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Overzicht winterseizoen

Indoorseizoen mannen: dubbelslag voor Neefs en Leyseele
Tekst: Georges VANBESIEN

Het indoorseizoen werd op tweede
Kerstdag door Racing Club Gent traditioneel op gang getrokken met de
mijl, een afstand die sinds jaar en
dag heel wat gegadigden naar de
Topsporthal lokt. Bart Verschoren/
DAC-M35, vorig jaar met 4’29”79
een Belgisch record op die afstand,
zette nu 4’30”25 neer, minder dan
een halve seconde verwijderd van
een nieuwe recordverbetering. Voor
Marc Neefs/DCLA-M50 was het wél
raak: hij bleef met ruim verschil onder het amper één jaar oude record
van Lieven Gryp/VAC, en vervolgde
een week later door over 1000m met
eenzelfde brio Jozef Claessens/VOLH
van de troon te stoten, een plaats
waarop de kranige Waaslander 15
jaar lang was overeind gebleven.
Marc Neefs verraste ook bij het provinciaal kampioenschap, waar hij in
de 800m extremis een fractie sneller
sprintte dan M45-ers Joost GrymonDirk De Herdt verbeterde zijn M55record kogelstoten op dezelfde dag dat
zijn poulain Matthias Quintelier het
junioresrecord op zijn naam bracht.
Foto: Luc DEQUICK

Marc Neefs heeft zijn M50-indoordebuut
niet gemist. - Foto: Luc DEQUICK

pon/ROBA en David Hellinx/WIBO.
Met 2’03”90 liep de Leuvense leraar
overigens de tweede M50-chrono
ooit, na de ongenaakbare André Lafère/RAM. Neefs was niet de enige die
een dubbelslag lukte, want Erik Leyseele/BEHO-M65 maakte op zijn beurt
brandhout van de vorige recordtijden
op zowel de mijl als de 1000m. “Vorig
jaar maakte ik mijn debuut op het BK
indoor met een titel 1500m. De ambitie was gewekt, ook al lag dat vele
rondjes draaien me niet zo goed. Maar
de kans om één of meerdere records
op mijn naam te brengen, wilde ik niet
laten liggen…” Dat de West-Vlaming
bitter weinig links laat liggen, mag
blijken uit het feit dat hij vorig jaar
naast de 1500m indoor nog vier andere nationale titels versierde: veldlopen, berglopen, 800m en 5000m.
Ook Dirk Jacobs/LOOI-M55 liet zich
van zijn beste zijde zien; op de VSmeeting (16.01) raasde hij de 200m
af in 25”27, amper 2/100” boven
het BR dat hij samen met Paul-Emile Chenois/CRAC deelt. Voor Dirk De
Herdt/AVKA-M55 was het meteen van
dat: hij stootte bij zijn eerste poging
de kogel 6kg 12m28 ver, 35cm verder
dan zijn vorig BR. In Tienen (28.11)
flirtte Gabriel De Muynck/BAV-M70
met het BR kogel 4kg (11m45) waar
hij vier luttele centimeters van verwijderd bleef. Bert Muyldermans/SPVI-M35 was ter gelegenheid van het
provinciaal kampioenschap AC naar
loffelijke gewoonte toonaangevend
in ver- (6m11) en hinkstap (13m45),
maar het was Kurt Van Wynsberge/
DEIN die als M45 het best scoorde: in
het hinkstap benaderde hij zijn eigen
BR (12m99) tot op 17cm.
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Mag Gezien Worden

Indoorseizoen vrouwen: Andries en Peetermans op de horden

Gerda Andries: snel over de horden.
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Gerda Andries/AVKA-W50 heeft
haar start op de hoge horden niet
gemist: in Hoboken (12.12) bleef zij
met 10”95 weliswaar nog 15/100”
verwijderd van het BR dat Hildegarde Vanhorenbeeck/STAX in 2005
vestigde, maar in Gent (26.12 en
02.01) was het telkens een schot
in de roos: 10”66 en 10”64. “Ik ben
uiteraard opgetogen met dit resultaat, maar ik denk nog beter te kunnen,” aldus Gerda. Dus trok zij een
week later andermaal naar de Topsporthal, maar bleef deze keer op
10”71 steken. In dezelfde reeks was
het wél prijs voor Ilse Peetermans/
ACHL-W45, die met 9”62 het BR
van Véronique Feipel/DAC (die hier
10”04 lukte) ruim overtrof. Aanvang
december, maar dan in Woluwe, liet
Laurence Guillet/RESC-W35 9”47
optekenen, goed voor een derde
beste prestatie ooit. Het BR (9”00)
van Els Coppieters/DEIN (intussen
gestopt met competitie) komt weliswaar nog niet in het gedrang, maar
de aanzet is gegeven en dan weet je
maar nooit. Corinne Debaets/DCLAW50 knoopte na jaren lijfelijke miserie terug aan met nationale records.
Na de outdoortabellen, pakte ze ook
het indoorovaal aan. Over één mijl
kwam zij tot 5’38”98, liefst tien seconden sneller dan Chantal Van den
Eede/OEH negen jaar geleden vermocht. De aanloop naar meer zou
je denken, maar Corinne ziet het
anders: “Ik ben vanzelfsprekend
tevreden dat ik mijn 33ste masterrecord beet heb, maar besef tevens
dat voor 800m, 1500m en 3000m de
huidige records momenteel buiten
mijn bereik liggen. Bovendien sukkel ik van het ene lichamelijke on-

gemak in het andere, zodat van een
fatsoenlijke trainingsopbouw voorlopig nog niet veel te merken is.” Dat
kan zijn, maar het gaat wel de goede
richting uit. Zo liep zij op het provinciaal kampioenschap AC de 800m
in 2’31”85, en tot dusver deed enkel
recordhoudster Nele Hillewaere/VS
(2’27”67) beter.
Emmanuel Loverie wint overal waar hij
start. Hier in Roeselare zet de Duffelnaar John Kluskens op afstand.
Foto: Nadia VERHOFT

Veldlopen Mannen:
Loverie steekt er bovenuit
Dat Alexander Diaz Rodriguez/BEHO-M35 telkens hij bij de masters
of de seniores in de clinch gaat een
hoofdrol vertolkt, daar kijkt niemand
nog van op. Na wereldtitels 5000m
en 10.000m, naast nationaal goud
in cross en halve marathon, is iedereen het erover eens dat hij een
groot kampioen is. Op het BK AC
cross 2015 in Wachtebeke na, waar
hij voorafgegaan werd door leeftijdsgenoot Steven Heemskerk/ATLA, bewees hij het hele jaar door de sterkste te zijn. Te beginnen met het BK
cross waar hij zijn Limburgse rivaal
op zijn beurt het nakijken gaf. Eens
het nieuwe veldloopseizoen ingezet,
vervolgde hij met overwinningen of
dichte ereplaatsen in sterk bezette
wedstrijden bij de seniores. Net als
Steven Heemskerk trouwens, zij het
aan de andere kant van ons land.
Ongenaakbaar bij de masters tot
aanvang 2016, maar dan een koud
stortbad over zich heen gekregen op
3 januari in Lier waar Emmanuel Loverie/DUFF-M40 hem naar de tweede plaats verwees. Met 26 seconden
verschil nota bene. Toegegeven, het
kan de allergrootsten overkomen
want de ene dag is de andere niet,
maar het feit dat Loverie tot dusver
alle acht wedstrijden gewonnen heeft
waar hij aan deelnam, wil ook wat
zeggen. Temeer omdat de concurrentie een pak klinkende namen M35
bevatte, zoals Steven Vermeiren/
LOOI, Sven Kerremans/DUFF
of Jurgen Huybrechts/AVZK
die stuk voor
stuk om en bij
de minuut aan
het been kregen gesmeerd.
John Kluskens/
LAT-M45
behoorde herhaaldelijk ook tot
zijn slachtoffers,
maar wordt niettemin de te kloppen man op het
BK. Patrick Vandebosch/ADD
hoeft hij niet
te
bekampen,
want eind februari maakt die de
overstap naar de
M50 waar Patrick
Van Daele/ROBA
de plak zwaait.

Veldlopen Vrouwen:
Sterke terugkomers
Veerle Dendoncker/KAAG-W35 won
soeverein haar eerste drie veldlopen
(Deinze, Lokeren en Oudenaarde),
maar was in Maldegem (10.01) kansloos tegen Nathalie Ameloot/RCGW35 die ook in Bornem (24.01) aan
het langste eind trok. Ook Mona Rahmé/DCLA-W35 loopt in eigen gewest
iedereen naar huis: zij zwaaide al
zes keer met de bloemen. Regerend
kampioene Cathérine Martens/CABW
nam slechts sporadisch aan wedstrijden deel, maar aan haar overwicht
viel evenmin te tornen. Idem dito
voor Sandrine Host/RFCL-W40, die er
eveneens een handje van weg heeft
om zich enkel te tonen waar het moet.
Isabella Sluijsmans/ADD kan erover
meespreken, want al gaat zij in eigen
streek veelvuldig met de overwinning aan de haal, op het BK diende
zij zich vorig seizoen na de Waalse en
een verrassend sterke Rachel Enkels/
LOOI, met brons te vergenoegen.
Bij de W45 maakte gewezen nationale topper Fatiha Baouf/CABW een
indrukwekkend wederoptreden met
zeges in Monceau-sur-Sambre (8.11)
en vooral Hannuit (24.01). Ook Anja
Peeters/LOOI kwam uitstekend voor
de dag. Zelfs Lieve Palmans/SACN,
vorig jaar zilver na de ongenaakbare Nathalie Loubèle/DAMP, diende in

Lanaken (10.01) de duimen te leggen. Loubèle zelf is momenteel op de
sukkel met een weerbarstige knie,
en het is maar zeer de vraag of ze
deze winter nog in actie treedt. Terug van weggeweest daarentegen is
Els Van Hooydonck/ESAK, die na het

BK afhaakte met een ontstoken achillespees en pas op 1 november in Bonheiden haar wederoptreden deed met
een vierde plaats als resultaat. Katleen
De Cupere/RCT-W35, Anja Peeters en
Maria Vranckx/ACHL-W50 gingen haar
vooraf, maar in alle volgende wedstrijden haalde ze telkens het podium.
Meer zelfs, in Lier (3 januari) boekte
zij een eerste zege door op haar beurt
Maria Vranckx het nakijken te geven.
“Ik diende helemaal vanaf nul te herbeginnen, maar voel mij van wedstrijd
tot wedstrijd beter worden. Bijzonder
hoopgevend met het oog op wat nog
komen moet.” Corinne Debaets zit in
hetzelfde schuitje: nu voor de W50+
eveneens (soms) afzonderlijke wedstrijden worden ingericht (samen met
de meisjes scholieren), kon zij zich bij
haar eerste optreden in Grimbergen (3
januari) verheugen in een eerste zege
door clubgenote Marijke Willekens achter zich te houden. Concurrente Nele
Hillewaere/VS smaakte al eerder de
vreugde van een overwinning door
in Deinze (15.11) Ann Rooms/HAMM
uit haar tred te lopen. Leen Lauwers/
DCLA, in het vorige BK nog zilver na
Vranckx, liet tot dusver niet in haar
kaarten kijken, maar dat was vorig jaar
eveneens het geval.

Anja Peeters: met succes actief in veld
en op de indoorpiste.
Foto: Martin BEX
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