Flanders Cup
Putbosmeeting

Zagré en Kimeli weer onder EK norm
De Putbosmeeting sloot zaterdag het grote Oordegemse
drieluik af. Dat ging net als het KVV twee weken eerder
en de IFAM in het voorgaande weekend, gepaard met
warm, droog en bijna windstil weer. Erg uitzonderlijk in
het door regen, wind en koude geteisterde voorjaar. Dat
ging net als de faam van de Oordegemse Mondopiste niet
onopgemerkt voorbij. 1.089 atleten kwamen bij deze 2de
Flanders Cup van het seizoen tussen 12u30 en 23u30 in
actie. De prestaties mochten er ook zijn. Australische
Jenny Blundell viel bij de 1500m op met een nieuw FCrecord. Bulgaarse Mirela Demireva evenaarde dat van
het hoogspringen. De Belgische balans viel eveneens
mee: met Isaac Kimeli/OEH (800m 1’46”93), Robin
Vanderbemden/SER (200m 20”83), Anne Zagré/RESC
(100mH 12”94) en Nenah De Coninck/KAAG (400mH
57”50), doken vier landgenoten onder een EK-minimum.
Hun prestaties waren tevens goed voor beste nationale
jaarprestaties. Chloë Beaucarne/DEIN bleef bij de 100m
horden met 13”69 onder de vereiste 13”74 voor het WKJ.
Laures Bauwens/RCG (200m 24”11), Jonathan Sacoor/
OEH (400m 47”90) en Tim Van De Velde/DUFF (1500m
3’48”40) kaapten een minimum voor het EK-scholieren.
Zij waren tevens goed voor een 8ste en twee 6de nationale
scholierenprestaties aller tijden.

Nenah De Coninck.

Niet enkel Anne Zagré maakte het mooie Belgische weer
op de horden. Die disciplinegroep groeit net als de vlakke
400m bij de mannen steeds meer uit tot een collectieve
specialiteit. Zo vielen drie van de vier hordezeges
zaterdag in Belgische handen. Damien Broothaerts/RESC
en Dario De Borger/VAC overtuigden de buitenlandse
concurrentie reeds in hun reeks. Zij zetten als 1ste
en 2de met 13”82 en 13”87 de snelste chrono’s neer.
Lembekenaar Broothaerts bevestigde dat in de finale
met een winnende 13”82. Dario strandde op 13”88. De
Gentenaar kreeg dezelfde tijd als Nederlandse vriend
Koen Smet en de Fransman Loic Herkenrath, maar viel
net naast het podium. Hij hield er in tegenstelling tot
zijn winnende LBFA-collega wel een A-bonus aan over.
Een troostprijs: hij bleef net als Damien verstoken
van een duik onder de EK-limiet die op 13”63 staat.
Ook Michael Bultheel/FLAC ging zaterdag voor een EKticket. De geboren en getogen Lendeledenaar zette zijn
doktersloopbaan on hold om zich tot de Spelen volledig
op zijn 400m horden toe te leggen. De Amerikaanse
stage in april was zwaar. Afbouwen was daarna de
boodschap. De eerste wedstrijden kwamen nog te vroeg
voor de man die zich vorig jaar bij het BK met 49”04
verzekerde van een Olympisch ticket. Hij opende op 22
april als afsluiter van zijn stage in Gainesville met 51”56,
vervolgde bij de BVV in Deinze met 52”14 en klokte een
week later in Villeneuve d’Ascq af in 50”79. Op 26 mei in
Dakar bleef het bij 51”05. De halve finalist van het WK
kwam zaterdag voor het eerst echt dicht bij de norm die
op 50”21 staat. Hij bereikte na 50”27 de streep. Michael
liet er geen gras over groeien en nam amper twee
dagen later deel in Praag waar hij 3de werd in 49”76.
Daarmee eindigde zijn minimumjacht. ‘Net niet’ was het
voor Dylan Owusu/RCG. De Gentenaar kwalificeerde zich
vorig jaar bij dezelfde FC met 52”25 voor het EKJ. Dat
bleek tevens goed voor de 14de plaats op de nationale
aller tijden lijsten van de juniores. Dylan verbeterde
zich nu tot 51”84 en staat voortaan 11de, maar hield er
deze keer een bittere nasmaak aan over. Hij misliep met
1/100 de WKJ-limiet.

Nummer 43
Pagina 221-228

Zagré rekende op Birmingham
Anne Zagré/RESC won voor de tweede keer op rij de
100m horden van de Putbosmeeting. Vorig jaar stond de
klok stil na 13”05. Deze keer gaf de 25-jarige Brusselse
er nog een ferme lap op en kwam aan na 12”94. Zij
bleef amper 4/100 van het FC-record dat Sara Aerts in
2013 neerzette, en zorgde zonder meer voor de betere
Belgische prestatie van
deze FC. Een beetje
tegen wil en dank.
Zagré
had
andere
plannen. “Ik rekende
dit weekend op de
100m horden van de
Diamond League in
Birmingham. Vorig jaar
bracht ik het nationaal
record op 12”71 en
haalde net niet de
WK-finale. Ik maakte
mij dan ook sterk dat
Birmingham haalbaar
was. Een vergissing.
Ja, dat kwam als
een
ontgoocheling
aan. Neen, ik weet
niet
waarom
mijn
aanmelding niet weerhouden
werd.
Dat
bleef een zaak tussen
mijn manager en de
organisatoren.
Eén
pluspunt. In Oordegem
Anne Zagré.
kan ik zonder de
stress aantreden. Die
is bij een DL constant
aanwezig en werkt
soms verlammend.”

Oordegem - Lede,
Zaterdag 04 juni 2016

Die minimumjacht is niet meer
besteed aan Nenah De Coninck. De
Drongense bleef een week eerder
bij de 400m horden van de IFAM
met 57”75 exact 15/100 onder de
vereiste 57”90. Zij ging op haar elan
door en kwam zaterdag als 2de na
57”50 aan. Zij bleef amper 31/100
verwijderd van haar PR. Nenah
hield wel Inge Drost (5de 59”09)
achter zich. De Nederlandse gaf
vorig jaar als 2de van het EKJ met
57”88 amper 3/100 toe aan onze
Europese kampioene. Deense Stiena
Troest won in 56”73 voor de tweede
opeenvolgende keer de 400m horden
van de Putbosmeeting. Net als bij
het KVV bleven drie landgenotes
onder 60”00. Eva Duinslaeger/ROBA
strandde met 58”23 op 19/100 van
haar record van een week eerder.
Vlaams kampioene Marlien De Jans/
DEIN dook met 59”83 voor de 2de

keer onder de magische minuut. Zij
deed het met 58”68 voor het eerst
bij het KVV.
Dorien Van Diest/OEH maakte bij het
KVV 100m horden het mooie Vlaamse
weer met een winnende 13”63. Chloë
Beaucarne/DEIN strandde toen in
haar reeks met 13”75 op 1/100 van
het WKJ-minimum. De Menense,
die na 7 jaar Gentse Topsportschool
met het eerste jaar hogere studies
LO bezig is, mocht zaterdag aan
het feest. Nederlandse Eefje Boons
won haar reeks in 13”23. Chloë gaf
hooguit drie meter toe. Zij wachtte
met een bang hartje het verdict
af maar 13”69 was het resultaat.
De ontlading mocht er zijn. Chloë
slaakte een luide schreeuw en sprong
een meter hoog. Zij verdiende reeds
haar internationale sporen met een
EYOF-medaille en een Europese
junioresfinale.

Chloë Beaucarne.

Putbosminima
Chloë Beaucarne/DEIN (100mH in 13”69 en 13”79): “Ik
zat meteen goed in het ritme. Toch sta ik versteld van mijn
tijden. Akkoord, ik was aan een goede reeks bezig. Een reeks
van net niet, maar dat het net nu midden in de examens zou
lukken, is eigenaardig. Nu is de druk eraf en kan ik me volledig toeleggen op mijn examens Lichamelijke Opvoeding.”
Robin Vanderbemden/SER (200m in 20”84): “Ik verbeterde opnieuw mijn PR van 20”93 tot 20”83 en dook nogmaals onder de EK-limiet voor beloften (20”95). De constante is er. Ik liep de voorbije weken al vier keer onder de 21
seconden.”
Isaac Kimeli/OEH
(800m in 1’46”93):
“Eerder liep ik de limiet 1500m, nu ook
deze op de 800m.
Ik kan het nog altijd
niet geloven. Toch
is mijn trainer ervan overtuigd dat ik
meer mogelijkheden
heb op de 1500m. Ik
moet rond de 3’36” of
3’37” aankunnen en
wie weet misschien
de Olympische limiet
van 3’36”20.”
Laures Bauwens/
RCG (100m in 12”56
en 200m in 24”11):
”Ik heb weliswaar
de limiet voor het EK
scholieren
gelopen

maar lukte nog geen perfecte wedstrijd. Ik viel wat stil in
de bocht. Er zit dus nog wat rek op. Maar natuurlijk ben
ik tevreden dat ik mijn PR met 25 honderdsten verbeterde.
Bovendien liep ik de 8ste snelste tijd ooit bij de scholieren.”
Jonathan Sacoor/OEH (400m in 47”90): “Eindelijk de limiet. Opnieuw een halve seconde eraf en dat geeft alleszins
moed. Neen, ik had nooit gedacht dat hier te kunnen lopen.
Met deze tijd sta ik op de zevende plaats aller tijden bij de
scholieren.”
Tim Van de Velde/DUFF (1500m in 3’48”40): “Dit kan ik
echt niet geloven. Nadat
ik me eerder al plaatste
voor de 3000m en de
2000m steeple, is dit
mijn derde EK-limiet.
De moeilijkste ook. Ik
verbeter hier mijn record met 7 seconden en
doe ruim drie seconden
beter dan de EK limiet.
Ook de 4de tijd aller tijden in België. En dan te
zeggen dat ik pas eerstejaarsscholier
ben.
Dit is een onbeschrijflijk
gevoel.”

Laures Bauwens probeert het
te vatten: ticket voor Tbilisi
met persoonlijk record.

Patrick Van Caelenberghe werkt volgens het boekje
Nog werk aan de winkel
De 400m begon even uitstekend als
een week eerder bij de IFAM. Toen
liep Elise Lasser/VITA met 54”51
naar het EK-scholieren. Deze keer
maakte Jonathan Sacoor het in het
voorprogramma waar. De Beerselnaar
die vorig jaar 6de werd in de finale van
de EYOF, verbeterde zich van 48”55
tot 47”90 en bleef dus goed onder
de vereiste 48”37. Michael Rossaert/
ACW verhuisde na zijn 46”81 van
de IFAM van het voor- naar het
hoofdprogramma. Hij focuste zich op
Seppe Thys/ACME. Er kwam een mooi
duel maar geen van beiden werd er
sneller van. Michael won de 2de van
de 3 hoofdreeksen in 47”28. Seppe
werd in 47”47 2de. De organisatoren
verwachtten het hoogtepunt van
hun meeting in de laatste reeks.
Zij noemden het een eerbetoon
aan Eddy De Leeuw, die in 1980 en
1983 nationaal kampioen werd en in
1981 met 46”10 de 10de Belgische
chrono ooit liep, maar dit jaar op
59-jarige leeftijd overleed. Jammer
genoeg kwam die hommage aan de
generatiegenoot van Jacques Borlée
als een anticlimax over. Jonathan
Borlée/RCB bleef met 46”88 wel erg
ver weg van een knaltijd en werd in de
slotmeters nog van de zege gehouden
door de Youssef Karam/Kuw (46”63).
Dylan Borlée/RCB kwam als 3de aan
na 47”34. Antoine Gillet/RESC liep
2/100 later binnen. Jonathan groeide
uit tot een stamgast bij deze Flanders
Cup. Maar hij imponeerde bij de twee
voorgaande edities evenmin (2014:
4de in 46”43 en vorig jaar winst in

‘Memorial Buyle en Putbos’ stond er op de startnummers. Dat moest duidelijk
maken dat het om dezelfde organisatie ging. De Memorial Buyle eindigde twee
jaar geleden met de 23ste editie. Putbosmeeting refereert naar de plaats van
het gebeuren en volgde in 2014 de Memorial Buyle op. Meer is het niet. Het
concept bleef hetzelfde. Patrick Van Caelenberghe en zijn medewerkers van
Vlierzele Sportief maakten er traditioneel een punt van om hun Flanders Cup
binnen de voorziene redelijke tijdstippen af te werken. Zo stond de 25ste editie geprogrammeerd van 12u30 in de vroege namiddag tot 23u30 ’s nachts.
Het moet gezegd: alles begon op tijd en het laatste startschot ging omstreeks
23u10 af. “Wij schreven in tegenstelling tot de IFAM ter plaatse nog atleten in.
Niet om zoveel mogelijk atleten toe te laten, maar om dode momenten tussen
twee loopnummers te vermijden. De grote meerderheid meldt zich online aan.
Zo liepen bij ons 1500 inschrijvingen binnen voor loop- en kampnummers.
Maar zo’n 15 % van de betrokken atleten daagt niet op. Wij compenseren
dat traditioneel met daginschrijvingen en kunnen zo zonder onderbreking 11
uur atletiek presenteren. Wij plezieren daarmee de VAL en de LBFA-atleten,
die in het voor- en het naprogramma aantreden. Zij houden er aan om zich
ter plaatse in te schrijven.
Wij tellen atleten uit 39
landen en alle werelddelen. Maar Belgen vormen
bij ons de meerderheid.”
Dat klopt: in tegenstelling
tot de IFAM, dat voor 60%
vreemd kleurde, kwam er
zaterdag meer volk van
eigen bodem naar de Oordegemse Blosotempel. Het
was wel een krappe meerderheid. 583 landgenoten
tegenover 506 buitenlandse atleten. Voor Patrick
Van Caelenberghe breken
ook na de Putbosmeeting
nog drukke atletiektijden
aan. Hij mag als enige Belgische jurylid straks aan Patrick Van Caelenberghe met
de slag bij de Spelen in Australische Jenny Blundell,
die het Flanders Cup record
Rio.
1500m verbeterde.

Putboshindernissen
Sarah Misinne/KAAG (100mH in 14”43): “Ik miste mijn
start en was dus helemaal niet mee. Nadien was de concentratie helemaal weg. Volgende keer beter misschien. Afspraak in Lier.”

met het laatste gedeelte. Dit zal normaal snel in zijn plooi
vallen met enkele heel specifieke trainingen. Volgende weken
worden cruciaal naar aanloop van het EK dat het eerste doel
is.”

Jesse Vercruysse/ACME (100mH in 14”79): “Ik heb nog
veel werk voor de boeg. Dit seizoen was nog niet meteen
mijn sterkste. Op het KVV liep ik weliswaar al 14”68 maar
mijn PR dat ik vorig seizoen heb gelopen, is 14”50. Dat scherper stellen is het doel.”

Dario De Borger/VAC (110mH in 13”87 en 13”88): “Ik
tracht wekelijks onder de 13”80 te geraken maar dat lukte
dus niet. Ik werd ook wat gehinderd door de man in de baan
naast mij die nogal flink uitzwaaide. Langs de andere kant
mag ik niet klagen. Voor mij had het beter wat meer “open”
weer geweest. Dit was te drukkend.”

Nenah De Coninck/KAAG (400mH in 57”50): “Nu ik mijn
EK-limiet al op zak had, heb ik met mijn trainer besloten eens
iets te proberen met mijn passen tussen de horden. Normaal
loop ik 5 horden in 15 pas en de 2 volgende in 16, maar nu
heb ik er 6 gedaan in 15
pas. En het is gelukt; Ik
Dylan Owusu: hoe
dicht kan je bij een
liep hier de beste Belgilimiet geraken...
sche prestatie dit seizoen
en dat geeft wel vertrouwen. Er zit duidelijk nog
marge op.”
Damien Broothaerts/
RESC (110mH in 13”82):
“Twee keer dezelfde tijd:
ik had eerlijk gezegd
meer verwacht van deze
wedstrijd. Ik klopte hier
wel atleten die al sneller
liepen en daar ben ik tevreden mee. De wedstrijd
was een beetje chaotisch
en ik heb nog problemen

Michael Bultheel/FLAC (400mH in 50”27): “Deze wedstrijd
was bedoeld als trainingswedstrijd, om het accent te leggen
op een aantal werkpunten en dat is redelijk gelukt. Ik ben dus
zeker tevreden. Ik hoop op
een tijd onder de 50 seconden overmorgen in Praag.”
(en dat is gelukt, nvDvB)
Dylan Owusu/RCG (400mH
in 51”84): “Ik had nooit gedacht dat ik zo’n tijd zou
kunnen lopen. Ik was immers te laat waardoor ik amper kon opwarmen. Ik startte
niet fris maar wanneer ik dan
plots de zesde horde raakte, gaf me dat blijkbaar een
boost. Uiteindelijk kwam ik
één honderdste tekort voor
de limiet. Maar nu ben ik er
echt van overtuigd dat ik die
eerstdaags kan lopen.”

45”60). De rug speelde deze keer op.
Hij hoopt in Rio weer over zijn snelste
benen te beschikken.
Laetitia Libert/USBW, Olivia Borlée/
RCB, Justien Grillet/VS en Rani
Nagels/RESC wonnen tijdens de
IFAM de 4x400m in 3’36”00. Raar,
maar waar: andere atletes nemen de
beste plaatsen in op de jaarlijsten.
Cynthia Bolingo haalde dit jaar reeds
52”61, Axelle Dauwens/ACME 53”49.
De hordekampioene bleek daarmee
sneller
dan
supermaster
Libert
(53”64), Grillet (53”93) en Nagels
(54”26). Het probleem ? Cynthia en
Axelle hebben ook een individuele
agenda en hebben daarbij een kans
om internationaal aan de bak te
komen. Cynthia haalde vorig jaar het
WK 200m en Axelle de halve finale
van het WK 400m horden. Axelle zette
dinsdagavond in het Franse Montreuil
met 57”69 de beste nationale
jaarprestatie van de 400m horden
neer. Zij misliep met één seconde
het EK-minimum. Olivia Borlée/RCB
koestert ook nog individuele ambities,
maar dan op de halve afstand. Zij
legde de 200m af in 23”34. De norm
staat op 23”21. Dat ligt dus in de
buurt. Geboren en getogen Doornikse
Camille Laus/RCB ging met 24”06

Imke Vervaet
raakt stilaan
weer op dreef.

nog beste Vlaamse Imke Vervaet/
RCG vooraf. Toch mocht Racing Gent
aan het feest. Laures Bauwens/RCG
bleef met een verbetering van 24”37
tot 24”11 ruim onder de limiet voor
het EK-scholieren (24”29). Ook bij
de mannen bleven de LBFA-atleten
hun Vlaamse collega’s domineren.
Robin Vanderbemden/SER dook bij
de 200m met 20”84 en 20”83 twee
keer onder de EK-norm en stelde
evenveel keer zijn PR scherper
dat tot dan op 20”93 stond. De
Luikenaar studeert handel in een
hogeschool maar legt zich vooral toe
op de atletiek. Hij beschikt over een
halftime profcontract. Julien Watrin/
DAMP liet 21”26 en 21”36 optekenen.
Met Yestin Scheldeman (21”74) zette
ook bij de mannen een atleet van
Racing Gent de betere Vlaamse tijd
neer. Andreas Vranken/ROBA was
met 10”81 de snelste landgenoot
bij de 100m. Sarah Rutjens, ook al
Racing Gent, en Orphée Depuydt/
HAC bevestigden hun eerste en
tweede plaats bij het KVV 100m in
de Putbos met de betere Vlaamse
prestaties. Zij deden het in 11”84
en 11”91. Olivia Borlée bleek met
11”61 de snelste Belgische.

Putbossprintsters
Sarah Rutjens/RCG (100m in 11”84): “Dit was nu een
wedstrijd tussen de examens door. 80m ging het prima
maar de laatste 20m waren er teveel aan. Neen, ik was niet
fris. Niet alleen door examenstress maar ook in functie van
Genève waar ik volgende week 100m en 200m ga lopen.”
Orphée Depuydt/HAC (100m in 12”01 en 11”91): “Deze
voormiddag zat ik helemaal niet in de wedstrijd maar nu wel.
Dat leverde me niet alleen reekswinst op maar ook een snel
tussendoortje. Op naar de examens nu.”
Imke Vervaet/RCG (100m in 12”00 en 200m in 24”10):
“Ik mag niet klagen over mijn wedstrijden al hoopte ik toch
stiekem sneller te lopen. Nu nemen we even tijd om terug
goed door te trainen naar het Belgisch kampioenschap toe.”
Axelle Dauwens/ACME (200m in 24”23 en 400m in
53”49): “Dit waren mijn eerste wedstrijden nadat ik op stage
een scheur in de kuitspier opliep. Ik aanzag deze wedstrijden
louter als training. Opgelet, ik ben natuurlijk twee keer voluit
gegaan maar dat omdat een wedstrijd toch steeds intenser
is dan een training. Maar een wedstrijdvoorbereiding heb ik
niet gedaan. Ik heb de voorbije week gewoon doorgetraind.”
Elke Vereecken/VOLH (100m in 12”27 en 200m in 25”35):
“Gisteren sportdag op school en dat zat in de benen. Ik zou
graag eens “niet moe” aan de start komen. Langs de andere
kant weet ik dat ik een diesel ben. Ik ben pas later op het
seizoen op mijn best. Tegen het BK ? Neen, dat zal nog wat
te vroeg zijn.”
Charlotte Lambrecht/KAAG (100m in 12”37 en 200m in
25”46): “Vorige week op de IFAM liep ik een persoonlijk record 100m en 200m en vandaag loop ik opnieuw een stuk
sneller op de 100m. In de 200m bevestigde ik mijn prestatie
van vorige week door opnieuw onder de 25”50 te lopen. Een
grens die ik tot vorige week nog nooit doorbroken had. Ik
ben dus heel tevreden.”
Lotte De Foer/ACW (100m in 12”38 en 200m in 25”81):
“Ik heb in mijn 100m eindelijk nog eens een seizoensbeste
gelopen. In mijn 200m zijn er nog wat kleine puntjes waarop
ik moet letten maar ook dat komt in orde tegen het BK.”

Hanne Claus/AVMO (200m in 24”43): “Ik liep om de EK
limiet te halen, ook al weet ik dat alles dan moest meevallen.
Ik heb tot nu toe altijd 100 met de 200 gecombineerd en dit
is de eerste wedstrijd met enkel de focus op de 200 meter.
De benen zaten goed, maar ik zat in baan 3 wat niet in mijn
voordeel speelt met mijn gestalte. Ik wist dat, als ik een
goeie start had, alles kon. Mijn start was inderdaad goed: na
100 meter liep ik een van de eersten maar na 150 meter viel
ik helemaal stil.”
Justien Grillet/VS (400m in 53”93): “Op training loopt het
prima maar in de wedstrijden komt het er niet uit. Ik weet
niet wat er fout loopt.”
Ine Hugaerts/DUFF (400m in 55”20): “Ik moet er meer
durven voor gaan. Ik kan veel sneller maar blijkbaar heb ik
die drive niet in mij. Ik loop te ontspannen. Er is nog wel wat
werk aan de winkel tegen het BK.”
Isaura Rossaert/ACW (400m in 56”87): “Ik heb een periode iets minder getraind en dat vertaalt zich in een iets
mindere tijd. Mijn PR is 55”70 en dat is toch nog een seconde
sneller. Om een finaleplaats te pakken op het BK, denk ik
onder de 56” te moeten lopen. Er is nog werk aan de winkel.”
Mireille Rossaert/ACW (400m in 57”35): “Vorige week
liep ik mijn PR 200m (25”94) en dat gaf me vertrouwen. Ik
heb deze keer een soepele maar snelle wedstrijd gelopen.
Opgelet, ik heb alles gegeven hé. Toch voel ik dat er nog
meer inzit.”
Ilkje De Vlieger/EA (400m in 58”74): “Gelukt ! Ik had al
even mijn zinnen op deze meeting gezet omdat ik er vorig
jaar vlot onder mijn PR dook (58”87) en later in het seizoen
niet meer onder de 59 kon geraken. Eindelijk is het me gelukt om mijn PR scherper te stellen met 58”74 maar het is
niet de uitschieter waarop ik had gehoopt. Ik liep redelijk
vlot maar mijn laatste 100 meter was te zwak.”

Isaac Kimeli kan kiezen
Renée Eykens/KAPE verkoos de
internationale meeting van het
Zwitserse Bellinzona. De Kapellense
verbeterde er haar 2’01”91 van de
IFAM 800m tot 2’01”66. Zij strandde
op amper 16/100 van de Olympische
limiet. De 19-jarige kinéstudente
steekt er in ons land ver bovenuit.
Elise Vanderelst/MOHA staat 2de
op de seizoenlijst met 2’06”13. De
Bergense eerstejaarsjuniore richt
haar pijlen op het EKJ-minimum,
dat op 2’06”00 staat. De wedstrijd
leek zaterdag een maatje te groot
voor haar. Anita Hinriksdottir won in
2’01”97. De Ijslandse werd vorig jaar
3de bij het EKJ 800m dat Eykens won.
Elise kon na 500m het groepstempo
niet meer aan en loste de rol. Haar
verdienste. Zij kraakte niet en
zette nog een behoorlijke 2’06”84
neer. Zenobie Vangansbeke/ACME
kwam in een minder sterk bezette
serie tot 2’08”37. Jenna Wyns/VAC
keerde onlangs terug van de Eastern
Michigan University in Amerika. De
Vilvoordse, die nu drie maand thuis
blijft, snelde in Oordegem de 800m
af in 2’10”35.
De waarden liggen bij onze betere
mannen van de 800m een stuk
dichter bijeen. Drie beloften streden
bij de Putbosmeeting voor een EK-

ticket. Isaac Kimeli/OEH haalde
als 5de van de hoofdreeks zijn
slag thuis. Hij verbeterde zich van
1’48”48 tot 1’46”93. De geboren
Kenyaan kan kiezen. Hij lukte ook
al het EK minimum van de 1500m.
800m of 1500m bij het EK ? Het blijft
afwachten. Aaron Botterman/KAAG
verkrampte wat in de slotmeters en
bleef met 1’47”65 5/100 van de EKnorm. Nationaal kampioen Aurèle
Vandeputte/HAC schoot met 1’47”93
33/100 tekort. Zes landgenoten
doken onder 1’50”: Stijn Baeten/
DCLA deed het in 1’49”48. Tarik
Moukrime/RFCL
kwam
in
het
naprogramma aan na 1’48”95 en
Viktor Benschop/KAAG kneep van
zijn één week oude besttijd nog eens
4/100 af. Hij overschreed de meet na
1’49”89.
Nieuw Flanders Cup record
De 1500m vrouwen scoorde bij de
afstandsnummers het hoogst op de
waardeladder. Jenny Blundell bracht
het Flanders Cup record van Britse
Helen Clitheroe (2004: 4’06”42) op
4’05”30. De 22-jarige Australische,
die samen met een hoop landgenoten
momenteel in Keulen overwintert,
zette geen persoonlijke besttijd neer.
Die staat sinds de Diamond League
op 18 mei in Peking op 4’04”62.

Sofie Van Accom
komt dicht in de
buurt van haar
1500m-besttijd.

Putbossprinters
Andreas Vranken/ROBA (100m in 10”81): “Mijn start was
niet goed maar tegen het einde van de wedstrijd ben ik teruggekomen. Ik ben nu al twee weken aan het studeren en
dat is niet prestatiebevorderend. Ik train nu heel wat minder. Alleen tijdens de pauzes ga ik even de benen strekken.”
Yannick Meyer/ACW (100m in 10”98): “Ik verlies veel te
veel in mijn laatste meters. Daar waar ik vorig jaar nog kon
aanzetten, val ik nu plat. Ik heb de wedstrijd tegen Andreas
Vranken pas in de laatste 15 meter verloren. Door verbouwingen, blessures, kinderen, vriendin en nieuwe job, presteer ik dit jaar ondermaats.”
Yestin Scheldeman/RCG (100m in 11”10 en 11”05 en
200m in 21”74): “Ik blijf steeds rond mijn PR’s lopen maar
die uitschieter was er nog niet bij. Wanneer ik eens een perfecte wedstrijd heb, moet ik mijn PR van 21”69 zeker scherper kunnen stellen. Wat de 100m betreft, ben ik blij dat ik in
de finale nog sneller liep na een toch wel zware dag.”
Jonathan Borlée/WS (400m in 46”88): “Ik
wordt nog steeds gehinderd door rugpijnen
waardoor ik niet voluit kan trainen en zeker
geen perfecte wedstrijd kan lopen. Die 46”88 is
dan ook niet goed. Maar kom, ik heb hier louter
gelopen uit sympathie voor de organisatoren.”
Michael Rossaert/ACW (400m in 47”28): ”Er
zat teveel tegenwind in de bocht terwijl ik net
dat stuk nodig heb om op snelheid te komen.
Toch geef ik de moed niet op. Ik heb vorige
week bewezen dat ik dicht bij de limiet kan komen. Ik blijf proberen.”
Christian Iguacel/AVKA (400m in 48”00):
“Ik was liever in een rappere reeks gestart. Akkoord, ik loop nu al een seconde sneller dan
vorig seizoen maar ik weet dat ik in een ideale
reeks nog sneller kan.”
Julian Cobbaert/VITA (400m in 48”74): “Je
hoopt altijd op sneller, maar ik ben tevreden.

Dit is een PR. Toch zijn er nog werkpunten. Zo ben ik op het
einde teveel stilgevallen.”
Gerben Van de Voorde/ACW (400m in 49”03): “Ik had
het graag anders gezien maar ik ondervind dat ik deze winter niet kon trainen wegens blessures. Het gebrek aan winteropbouw speelt me nu nog altijd parten. Het kost veel tijd
om die achterstand weg te werken.”
Thibault Guilbert/KAAG (400m in 50”17): “Een PR na een
toch wel speciale wedstrijd. In de bocht zag ik niemand komen dus ben ik voluit gegaan. Toch is de 800m meer mijn
ding.”
Stijn Van Nieuwenhove/AVLO (400m in 51”48): “Nadat
ik twee maand uit was door blessures aan de adductoren en
inmiddels van trainer ben veranderd, kan ik nu op jacht gaan
naar het clubrecord van mijn broer. Met Tim Rogge train ik
vanaf nu op de halve fond terwijl ik vroeger focuste op de
meerkampen.”

Scholier Jonathan
Sacoor (rechts)
mag voor het
tweede opeenvolgende jaar naar
Georgië: de eerste
keer voor de EYOF,
nu voor de EK.

Sofie Van Accom/ACHL bracht als
5de in dezelfde wedstrijd de beste
nationale jaarprestatie op 4’11”41.
Zij bleef minder dan één seconde
van haar besttijd. Barbara Maveau/
AVR gaf blijk van wederopstanding.
De Beernemse werd met 4’24”27
4de in de snelste reeks van het
naprogramma.
Ali
Hamdi/DCLA
tekende bij de mannen deze keer
voor de betere Belgische chrono
met 3’42”49. Pieter Claus/EA, die
bij de IFAM schitterde met 3’39”73,
betaalde zijn aanval op de EK-limiet
(3’38”54) cash en kwam na 3’44”50
aan. Tim Van de Velde/DUFF, vorig
jaar met 3’55”91 goed voor de 2de
Belgische cadettenprestatie ooit,
ging als eerstejaarsscholier op zijn
elan door. Hij scherpte als betere
landgenoot in het naprogramma
zijn record aan tot 3’48”40. Slechts
drie Belgische scholieren met op
kop Jochem Vermeulen (3’44”27)
liepen ooit sneller. Daarbij ook Raf
Wyns, die in 3’45”35 het Duffelse
clubrecord heeft. Tim bleef eerder
in de 3000m én de steeple al
ruim onder de norm voor het EKscholieren. Hij hoeft in Tbilisi geen
Nederlandse concurrentie te vrezen.
Onze noorderburen lieten tijdens het
indoorseizoen weten dat zij wegens
beperkte financiële middelen geen
atleten naar het eerste EK-scholieren
uitsturen.
De Zuid-Afrikaan Gladwin Mzazi

soleerde naar een winnende 8’06”00
in de 3000m. Toch was deze
wedstrijd het Belgische loopnummer
bij uitstek van het hoofdprogramma.
12 landgenoten stonden bij de 15
aangekomen lopers. Hiervan namen
Dieter
Kersten/ADD
(8’07”66),
Michael Somers/LYRA (8’07”87),
Cedric Van De Putte/HAMM (8’09”87)
en Nick Van Peborgh/ACBR (8’10”02)
van de 2de tot en met 5de, de
dichtste ereplaatsen in en zetten ze
allen persoonlijke records neer.
Zeven Belgische winnaars
De kampnummers groeiden vooral
tot
Belgische
onderonsjes
uit.
Landgenoten kwamen bij 7 van de
9 disciplines als winnaar uit de bus.
De faam van de snelle Oordegemse
Mondopiste en onze traditie van
goede afstandslopers spreekt in het
buitenland tot de verbeelding. Ook
onze beste kampers zochten hun heil
niet in de Putbosmeeting. Amper 1
van de 7 Belgische winnaars voert
een nationale jaarlijst aan. Jarne
Duchateau/OB
bracht
zaterdag
zijn beste nationale jaarprestatie
in het speerwerpen op 71m47.
Vlaams kampioen Timothy Herman/
ACME bleef wegens een kwetsuur
weg. Melissa Dupré/VAC, met haar
53m61 van de Vlaamse titelstrijd
lijstaanvoerster bij de vrouwen,
paste om dezelfde reden. Kato
Van Den Brulle/ALVA haalde het in
Oordegem met een respectabele

Putboskampers

Hanne Van Hessche/ASVO (1m74 hoog): “Mijn record is
1m88, dus zou ik toch minstens altijd 1m80 moeten kunnen
springen. Ik zit momenteel een beetje in de knoop. De aanloop op zich zit goed, maar ik ga te snel liggen in plaats van
eerst te zoeken naar hoogte. Ik had wel al een beter gevoel
dan bij mijn wedstrijd van vorige week. Aan mijn stijgfase en
techniek boven de lat moet ik nu nog wat werken. Woensdag
vertrek ik op stage naar Monte Gordo en kan ik me daar dan
10 dagen focussen op al die technische punten.”
Hanne Maudens/VS (200m in 24”96 en 1m70 hoog): “Met
mijn 200m ben ik tevreden al hoopte ik mijn PR te kunnen
lopen. Het werd een evenaring. Bij het hoogspringen zat ik
wat in de knoop met mijn aanloop. Daar is nog wat werk aan
de winkel. Op training ging het nochtans heel goed maar het
moet er nog uitkomen in de wedstrijd.”
Els De Wael/AVLO (200m in 26”10 en 5m73 ver): “Opnieuw
kan ik niet tevreden zijn over het resultaat. Mijn beste sprong
is slechts 5m73 en dat moet een stuk beter kunnen. De volgende weken ga ik me wat van de verspringstand weghouden.
Misschien nog een 100m of ergens eens gaan kogelstoten
maar mijn eerste verspringwedstrijd is nu het BK.”
Yoica De Pauw/STAX (39m16 speer en 5m07 ver): “Na anderhalf jaar sukkelen met een stressfractuur in de rechtervoet, zijn de wedstrijden vooral bedoeld om ritme op te doen.
En om terug vertrouwen te krijgen voor een aanloop naar
de meerkamp. Ik kon in december pas mijn eerste looppasjes zetten na een lange revalidatie. Pijnvrij lopen en springen
staat zeker op de eerste plaats. In het speerwerpen bevestigde ik mijn PR. Springen kan beter, maar ik mag pas sinds
enkele weken opnieuw verspringen op training.”
Kato Van den Brulle/ALVA (50m71 speer): “Ik ben tevreden. Ik weet dat ik niet wekelijks een PR zal gooien. Ondanks
de decompressie deze week, gooide ik nog 50 meter. Wat me
wel stoort, is dat ik erg onregelmatig gooi omdat ik nogal in
de knoop zit met de aanloop.”

50m71. De Aalsterse staat met haar
52m38 van een week eerder bij
de IFAM tweede op de jaarlijsten.
Naast het speerwerpen leverde ook
het verspringen Belgische winnaars
op. Jolien Leemans/DUFF deed het
met 6m19. De Duffelse studente
geneeskunde bleef amper 6 cm van
haar record dat zij als 2de van het
KVV neerzette. Zij staat dit seizoen
als 3de landgenote na Hanne
Maudens/VS (6m48) en Nafi Thiam/
RFCL (6m26). Het verspringen zit
ook bij de mannen in de lift. Romain
Lambert/DAMP
verbeterde
zich
zaterdag van 7m54 tot 7m57. In
2009 volstond dat nog voor een beste
Belgische jaarprestatie. Hij staat dit
seizoen op de 6de plaats. Slechts
één junior en één scholier namen bij
de mannen aan het polsstokspringen
deel. Thomas Van Nuffelen/AVZK
(4m42) haalde het. Geen record: hij
pakte dit seizoen reeds met 4m55 uit.
Zijn jongere Izegemse collega Nils
Pauwelyn/FLAC verbeterde zich van
4m00 tot 4m02. Gouwgenote Hanne
De Baene/OB won bij de vrouwen
met dezelfde hoogte en scherpte
haar provinciaal junioresrecord met
2 cm aan. Zij staat in haar categorie
nu 2de op de aller tijden lijsten op
18 cm van recordhoudster Aurelie De
Ryck/LYRA. Hanne bracht vorig jaar
wel het nationaal scholierenrecord
op 4m06 en haalde afgelopen
indoorseizoen zelfs 4m16. Zij is

Carolien Van Royen/ACW (45m85 speer): “Ik wierp eindelijk nog eens twee keer 45 meter en verder, maar vind het
jammer dan ik mijn PR kon evenaren maar niet verbeteren.
Ik ben nu wel gemotiveerd om een gooi te doen naar de 46
meter.”
Sven Vereecken/VS (42m10 speer): “Ik had gehoopt op
een nieuw record dus is deze afstand een tegenvaller. Door
het gering aantal deelnemers moest ik te snel na elkaar werpen. Bovendien sukkelde ik wat met mijn techniek. Het is wel
leuk om op eigen terrein op het podium te kunnen staan van
een Flanders Cup.”
Jolien Leemans/DUFF (6m19 ver): “Na de IFAM heb ik nog
stevig doorgetraind. Ook zit ik midden de examenperiode ondertussen, met enkele korte nachtjes tot gevolg. Ik had dus
geen hoge verwachtingen en vatte de opwarming aan met
vermoeide benen. Ik was dus best verbaasd dat een sprong
van 6m19 me toch lukte in deze omstandigheden.”

Jolien Leemans
van de examenboeken naar de
verspringbak voor
deze Flanders Cup
zege.

Putboslopers

Elise Vanderelst/MOHA (800m in 2’06”84): “Ik ben blij
dat ik eindelijk nog eens een sterke 800m kon lopen. Mijn
tweede beste prestatie ooit. Ik wilde echter 2’06”00 of
minder doen want dat is de WK limiet. Maar nu zijn het
examens. Daardoor is de tijd kort waardoor ik het wellicht
nog in één alles of niks wedstrijd probeer. Ik hoop dat het
meteen raak is. Als eerstejaarsjunior is het niet simpel.”
Febe Pardaens/ACP (800m in 2’09”67): “Sinds ik bij Tim
Moriau train, gaat het crescendo. Vroeger trainde ik teveel
op weerstand en te
weinig op uithouding. Vorig week
op de IFAM liep ik
2’09”13 en deze tijd
heb ik nu toch bevestigd. Ik had me
2’10” als zomerdoel
gesteld. Daar liep ik
in een week al twee
keer onder.”
Yentl
Vandenberghe/AVLO
(800m in 2’11”39):
“Ik voel dat het de
goede kant uitgaat.
Ik zit met een virus
maar voel me, nu ik
de juiste medicatie
krijg, al heel wat
beter. Misschien zat
er vandaag al 2’10”
Twee keer beneden de
of sneller in maar
2’10” in één week voor
ik miste durf. In de
Febe Pardaens.
vorige wedstrijden
viel ik steeds stil na
600m dus had ik daar wat schrik voor, maar integendeel:
nu had ik nog over. Eens over de meet had ik het gevoel
dat ik er niet alles uitgehaald had.”
Sara Segers/VITA (800m in 2’13”05): “Ik zit met een
dubbel gevoel. Ik voelde me niet super tijdens de opwarming want voelde me misselijk. Ook in de eerste ronde
had ik nog last van mijn buik waardoor ik niet kon aanklampen. Gelukkig kwam ik er nadien wat door en kon ik
nog een goede laatste rechte lijn uit mijn benen schudden.
Met 2’13” kan ik echter niet tevreden zijn. Ik wist dat het
dit seizoen niet makkelijk zou worden want ik ben toch
zeer lang uit competitie geweest. Ik heb meer dan een jaar
gesukkeld met een hardnekkige heupblessure. Ik ben op
de weg terug en dat doet natuurlijk deugd.”
Febe Triest/HAMM (800m in 2’18”47): “Ik ben eerlijk
gezegd een beetje teleurgesteld. Ik had graag mijn record
van vorige week nog scherper gesteld, maar ik was iets te
snel gestart. Al bij al ben maar een halve seconde boven
mijn PR.”
Viktor Benschop/KAAG (800m in 1’49”89): “Mijn benen
zaten minder fris door te studeren. Dat voelde ik tijdens
de wedstrijd, maar ik kon toch bevestigen met een PR.”
Ruben Van Praet/AVLO (800m in 1’52”17): “Dit was
een te trage reeks. Ik ben gewoon gevolgd en heb slechts
de laatste rechte lijn even doorgetrokken. Zo pakte ik de
reekswinst nog maar de tijd is ondermaats. Ik moet rond
de 1’50” kunnen.”
Sofie Van Accom/ACHL (1500m in 4’11”41): “De eerste
ronde ging snel en nadien moest de loopster voor mij een
klein gaatje laten. Omdat het de eerste ronde al zo snel
ging, bleef ik nog even achter haar zitten, maar de afstand
werd nadien op korte tijd groter. Ik besloot na 600m om

over haar te gaan en de leiding te nemen van het achtervolgend groepje. Dit heeft me wel wat krachten gekost.
Tot 1200m lag ik nog op schema om m’n PR te lopen, maar
de laatste 150m kreeg ik het echt wel moeilijk. Uiteindelijk
loop ik hier mijn tweede tijd ooit en dat zonder ideaal wedstrijdverloop. Onder de 4’10” is zeker mogelijk.”
Nanouk Stevens/ACW (1500m in 4’30”48): “Ik had een
super goeie start waardoor ik de eerste halve ronde vooraan liep. Nadien heb ik me, omdat er getrokken en geduwd werd, wat laten afzakken. De 3’04” aan de 1000m
was vrij traag dus ben ik zelf opnieuw gaan versnellen.
Mijn laatste ronde was erg snel waardoor ik mijn PR met 3
seconden verbeterde.”
Goele Truyers/AVT (1500m in 4’36”92): “Nadat ik vorig
jaar naar een nieuwe club en nieuwe trainer (Dirk Engelen, nvDvB) ben overgestapt, lijkt alles terug in zijn plooi
te vallen. Ik train nu vanuit een langetermijnvisie - veel
meer uithouding dan voordien - en dat begint zijn vruchten
af te werpen. Jammer dat ik hier niet in een snellere reeks
mocht lopen. Ik heb de wedstrijd zelf moeten maken.”
Dieter Kersten/ADD (3000m in 8’07”66): “Ik had vorige week nog
heel hard getraind
met het oog op
een
mogelijke
10.000m in Leiden
volgende
week. Ik denk dat
ik in een goede
wedstrijd en wanneer ik fris ben,
een stukje onder de 8’05” kan
komen. De wedstrijd is goed verlopen, het mocht
wel ietsje sneller
gaan in’t begin.
Ik volgde in het
spoor van Michael
Somers want ik
voelde
meteen
dat hij een goede
dag had. In de
laatste 100m kon
ik Michael nog remonteren.”
Cedric Van de
Putte/HAMM
(3000m
in
8’09”87): “Ik had
het gevoel dat
hier meer inzat.
Persoonlijke 3000m-records voor Dieter
Mijn voeten waren Kersten (1661) en Michael Somers (1683).
echter verbrand,
waardoor ik op het einde niet kon doordrukken om te
spurten. De verwachtingen voor de wedstrijd waren niet
zo groot, aangezien ik dit jaar mijn record op de 3000m
al had verbeterd. Dat deed ik ook al op de 5000m bij de
IFAM, maar heb het gevoel dat het op die afstand nog een
stuk beter kan.”
Lukas Van Assche/DCLA (3000m in 8’22”19): “Om in
de sfeer van de voorbije week te blijven: vandaag plots
een onaangekondigde staking. Deze keer van mijn benen.
Een offday. Nu drie weken toewerken naar het Belgisch
kampioenschap, en de benen weer op de ‘rails’ proberen
te krijgen.”

na een recente kwetsuurperiode
nog aan een inhaalbeweging bezig.
Hoed af voor Hanne Borstlap/
ACHL, die in Oordegem als 2de haar
outdoorrecord
aanscherpte
van
3m60 tot 3m72. De tss-leerlinge
staat 8ste op de scholierenlijsten
aller tijden en dat als eerstejaars.
Het discuswerpen bij de mannen
groeide uit tot een Vlaams-Brabants
onderonsje met winnaar Edwin Nys/
DCLA, die met 53m07 een nieuwe 2de
Belgische jaarprestatie neerzette en
de rollen van het KVV omdraaide met
Sem Bras/OEH (nu 49m81). Master
Filip Peetrain/OEH werd derde met
48m04. Buitenlanders liepen met
de twee hoogspringzeges weg. Die
discipline scoorde in tegenstelling
tot de overige kampnummers met
13 mannen erg hoog. Daarbij hoorde
de Nederlander Douwe Amels, die
als 3de met 2m14 ook in Oordegem
op een eind van zijn 2m28 strandde,
waarmee hij in 2013 het EK-beloften

Een Vlaams-Brabants discuspodium met Sem
Bras, Edwin Nys en Filip Peetrain (vlnr.).

won.
Bram
Ghuys/OEH
gokte
zwaar: hij begon op 2m10, haalde
die hoogte bij zijn 2de poging en
kwam pas op 2m16 weer in actie.
Fransman Sebastien Deschamps, die
met 2m14 leidde, haalde die hoogte
meteen. Bram had drie pogingen
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nodig en bleef 2de. Mirela Demireva,
die in 2015 deze Putbosmeeting won
met 1m88, haalde het deze keer
met 1m91. Zij deelt voortaan het
FC record met Tia Hellebaut/AT84,
Nafi Thiam/RFCL en Estse Anna
Iljustsenko.

Links:
Zaterdag 04 juni Oordegem-Lede
Resultaten: http://www.liveresults.be/2016/putbos-memorial-leon-buyle/schedule.html
@letiekleven verzonden: woensdag 08 juni 2016
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