 10m10 Hanne Annendyck/DAC: 10m75 Ellen Delecluse/DCLA: 11m09 
Kogel Elena Defrère/DCLA: 13m17 Dani Maluta/ACKO: 14m02 Evelyne Claes/RCT: 9m86 Vanessa Sterckendries/OEH: 13m05 
 
De Vlaams-Brabantse mannenkampioenen 
 Cadet Scholier Junior Senior 
60m Milan Degrève/OEH: 7”74 Tuur Bras/OEH: 7”18 Axel Viaene/OEH: 7”16 Cedric Nolf/VAC: 6”91 
200m Christophe De Schryver/VAC: 24”87 Tuur Bras/OEH: 22”38 Axel Viaene/OEH: 22”55 François Laurens/OEH: 22”50 
400m Scott Edoso Rombouts/VAC: 60”01 Jonathan Sacoor/OEH: 49”46 Gerbrand Huts/RCT: 50”00 Tim Rummens/DCLA: 48”94 
800m Jonathan Keirse/DCLA: 2’06”47 Pieter Sisk/DCLA: 2’01”55 David De Vos/OEH: 2’08”11 Matthias Vanattenhoven/DCLA: 2’02”14 
1500m - - - Bart Verschoren/DAC: 4’09”71 
60mH Ruben Serré/DAC: 9”93 Brecht Van Breedam/ROBA: 8”93 Tom Bellemans/ROBA: 8”77 - 
Hoog Benjamin Smets/ROBA: 1m68 Lars Van Looy/VAC: 1m98 - - 
Polsstok Jules Vanlangenaker/RCT: 2m95 Rowan Degreéve/OEH: 2m95 - - 
Ver Milan Degrève/OEH: 5m97 Niel Mory/OEH: 6m41 Mathieu Pieters/DCLA: 5m72 Remco Aubert/ROBA: 6m31 
Hinkstap Xeno Robeet/ACKO: 10m80 Xango Robeet/ACKO: 11m23 - Remco Aubert/ROBA: 13m96 
Kogel Dries Spelmans/RCT: 11m93 Carlo Alexander Ferraris/DCLA: 14m82 Ilya Defrère/DCLA: 17m26 BR ! Arne Broeders/DCLA: 13m43


