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VELDLOPEN PK IN DE LILSE BERGEN

ATLETIEK BK MEERKAMPEN INDOOR

Ruben Devrieze pakt onverwachts goud op BK zevenkamp

JOHAN BOONEN

“En dan had ik
nog last van mijn knie”

Ruben Devrieze (links)
naast de bronzen Jannes Boonen.
Ruben Devrieze kroonde
zich zondag in Gent ver
rassend tot Belgisch kam
pioen zevenkamp. De
Aartselaarse alleskunner
zette een bijzonder solide
prestatie neer en verpul
verde zijn persoonlijk re
cord tot 5401 punten. De
jonge Jannes Boonen
(brons met 5215 punten)
stond naast hem op het
podium.
BART SPRUIJT

Van een gouden medaille op
het BK zevenkamp had Ru
ben Devrieze vooraf absoluut
niet gedroomd. “Met de me
dailles ben ik niet bezig. Ik
wil gewoon een goeie meer
kamp draaien en boven de
5200 punten proberen te
scoren”, sprak hij vooraf. De
gedoodverfde winnaar was
Niels Pittomvils. Die stond
ook aan de leiding na zes van
de zeven proeven, maar vlak
voor de afsluitende 1000m
besloot de Limburger om de
strijd te staken. Zo lag de weg

VELDRIJDEN JUNIORES SUPERPRESTIGE
SEPPE ROMBOUTS
PAKT 3DE PLAATS IN HOOGSTRATEN

“Dit is
een mooie revanche”
Seppe Rombouts reed zon
dag op de Superprestige in
Hoogstraten een knappe
cross bij de juniores. De Ne
derlandse wereldkampioen
Jens Dekker bleek te sterk.
Maar de Wuustwezelnaar
mocht als nummer drie wel
mee het podium op.
“Niet slecht, zeker niet na
een week waarin ik ziek ben
geweest”, sprak Rombouts
opgelucht. “Ik was goed ge
start, maar moest na een op

naar de Belgische titel open
voor Devrieze. Op zowat alle
proeven kwam de Vlaams
kampioen hoogspringen in
door in de buurt van zijn per
soonlijke records.
“Ik ben tevreden over al
mijn prestaties, maar had
geen enkele echte uitschie
ter. Ik ben vooral goed bezig
in mijn voorbereiding op de
tienkamp in de zomer. Daar
ligt de focus voor mij”, bena
drukte hij. Vooral op de laat
ste drie proeven op de twee
de dag op zondag overtrof de
23jarige AVKAatleet zich
zelf.
“Ik had wat last van mijn
knie. Alles verliep wat stroef,
maar ik haalde toch nog een
evenaring van mijn persoon
lijk record op de 60m hor
den. Daarna verbeterde ik
ook in het polsstok mijn re
cord en in de 1000m liep ik
acht seconden sneller dan
ooit.” Sander Maes (5238
punten) pakte het zilver.
Jannes Boonen uit Edegem
behaalde in zijn eerste meer

onthoud uit de achtergrond
terugkomen. Dit resultaat op
een heel zwaar parcours be
wijst dat ik goed hersteld ben
en dat ik na een mindere pe
riode opnieuw de goede vorm
te pakken heb.”
Rombouts werd een week
geleden nog zestiende op het
WK in Zolder. Een teleur
stelling voor de winnaar van
de Koppenbergcross, Overij
se, Baal en Francorchamps.
“Deze podiumplaats is een
mooie revanche na een
slechte periode na het Bel
gisch kampioenschap. Heel
jammer dat die periode net
samen viel met het WK.”
In het tussenklassement
van de Superprestige staat
Rombouts op een gedeelde

kamp bij de seniores meteen
brons. De 19jarige atleet van
ABES die afgelopen zomer
nog zeer nipt de limiet voor
het EK juniores in Zweden
miste, was tot het laatste mo
ment onzeker. Eén week
voor het BK meerkampen
moest hij nog forfait geven
voor het VK alle categorieën
met een voetblessure. Net op
tijd geraakte hij fit en gaf hij
meteen zijn visitekaartje af
bij de grote jongens.
“Het begon al heel goed met
een dik persoonlijk record op
de 60m. Over al mijn andere
proeven ben ik ook zeker te
vreden. Ik ben vooral blij dat
ik, nadat ik twee weken gele
den nog mijn voet omsloeg,
dit heb kunnen neerzetten in
mijn eerste jaar als senior.”
De zevenkamp van Ruben Devrieze:
60m: 7”38 (752 punten)
Verspringen: 6m78 (762 punten)
Kogelstoten: 12m50 (637 punten)
Hoogspringen: 2m02 (822 punten)
60m horden: 8”40 (884 punten)
Polsstokspringen: 4m40 (731 punten)
1000m: 2’45”57 (813 punten)
Totaal: 5401 punten

derde plaats. Een plaats die
hij volgende week tijdens de
slotmanche in Middelkerke
met hand en tand wil verde
digen. Al moet hij dan wel af
rekenen met Jarne Driesen
en Florian Vermeersch.
“Volgende week zijn we
even geen vrienden meer”,
klonk het lachend tegen Ver
meersch, gisteren nog twee
de in Hoogstraten. “Ik hoop
het seizoen nog met een po
sitieve noot te eindigen en
die derde plaats te verdedi
gen. Mijn slechtste resultaat,
een 19de plaats in Gieten,
mag ik dan schrappen. Die
podiumplaats in het eind
klassement behoort dus echt
wel tot de mogelijkheden.”
(sks)

NICK VAN PEBORGH
PAKT EERSTE PROVINCIALE VELDLOOPTITEL

“Andere jaren ben ik
altijd op skivakantie”
Nick Van Peborgh is op het
domein van de Lilse Bergen
in Gierle voor het eerst in
zijn carrière provinciaal
kampioen veldlopen gewor
den. De viervoudig Ant
werp Ten Mileswinnaar
haalde het met 45 seconden
voorsprong op winnaar van
vorig jaar Pieter Heeme
ryck.

Vlak voor de start gaf Van Pe
borgh nog even kusje aan zijn
vrouw en twee dochters. Met
een na het startschot stoof de
loper van AC Break weg. Triat
leet Ruben Geys durfde als eni
ge even mee te schuiven, maar
moest al snel temporiseren. Hij
zou uiteindelijk derde worden.
Nick Van Peborgh snelde ver
der en verder weg van de tegen
stand en haalde het na 9km
crossen met 45 seconden voor
sprong op Pieter Heemeryck,
de winnaar van 2015 en 2014.
“Ik had direct voorsprong,
maar ik wilde per se goed blij
ven doorlopen. Met het oog op
het voorjaar wilde ik er een
goede training van maken”,
vertelde de loper uit Ekeren.
“Maar het was behoorlijk
zwaar. Vooral het stuk op het
strandzand en de heuvels. Ik
zal het morgen wel voelen in
mijn rug. Het zandstuk naast
het water lag er neig bij. Veel
erger dan in de cross in decem
ber (op 20 december won Van

VROUWENVOETBAL
1STE PROVINCIALE
WUUSTWEZEL B  MOLDAVO
21
Doelpunten: 40’ Schepkens 0-1, 49’
Beyers 1-1, 81’ Vanthienen 2-1.
MARIATERHEIDE B  HOOG
STRATEN
41
Doelpunten: De Bel 1-0, Cuyvers 1-1,
De Bel 2-1, Van Goethem 3-1, Van Goethem 4-1.
ZAMMEL  ANTWERP GIRLS
10
Doelpunt: Kempen 1-0.
WEELDE  LOENHOUT
24
Doelpunten: Aerts 0-1, Van Staeyen
1-1, Jochems 1-2 (strafschop), Aerts
1-3, Van Staeyen 2-3, Aerts 2-4.
Rode kaart: Theeuwes (W).
’S GRAVENWEZELSCHILDE 
KONTICH B
11
Doelpunten: 77’ Reusens 1-0, 85’ Daneels 1-1 (strafschop).
HOVE  HEIST B 05 FORFAIT

IJSHOCKEY
BENELIGA
ANTWERP PHANTOMS leek
vrijdagavond in Den Haag tegen het
plaatselijke Hijs Hokij lange tijd op
weg naar de zege. Aan het einde van
de tweede periode stond er een verdiende 1-3 op het bord. Die werd in

Peborgh in Lille ook al de nor
male veldloop, red.).”
Voor Van Peborgh was het
zijn vierde crosszege van het
seizoen. Ondanks zijn goed ge
vulde palmares met een Belgi
sche titel halve marathon en
brons en zilver op het BK
10.000m was het nog maar de
eerste provinciale veldlooptitel
voor de stratenloopspecialist.
“Meestal ben ik tijdens het PK
op skivakantie, maar omdat het
kampioenschap dit jaar een
weekje later dan normaal viel,
kon ik toch nog eens deelne
men. Mijn volgende doelen
worden de halve marathon van
Venlo, waar ik onder de 1u05
wil lopen, het BK 10.000m en
natuurlijk de onvermijdelijke
Antwerp Ten Miles”, aldus Van
Peborgh die de voorbije vier
edities van de Ten Miles op zijn
naam schreef.
Bij de vrouwen ging de zege
naar Esther Schouten die het
haalde voor haar tweelingzus
Esther en titelhoudster Jolien
Boonen. De 19jarige Elke God
den (AVKA) finishte als vier
de.In de korte cross verlengden
Sam Valgaeren en Renée Ey
kens uit Kapellen hun titel.
“Vooraf had ik wat last van een
kleine blessure, maar gelukkig
is het goed gegaan. Ik vond het
behoorlijk zwaar. Maar de
crossen zijn voor mij nu een
maal een goeie training in de
winter”, vertelde Eykens.
“Volgend weekend, op de
IFAM indoor in Gent, loop ik
een 800m indoor, maar ik weet
totaal niet wat ik ervan mag
verwachten. Aangezien de zo
mer het hoofddoel is voor mij,
is het altijd moeilijk in te schat
ten waar ik sta in de winter.”
een mindere derde periode (3-1) evenwel uit handen gegeven, wat leidde
tot verlengingen. Daarin kwamen de
Nederlanders het eerst tot scoren,
waardoor Phantoms alsnog met 5-4
het onderspit moest delven. De doelpunten waren van De Herdt, Theunis,
Van den Bogaert en Pittoors. (lce)

BASKETBAL
BEKER VAN VLAANDEREN
ANTWERP GIANTS TWO  SO
BA
Morgen ontvangt Port of Antwerp Giants Two in sporthal Roosendael in
Merksem (19.30u) Soba voor de heenwedstrijd van de halve finale van de
Beker van Vlaanderen. Volgende
week woensdag 17 februari wacht in
Hoboken de terugwedstrijd. (cpm)

INDOORATLETIEK
BK STUDENTEN
MATTHIAS QUINTELIER werd
vrijdag in Gent Belgisch studentenkampioen kogelstoten. De 18-jarige
fysicastudent stootte de 7,26kg zware
kogel 14m88 ver. In de 400m haalde
Christian Iguacel zilver in 49”14. (basp)

AMERIKA
MANUEL DE BACKER verbeterde op een meeting in Amerika zijn
persoonlijk record op de 5000m tot
14’40”81. (basp)

