39 medailles voor AVKA op PK
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Atletiek Atletiekclub AVKA was met 39 medailles (dertien gouden, veertien zilveren en twaalf bronzen) zeer succesvol op het PK
atletiek in Brasschaat (zaterdag) en Kapellen (zondag). Eén van de kampioenen van AVKA op het PK was Wim Marynissen. De
Wilrijkenaar won goud in het verspringen (6m84) en zilver op de ...
Atletiek
Atletiekclub AVKA was met 39 medailles (dertien gouden, veertien zilveren en twaalf bronzen) zeer succesvol op het PK atletiek in
Brasschaat (zaterdag) en Kapellen (zondag).
Eén van de kampioenen van AVKA op het PK was Wim Marynissen. De Wilrijkenaar won goud in het verspringen (6m84) en zilver op
de 110m horden (15''67). En hij werd ook zesde op de 100m in 11''26 . "Ik zit momenteel nog in een zware trainingsperiode. Het PK
beschouw ik vooral als een training, maar gezien de omstandigheden mag ik niet klagen over mijn PK", legde hij uit. "In de Beker van
Vlaanderen (interclub) over enkele weken wil ik al wat beter presteren. Zeker nu we met AVKA voor het eerst in de hoogste afdeling
uitkomen."
Normaal legt Marynissen zich toe op de meerkamp, maar een nieuwe tienkamp is nog niet voor morgen voor de Belgische kampioen
zevenkamp van 2014. "Door een blessure kon ik geen onderdelen trainen waarbij ik draaibewegingen moet uitvoeren. Rechtdoor lopen
en verspringen lukt gelukkig nog wel. De focus zal dus vooral op het verspringen liggen deze zomer." Ook scholier Sven Van Den
Bergh (AVKA) was goed op dreef. Hij won goud op de 100m (11''12), de 200m (22''53) en de 400m (50''67). (BSE)

Copyright © 2015 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

Copyright © 2015 gopress. Alle rechten voorbehouden

