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 Sprint: dubbelkampioenen

De wind blies dus stevig in de rug 
van de sprinters en daardoor wor-
den sommige tijden gewoon naar 
de prullenmand verwezen. Iemand 
die echter de dans ontsprong, was 
cadette Lynn Beck/KAPE die de 80m 
horden al meteen in een snelle 11”79 
aflegde en de eerste ranglijstaan-
voerster wordt. Ook scholiere Han-
ne Vancamp/OLSE (14”14) kon met 
1,8m/s rugwind nog net een geldige 
prestatie neerzetten en bevestigde 
dat ze een zekere ambitie mag koes-
teren voor de rest van haar seizoen. 
Bij de mannen klokte junior Jordi Van 

Belgisch record ondanks rotweer

De Antwerpse Cadettenkampioenen
100m Lotte Van Lent AVZK 12.24  100m Stef Coremans AVZK 11.88
200m Lotte Van Lent AVZK 25.51  200m Stef Coremans AVZK 24.37
400m Eva Defloor AVKA 62.30  400m Seppe Horemans VMOL 53.60
800m Heleen Vermeulen KAPE 2.20.84  800m Seppe Horemans VMOL 2.08.64
1500m Isabeau Lenaerts ATAC 4.54.01  1500m Pieter-Jan Appels ATAC 4.32.80
80mH Lynn Beck KAPE 11.79  100mH Jens Desmedt ACHL 15.16
300mH Martha Ziarczyk RAM 47.36  300mH Stef Coremans AVZK 44.53
Hoog Dadjika Vanbellingen ACHL 1m56  Hoog Kwinten Torfs ACHL 1m72
Polsstok Fleur Hooyberghs ACHL 3m15  Polsstok Kwinten Torfs ACHL 3m30
Ver Lynn Beck KAPE 5m24  Ver Kwinten Torfs ACHL 6m12
Hinkstap Emma Doms RAM 10m45  Hinkstap Lennert Verduyn ABES 10m71
Kogel Fleur Hooyberghs ACHL 10m96  Kogel Kwinten Torfs ACHL 11m89
Discus Chiara Le Clerq LYRA 26m21  Discus Sander Milloen AVZK 41m28
Speer Britt Rens WIBO 30m56  Speer Sander Milloen AVZK 42m70

Een aprilse gril had-
den we uiteraard kun-
nen verwachten maar 
zo schizofreen heb-
ben we het weer nog 
maar zelden gezien 
tijdens een provinci-
aal kampioenschap. 
Op zaterdag, in Bras-
schaat, was de gure 
wind heer en mees-
ter en kon een groot 
deel van de sprint-
prestaties niet eens 
gehomologeerd wor-
den. In Kapellen was 
er ’s anderendaags 
wel gunstige rugwind 
maar werden de atleten dan weer 
getrakteerd op heel wat hagel- 
en regenbuien. Geen ideale om-
standigheden dus om zo vroeg in 
het seizoen te presteren, maar 
gelukkig kregen de toeschou-
wers toch nog enkele uitzonde-
ringen te zien. Zo verraste Mat-
thias Quintelier/AVKA met een 
Belgisch record en waagden an-
deren zich aan een bemoedigen-
de eerste limietpoging voor een 
internationaal kampioenschap.

 Record en limietjacht
Ondanks de verre van ideale 
omstandigheden, slaagden twee atleten 
er toch in zich duidelijk te onderscheiden. 
Zo viel er plots een Belgisch record uit de 
lucht en slaagde een andere atleet er ei 
zo na in om zich nu al te kwalificeren voor 
het scholieren-EK. Junior Matthias Quinte-
lier/AVKA stootte de kogel 17m97 ver en 
dat is exact dezelfde afstand als eeuwige 
concurrent Ilya Defrère bijna een jaar ge-
leden. Matthias zelf is verbaasd dat het 
record al zo vroeg in het seizoen een feit 
werd. “Ik wist dat ik over de 17 meter kon 
stoten maar dat ik al zo ver zou staan, is 
ook voor mij een verrassing. De opbouw 
naar deze wedstrijd was verre van ideaal 

want ik sukkel al een tijdje met een achillespeesontsteking en mocht niet 
sprinten en springen op training. Ik opende echter meteen met een 17m+ 
worp en zette een vrij constante reeks neer. Nu al een Belgisch record stoten, 
is zeer mooi maar ik mik op meer. De 18 meter moet er zeker aan geloven 
dit seizoen en stiekem denk ik ook aan de WK-limiet. Internationaal staat die 
op 18m35 maar in België staat die met 18m68 ontzettend hoog. Het is dan 
ook jammer dat ze het de atleten vaak zo moeilijk maken maar ergens hoop 
ik wel te slagen in mijn opzet. Met de discus wil ik minstens 50 meter halen.” 
Ook scholier Simon Verherstraeten/LYRA mikt naar een internationale limiet. 
De jonge Lierenaar, die in juni vorig jaar voor het laatst in actie kwam op een 
hordenummer, ging in zijn 110m horden als een razende van start en klokte 
geruggesteund door een gunstige wind 13”99. Hij miste de EK-limiet voor 
scholieren met amper 5 honderdsten en lijkt quasi zeker om naar Tbilisi te 
mogen. “Het was inderdaad al even geleden dat ik nog een hordewedstrijd 
liep en ik miste dus wedstrijdritme. Ik hoopte ergens op 14”30 want het was 
veel te koud om echt te pres-
teren. Mijn snelheid ging er 
wel op vooruit en ik probeer-
de de hordes zeer agressief 
aan te vallen en dat lukte 
wonderwel. Ik ben dan ook 
ontzettend gelukkig dat ik nu 
al zo ver sta. Komend week-
end loop ik in Oordegem te-
gen Michael Obasuyi/DEIN 
en Tuur Bras/OEH en hoop 
dan uiteraard nog een beetje 
sneller te gaan. Maar ook tij-
dens de Beker van Vlaande-
ren, een week later, heb ik 
een nieuwe kans. Ik ben ik 
elk geval hoopvol !”

Matthias Quin-
telier mag met 
vertrouwen naar 
de zomer van 
2016 uitkijken.

Simon Verherstraeten gaat snel. Jaan Bal 
(links), een jaartje jonger, moet passen
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Den Eynden/KAPE, voor eigen volk, 
14”62 in de 110m horden en is nu al 
medaillekandidaat nummer één voor 
het BK in september. In de zuivere 
sprintnummers slaagden velen er 
in om een 100m en een 200m-titel 
te combineren. Bij de cadetten was 
het Zuiderkempen boven want Lotte 
Van Lent (100m: 12”24 en 200m: 
25”51) en clubgenoot Stef Coremans 
(100m: 11”88 en 200m: 24”37) wa-
ren duidelijk de besten. Stef voegde 
op dag twee nog een 300m horde-
titel (44”53) toe aan zijn palmares. 
Scholiere Jana Horemans/VMOL kon 
ook de twee kortste sprintnummers 
(12”57 en 25”73) op haar naam 
schrijven. Bij de seniores kwamen er 
andere dubbels uit de bus want Ine 
Hugaerts/DUFF won zowel de 200m 
(25”19) als de 400m (58”46) en ook 
eerstejaarsbelofte Christian Iguacel/
AVKA (22”00 en 50”11) lukte het-
zelfde huzarenstukje. De nieuwe 
100m-kampioenen in de oudste ca-
tegorieën luisteren naar de namen 
Jolien Leemans/DUFF (12”38) en 
Victor Hofmans/OLSE (10”92). Twee 
andere sprinters slaagden er zelfs in 
om drie titels te veroveren. Juniore 
Emma Van Laer/KAPE deed dit in het 
eigen Kapelse Gemeentepark in de 
100m (12”44) en de 200m (25”14) 
en won een dag eerder de 400m 
horden in 61”19. Drie keer toonde ze 
zich de betere van zilveren Rani Bail-
lievier/OLSE. 

De Antwerpse Scholierenkampioenen
100m Jana Horemans  VMOL 12.57  100m Sven Van Den Bergh AVKA 11.12
200m Jana Horemans  VMOL 25.73  200m Sven Van Den Bergh AVKA 22.53
400m Eline Rombouts DUFF 59.77  400m Sven Van Den Bergh AVKA 50.67
800m Michèle De Smet DUFF 2.22.45  800m Tim Van de Velde DUFF 1.56.57
1500m Lorane Lenaerts ATAC 5.00.95  1500m Tim Van de Velde DUFF 4.04.61
3000m Femke Speelman-Rooms ATAC 10.05.62  3000m Dries Peeters ACBR 9.26.72
100mH Hanne Vancamp OLSE 14.17  110mH Simon Verherstraeten LYRA 13.99
400mH Jana Jansen VMOL 63.81  400mH Stijn Rombaut ACHL 58.76
Hoog Jana Jansen VMOL 1m58  Hoog Cedric Mampuys AVKA 1m88
Polsstok Hanne Borstlap ACHL 3m50  Polsstok Jens Van Bael AVZK 3m80
Ver Hanne Vancamp OLSE 5m53  Ver Robbe Van Riel ACBR 6m33
Hinkstap Jana Horemans  VMOL 10m52  Hinkstap Stijn Rombaut ACHL 12m63
Kogel Laura Peeters AVKA 13m13  Kogel Senne Vanbroekhoven VMOL 13m91
Discus Laura Peeters AVKA 32m43  Discus Senne Vanbroekhoven VMOL 39m98
Speer Ruth Kerkaert BONH 36m70  Speer Tibor Van Den Eynden ACBR 45m83

 Werpen: speren vliegen ver

Koude en wind zijn meestal geen 
goede bondgenoten voor werpers. 
Toch waren er enkele werpduels 
om naar uit te kijken. Zo strandde 
Elke Gys/ACHL, die na haar beval-
ling haar come-back maakte, met 
de discus op amper zeven centime-
ter van gouden Benedicte Geudens/
LIER (40m52). Bij de scholieren wa-
ren er twee dubbelkampioenen want 
zowel eerstejaars Laura Peeters/
AVKA als haar één jaar oudere cate-
goriegenoot Senne Vanbroekhoven/
VMOL werden provinciaal kogel- én 
discuskampioen. Laura liet worpen 
van 13m13 en 32m43 noteren terwijl 
Senne 13m91 en 39m98 gooide. Se-

 Driemaal Sven
Scholier Sven Van Den Bergh/AVKA 
hield het bij zijn traditionele drie-
kamp 100m-200m-400m en duld-
de absoluut geen enkele tegen-
stand. Vooral in de 100m maakte 
de rijzige atleet uit Blaasveld in-
druk want de tegenstand was niet 
van de poes. In een rechtstreeks 
duel met Belgisch 60m-indoorkam-
pioen Simon Verherstraeten/LYRA, 
was hij met 11”12 tegenover 11”30 
duidelijk de snelste. Dat de halve 
en hele baanronde misschien iets 
minder waren dan verwacht, was 
voor een zeer groot deel te wijten 
aan de stevige wind. Sven is alvast 
zeer ambitieus om iets van de rest 
van zijn seizoen te maken. “Ik geef 
toe dat ik heel wat verwachtte van 
dit PK maar toen ik buiten kwam 
en de temperatuur voelde, zakte de 
moed me toch wat in de schoenen. 
Bovendien stond er zo’n stevige 
wind waardoor de meesten al op 
voorhand doorhadden dat de tijden 
niet reglementair zouden zijn. Mijn 
PR in de 100m stond op 11”30 en 
toen ik tijdens de reeksen, welis-
waar met veel teveel rugwind, plots 
11”02 klokte, had ik er terug ver-
trouwen in. In de finale werd het 
dan een geldige 11”12, dus ik ben 
uiterst tevreden. Het weer was echter een spelbreker bij mijn 200m en 
400m en vermits ik net uit ziekte kom, kon ik nog niet voluit gaan. Mijn 
22”53 was niet slecht maar ik hoopte toch op iets sneller. Over mijn 50”67 
ben ik gezien de omstandigheden nog tevreden. De baanronde wordt zeker 
mijn hoofddoel dit jaar want ik wil graag de EK-limiet voor scholieren lo-
pen. Die limiet is haalbaar en daarna kan ik me verder focussen op andere 
sprintnummers.” 

Drie keer goud en één keer zilver voor 
Jana Horemans (2de van links). Hier wint 
ze de 100m scholieren, met ook Julie 
Vermonden, Fiebe Tengrootenhuysen en 
Flore Verbist in beeld.

Sven Van Den Bergh: 
drie extra schildjes, 
maar is er nog wel plaats 
op het AVKA-shirt ?
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nior Timothy Truyts/VMOL benaderde zijn PR met de discus 
(46m24). Toch waren het vooral de speerwerpers die indruk 
maakten. Zo haalde cadet Sander Milloen/AVZK, die een dag 
eerder met 41m28 het discuswerpen op zijn naam schreef, 
met 42m70 vlot de titel binnen. Zijn speer landde 4,5m ver-
der dan om het even welke concurrent. Ook scholiere Ruth 
Kerkaert/BONH etaleerde al vroeg in het zomerseizoen haar 
topvorm. Met 36m70 deed ze amper een halve meter minder 
dan op het BK vorige zomer. Twee persoonlijke records bij de 
juniores want Vincent Laporte/AVZK haalde vlotjes 56m49. 
De grote atleet uit Booischot werd ook kampioen in de 400m 
(50”54) door medefavoriet Hannes Huyck/SPBO (51”14) te 
kloppen. Stefanie Brosens/ATAC, die nochtans al even geen 
speer meer in handen had, verbaasde met 41m14 wat op dit 
moment de beste prestatie in ons land is. 

 Springen: verlammende kou

Neen, de hoogspringers beleefden 
geen superdag. Verkleumde spieren 
zijn uiteraard niet optimaal en zelfs 
de absolute toppers bleven hier niet 
van gespaard. Zo moest Vlaams in-
doorkampioen bij de seniores, Ruben 
Devrieze/AVKA die afgelopen winter 
nog 2m10 sprong, nu genoegen ne-
men met 1m81 en een bronzen plak. 
Ook winnaar Bart Versmissen/VMOL 
(1m86) kwam bijlange niet in de 
buurt van zijn PR dat hij vorig jaar op 
2m04 bracht. Karen De Prijck/ABES 
won met 1m59 bij de vrouwen maar 
ook zij ging in het verleden al ruim 
10 centimeter hoger. De uitzondering 
werd echter gemaakt bij de scholie-
ren waar Cedric Mampuys/AVKA voor 
de verrassing zorgde en over 1m88 
ging. Meteen een gevoelige verbete-
ring van zijn vorige bestwaarde met 
zeven centimeter. Junior Lorenzo Van 
De Vijver/ACBR won voor eigen volk 
met 1m84 nadat hij eerder al de ver-
springtitel (6m47) had veroverd. Ook 
leeftijdsgenote Peguy Kisoka/ZWAT 
mocht tweemaal vieren want zowel 
in het verspringen (5m31) als het 

De Antwerpse Junioreskampioenen
100m Emma Van Laer KAPE 12.44  100m Jan De Kinder LIER 11.37
200m Emma Van Laer KAPE 25.14  200m Kobe Vleminckx ACHL 22.03
400m Marie Hanssens ACHL 62.88  400m Vincent Laporte AVZK 50.54
800m Lieze Dockx BONH 2.32.69  800m Vincent Ons LIER 1.56.93
1500m Frauke Vercalsteren ARAC 5.46.55  1500m Lindert Lemouche LYRA 4.08.28
3000m Eva De Rooy ACBR 10.07.20  5000m Sander Vercauteren ATAC 15.16.49
100mH Lien Torfs ACHL 15.21  110mH Jordi Van Den Eynden KAPE 14.62
400mH Emma Van Laer KAPE 61.19  400mH -  
Hoog Jessica Vandenreijken VMOL 1m59  Hoog Lorenzo Van De Vijver ACBR 1m84
Polsstok -    Polsstok Thomas Van Nuffelen AVZK 4m55
Ver Peguy Kisoka ZWAT 5m31  Ver Lorenzo Van De Vijver ACBR 6m47
Hinkstap Peguy Kisoka ZWAT 10m49  Hinkstap Egbert Appiah OLSE 12m59
Kogel Elise Helsen ACHL 11m35  Kogel Matthias Quintelier AVKA 17m97
Discus Thalissa Caers VMOL 37m53  Discus Matthias Quintelier AVKA 47m61
Speer Stefanie Brosens ATAC 41m14  Speer Vincent Laporte AVZK 56m49

Kirsten ver
Het meest verrassende werpresultaat werd bij de seniores 
vrouwen neergezet. Kirsten Umans/HAKI, die wegens blessu-
releed eerder in het seizoen niet goed wist wat ze van haar 
kampioenschap moest verwachten, liet van alle vrouwen de 
verste worp optekenen. Met haar 42m64 benaderde ze haar record van 42m98 
dat ondertussen toch al bijna drie jaar standhoudt. Dankzij deze bemoedigende 
prestatie droomt Kirsten nu van meer en richt ze zich volop op het KVV en BK. 
“In november blesseerde ik me en pas sinds mijn paasstage kan ik weer voluit 
trainen. Dat de absolute topvorm er nog niet was, wist ik, maar ik startte mijn 
kampioenschap toch met heel wat vertrouwen. Na mijn eerste worp wist ik al 
dat de titel een feit was maar pas in mijn laatste poging haalde ik de 42m64. Ik 
ben vooral zeer tevreden dat ik zo’n constante reeks neerzette want mijn worpen 
gingen bijna allemaal voorbij de 40 meter. Vorig jaar kende ik een zeer moeilijk 
zomerseizoen en goede prestaties bleven uit. Ik heb echter hard gewerkt en ik 
denk dat ik zowel fysiek als mentaal in staat ben om een stapje hoger te zetten. 
Elk succes is een proces van vallen en opstaan maar dankzij de juiste motivatie 
sta ik nu toch verder dan in 2015. Gezien ik geen belofte meer ben, kan ik mijn 
Belgische titel daar niet verlengen maar ik wil me nu tonen op de grote kampi-
oenschappen. Maar ook voorbij de 45 meter werpen, is één van mijn doelstel-
lingen. Ik weet dus waarvoor ik nu keihard moet trainen.”

Het discuspodium bij de vrouwen: Benedicte 
Geudens won met amper 7 centimeter verschil 
van terugkomer Elke Gys (40m45) en Lotte 
Nagels (37m17).

Kirsten Umans met Elien Hooyberghs 
(37m66) en Isabel Poelmans (34m02) 
na het speerwerpen.
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De Antwerpse Senioreskampioenen
100m Jolien Leemans DUFF 12.38  100m Victor Hofmans OLSE 10.92
200m Ine Hugaerts DUFF 25.19  200m Christian Iguacel AVKA 22.00
400m Ine Hugaerts DUFF 58.46  400m Christian Iguacel AVKA 50.11
800m Renée Eykens KAPE 2.04.75  800m Jonas Van Schaubroeck ARAC 1.56.54
1500m Jolien Boonen ACHL 5.00.39  1500m Sam Valgaeren HULS 3.53.10
3000m Esther Schouten VMOL 10.06.76  5000m Maarten De Nys DUFF 15.08.83
100mH Elien Hooyberghs VMOL 14.73  110mH Ruben Devrieze AVKA 15.38
400mH Els Deroose ACBR 71.69  400mH Jannes Boonen ABES 54.66
Hoog Karen De Prijck ABES 1m59  Hoog Bart Versmissen VMOL 1m86
Polsstok Eva De Laet VMOL 3m00  Polsstok Michiel Bienens ACHL 3m80
Ver Jolien Leemans DUFF 5m76  Ver Wim Marynissen AVKA 6m84
Hinkstap Jolein Versmissen VMOL 10m83  Hinkstap Jannes Boonen ABES 13m97
Kogel Els Van Nieuwenhuyse RAM 11m95  Kogel Pieter Frijters LYRA 13m76
Discus Benedicte Geudens LIER 40m52  Discus Timothy Truyts KAPE 46m24
Speer Kirsten Umans HAKI 42m64  Speer Jens Hooyberghs VMOL 58m42

hinkstapspringen (10m49) behaalde ze een gouden plak. Voor scholiere 
Hanne Borstlap/ACHL lag de logische polsstoktitel klaar (3m50) en ook 
voor junior Thomas Van Nuffelen/AVZK (4m55) was het niet de eer-
ste keer dat hij kampioen werd. Hinkstaptopper Jannes Boonen/ABES 
(13m97) voegde een zoveelste provinciale titel toe aan zijn al rijkgevuld 
palmares en een dag later won hij ook de 400m horden in 54”66. 

 Halve fond: Tactisch

Slechts weinigen hadden echt zin om tegen 
de wind in te beuken en het merendeel van 
de afstandsnummers draaide uit op tactische 
wedstrijden. Uiteraard zijn er steeds uitzon-
deringen want pakweg scholier Tim Van de 
Velde/DUFF trok zich andermaal niets aan van 
de weersomstandigheden. Van bij het start-
signaal ging de eerstejaars er in de 800m als 
een pijl vandoor om solo te finishen in een 

nieuwe bestwaarde van 1’56”57. Een 
dag later herhaalde hij zijn stunt om 
eenzaam en alleen de 1500m winnend 
af te sluiten in 4’04”61. Ook seniore en 
kersvers Topsport Vlaanderen-atlete 
Renée Eykens/KAPE heeft graag de 
touwtjes in eigen handen en houdt er-
van de tegenstand vanaf het begin te 
versmachten. In Brasschaat moest ze 
nog forfait geven voor de 1500m om-
dat haar oom die dag begraven werd 
maar in het eigen Kapellen deed ze 
een eerste poging om zich te kwalifice-
ren voor het EK in Amsterdam. Ze liep 
een zeer stevige 2’04”75. In de andere 
halve fondwedstrijden werd dus vooral 
de tegenstand afgetast. Zo won juni-
ore Lieze Dockx/BONH de 800m in… 
2’32”69 terwijl haar PR toch 2’12”74 
bedraagt. Ook Pieter-Jan Appels/ATAC 
deed eerder al beter dan zijn 4’32”80 
in de 1500m. 

 Kwinten: drie plus één
De absolute springkampioen vinden we terug bij de cadetten. Kwinten Torfs/
ACHL mocht namelijk driemaal juichen bij een springnummer. De veelzijdige 
atleet uit Herentals boekte een logische overwinning in het polsstokspringen en 
het verspringen, maar ook het hoogspringen ging naar de meerkamper. Vooral 
over dat laatste was hij verbaasd. “We stonden met amper drie deelnemers 
ingeschreven voor het polsstokspringen dus de overwinning kwam niet als een 
complete verrassing. Meer nog… ik ben zelfs een beetje teleurgesteld dat ik maar 
3m30 sprong want ik wou nu al hoger. Ik mik dit jaar zeker op een sprong over 
3m70. Ook in het verspringen was ik de favoriet want ik voerde de jaarranglijs-
ten met 6m27 aan. Het werd vandaag 6m12 maar daar kan ik zeker vrede mee 
nemen. Toch is het mijn ambitie om het clubrecord, dat op 6m28 staat, te verbeteren 
en dat is absoluut niet onmogelijk. Het hoogspringen is een totaal ander verhaal want 

met Bart Daniels/ATAC had 
ik een te duchten concur-
rent. Toen hij echter sneu-
velde na 1m69 en ik over 
1m72 ging, had ik vrij spel. 
Persoonlijk had ik nog niet 
gedacht dat het zo vlot zou 
gaan en ik kan absoluut te-
vreden terugblikken op mijn 
kampioenschap. Ik kroonde 
me zelfs nog verrassend tot 
kogelkampioen door Sander 
Milloen, die normaal in het 
werpen toch de betere is van 
mij, te kloppen. In functie 
van mijn meerkampen later 
dit seizoen, zijn al deze re-
sultaten bemoedigend en ik 
hoop dan ook op een Vlaam-
se podiumplek.”  

Twee springtitels voor Peguy Kisoka (rechts), 
maar Emma Van Laer (midden) kaapte drie 
keer goud. Rani Baillievier stond drie keer na 
Emma op het podium (hier na de 100m).

Scholier Kwinten Torfs pakte vier titels. Hier 
deelt hij het polsstokpodium met ATAC-
mannen Jore Falleyn en Rens De Smedt.

Scholier Seppe Hore-
mans dubbelt succes-
rijk de 400m met de 
800m.
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  Tevreden Eva
De gezamenlijke 3000m voor scholieren, juniores en seniores vrouwen begon ook 
in een gezapig tempo. Pas na 600m besloten de meisjes er toch een wedstrijd 
van te maken en slaagden scholiere Femke Speelman-Rooms/ATAC (10’05”62) 
en juniore Eva De Rooy/ACBR (10’07”20) er alsnog in om knappe persoonlijke 
records neer te zetten. Eva, die afgelopen winter ook al provinciaal en Vlaams 
veldloopkampioene werd, hoopte nog sneller te gaan voor eigen volk maar is toch 
tevreden. “Het was eigenlijk koffiedik kijken hoe ver ik stond na toch wel een zeer 
mooie winter. Mijn record stond op 10’15”19 en die tijd wou ik absoluut verbeteren 
maar ik hoopte stiekem om tien minuten te lopen. De eerste 600m waren bijzon-
der traag waardoor ik al meteen tien seconden achter op schema zat. Ik heb toen, 
samen met Esther Schouten/VMOL, de wedstrijd in handen genomen en plots ging 
het tempo fors de hoogte in. Ik geef toe dat Esther het merendeel van het werk 
heeft opgeknapt waardoor ik vlotjes kon volgen. Met nog 300m te gaan, zette 
Femke haar eindsprint in en Esther en ik hebben gewoon te laat gereageerd waar-
door het gat te groot werd en zij definitief buiten schot was. In een rechtstreeks 
duel met Esther moest ik dan nog nipt de duimen leggen maar mijn record staat 
wel op de tabellen. Dat de titel me moeilijk kon ontsnappen, wist ik op voorhand 
ook al ligt de 1500m me beter. De WK-limiet op die afstand is onhaalbaar waar-
door ik mijn pijlen ga richten op het juniores-BK. Het was in elk geval leuk om 
voor eigen volk aan te treden ! Als topsportschoolstudente zie ik mijn vrienden niet 
vaak maar dankzij hun steun ging het tweede deel van de koers bijzonder goed.”  

Links: 
Zaterdag 23 Brasschaat & Zondag 24 april Kapellen 
Resultaten: 
zaterdag Brasschaat:  
http://www.acbreak.be/event/1800-pk-2016-dag-1 
zondag Kapellen:  
http://www.ackape.be/provinciaal-kampioenschap-alle-categorieen-dag-2-24-04-2016-kapellen/ 
 
 
@letiekleven verzonden: vrijdag 29 april 2016

Seniorestitel voor Esther 
Schouten, junioresschildje 
voor Eva De Rooy (rechts), 
maar scholiere Femke 
Speelman-Rooms won wel 
deze 3000m.


