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Masters

Nieuwe formule lokt een pak nieuwkomers

De Waaslanders op het podium.

die ACW de eindzege zouden opleveAfdeling 1 * Maldegem
ren. Voor AC Herentals trad nieuwkoACW en ACHL met prangende eindsprint
mer Isabel Poelmans aan, een flinke
Nu de mannen en de vrouwen samen aanwinst die met een eerste en een
moesten uitmaken wie voor de Be- tweede plaats ruim bijdroeg tot het
kerzege in aanmerking komt, hadden behalen van de vice-titel. Dat AV Moheel wat verenigingen zich flink inge- lenland bij de mannen op vrijwel alle
spannen om zo sterk mogelijk aan te afstanden een hoofdrol zou spelen,
treden. Dat resulteerde in meerdere was te voorzien, maar dat kersvers
gelegenheidsdeelnemers waarvan de 10.000m kampioen Stijn Fincioen in
namen in een al dan niet ver verle- de 5000m iedereen naar huis zou loden vaak een belletje deden rinkelen. pen, lag minder voor de hand. Maar
Wie zoals gastgever AC Meetjesland hoe men het ook draait of keert, de
beroep kon doen op kleppers als Veerle en Wim Elke Bogemans: WaasBlondeel, zat uiteraard op landse puntenteller in
de gaten houden.
rozen. En dan hebben we
het nog niet over de bijkomende aanwinsten Lizzy
Immesoete, Ilse Van Daele
en Marnix Bijl, die er mee
voor zorgden dat de plaatselijke club contact hield
met de top drie. Nu AC
Waasland terug een beroep
kon doen op een sublieme
Elke Bogemans, die net
als Sam Bogaert gensters
sloeg op de spurtafstand,
zorgde dat niet alleen voor
hoogstaand vertoon maar
vooral voor een pak punten
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derde plaats die West-Vlamingen
wegkaapten, was allerminst een verrassing.
Sprinters in hun sas
Men kon er niet naast kijken: zelfs
met tegenwind werden zowel op de
100m als de 200m verbazend sterke chrono’s gerealiseerd. Zo boden
op deze beide afstanden Sam Bogaert/ACW-M35 (11”71/23”99) en
de net geen M45 Luc Vervynck/DEIN
(11”92/23”93) in twee spannende duels knap vertoon
wat tevens Kris Decatelle/
AVLO-M40 (11”96/24”14) in
de kaart speelde. Jammer
dat de grillige wind in de eerste reeks de 2m/sec overschreed, wat de 11”89 van
Peter
Steijvers/ACME-M50
van homologatie uitsloot. Een
man die van alle markten
thuis is, want een week eerder zette hij in Izegem aan
op de 400mH en finishte in
64”40 = BR (voorheen Guy
Van Damme/HAMM, 65”08).
“En zeggen dat ik daar in ’t
geheel niet op getraind had,”
aldus de West-Vlaming die in
het verspringen met een wip
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van 5m60 Emmanuel Audenaert/AVMO-M35 (5m55) versloeg. Verder bij de
200m liet Frank Dawyndt/MACW-M45
zich opmerken: 24”79, een beste seizoenprestatie. En dan was er nog Elke
Bogemans/ACW-W35, die na anderhalf
jaar blessureleed bewees helemaal terug te zijn: 100m in 12”94, 200m in
25”57. Ilse Peetermans/ACHL-W45 in
de 100m (13”63, ze had er als verpleegster een nachtdienst opzitten) en
Mieke Buyens/ACHL-W40 in de 200m
(27”33) dienden zich te schikken in
hun lot, maar konden zich revancheren
in de afsluitende 4x100m door samen
met Isabel Poelmans en An Verlinden
het ACW kwartet Elke Bogemans-Isabel
Van Hul-Veerle Van Campenhout-Eva
Van Ginderen het nakijken te geven
(53”04 tegen 54”47).
Vuurwerk op de middenafstand
De 400m was een kolfje naar de hand
van Gunther Vanhoutte/AVMO-M40 die
na een schijnbaar trage start pas bij
het ingaan van de laatste 100m mee
in de top van de wedstrijd verscheen
en Stefan De Bock/RCG-M40 (53”78)
het nakijken gaf met 53”57. Of hij
bewust voorzichtig van start gegaan
was? “Helemaal niet, ik kon niet vlugger maar rekende er op dat het gaandeweg zou koelen zonder blazen…” De
vrouwen moesten het doen met een
800m en het was andermaal Molenland
dat finaal het laken naar zich toetrok:
Nathalie D’Hondt-W40 (2’26”09) hield
Sylvie Ameloot/MACW-W35 (2’27”40)
en Veerle Van Campenhout/ACW-W40
(2’28”50) achter zich. Lizzy Immesoete/ACME-W45, als seniore in 1988 goed
voor 2’04”63, deed er nu 2’30”75 over,
maar blesseerde zich in de eindfase.
Anders de 1500m waar Heidi Van Maele/VAC-W35 voor de tweede opeenvolgende dag aantrad op die afstand.
Zaterdag had zij in Oordegem een degelijke 4’56”79 neergezet en het was
maar de vraag of dit haar geen parten
zou spelen. Aanvankelijk bepaalde zij
het tempo maar Nele Hillewaere/VSW50 liet niet begaan en zorgde voor
de schifting. Met Van Maele en Corinne
Debaets/DCLA-W50 in haar spoor, ging
zij er in de laatste ronde onweerstaanbaar van door en finishte in 5’04”75.
Haar beste chrono van het seizoen,
maar echt gelukkig was zij er niet mee:
“Ik heb andermaal geprobeerd onder
de 5 minuten uit te komen, maar dat
wil maar niet lukken.” Dat zij het BR
van Corinne Debaets (4’59”66) viseert,
is al langer geweten, maar Corinne zelf

droomt ervan dit record scherper te
stellen. Nu eindigde zij als derde in
5’08”29 net na Van Maele (5’06”11).
Bij de mannen deelden Kevin Mondelaers/LOOI en Yves Vercammen/ACW
(beiden M35) de lakens uit met een
uitgekookte Joost Grymonpon/ROBAM45 in hun tred. Halfweg de laatste ronde sloeg Vercammen toe en
stormde zegevierend op de aankomst
af (4’12”47). Voor de tweede plaats
toonde Grymonpon zich een tikkeltje
vlugger dan Mondelaers (4’13”86) en
met 4’13”33 zette hij een persoonlijke
besttijd neer. De 3000m draaide uit
op een duel waarbij Steve Van Damme/RCG-M35 (9’08”81) zich naar
het einde toe ontmaakte van Jimmy
Bultinck/AVMO-M35 (9’13”39). Bij de
vrouwen traden zowel Heidi Van Maele als Sylvie Ameloot opnieuw aan,
en in die tweestrijd werd het een zege
voor Sylvie (10’56”40) die haar rivale in een solotocht het nakijken gaf
(11’05”70). Marijke Willekens/DCLAW50 – ook al in de 800m aan de slag
- eindigde knap 4de in 11’19”00.
Pechvogel Marnix Bijl
Voor het hoogspringen deed Meetjesland in eerste instantie beroep op M55
Geert De Roose, die evenwel met pijn
in het hart diende af te zeggen. “Ik
slaagde er na ettelijke pogingen nauwelijks in om 1m60 te overschrijden,
en dergelijk vooruitzicht samen met
mijn gevoeligheid voor kwetsuren,
gaf hierbij de doorslag.” De inmiddels 50-jarige Marnix Bijl, als senior
in 1983 goed voor 2m14, zegde wél
toe, overschreed vlot 1m60, maar bij
de aanloop naar de volgende hoogte
knakte de achillespees van zijn linkerhiel. Wat een tegenslag: een wederoptreden dat uitmondde in een rit naar
het ziekenhuis. Koen Willemsen/ACHLM40 won dat hoogspringen met 1m63,
3 cm hoger dan Guy Riské/MACW-M45
en de ongelukkige Marnix Bijl.
Kersvers W35 Isabel Poelmans/ACHL
overschreed 1m46, 12 cm hoger dan
Mieke Van Thuyne/DEIN-W40 die
evenwel de rollen omdraaide met de
speer (35m31 tegen 32m76). Karen
Vanhecke/AVLO-W40 sprong 4m93
ver en versloeg hiermee Ilse Van Daele/ACME-W35 (4m87), Isabel Van
Hul/ACW-W40 (4m71) en Ilse Peetermans/ACHL-W45 (4m70). Andy De
Coster/VS-M40 toonde zich de beste
speerwerper (51m82). Hij ging Marino
Maes/AVMO-M35 (51m05) en Freddy
Balemans/RCG-M35 (49m13) vooraf.

De vice-kampioenen
van AC Herentals.

Oppermachtige Stijn Fincioen
Stijn Fincioen/AVMO-M35 liep op de
5000m iedereen in de vernieling. Hij ging
er van bij de start op zijn eentje vandoor
en verhoogde stelselmatig zijn voorsprong op een moedige Hans Vanden
Bempt/DCLA-M35, de enige die net niet
gedubbeld werd en met 16’28”98 werd
afgeklokt. Patrick Van Daele/ROBA beperkte de schade tot 16’34”42, een meer
dan bevredigend resultaat voor een M50.
Fincioen deed er 15’13”20 over, 20 seconden minder dan wat hij drie weken
geleden in Ertvelde presteerde. “Ik heb
geprobeerd om onder de 15 minuten te
duiken, maar de wind was er teveel aan,”
aldus de nationale kampioen 10.000m.
“Na een tweede plaats op het EK halve
marathon in het Portugese Monte Gordo
(22 mei) en mijn huidig resultaat, kan ik
alvast met vertrouwen de marathon van
de Nacht van Vlaanderen (Torhout, 17
juni) tegemoet zien. Een deelname aan
het BK op de piste paste uiteraard niet in
mijn wedstrijdschema.”

Stijn Fincioen
(links) stormt naar
de 5000m-zege.
Hans Vanden Bempt
(5336) wordt - op
respectabele afstand
- tweede.

Wim en Veerle: vier keer winst
Zowel met de kogel als de discus zegevierde Wim Blondeel/ACME-M40. Hij bereikte respectievelijk 15m26 en 45m15.
Tweede werd telkens Filip Eeckhout/
VS-M35 (15m01/40m00) en derde Bart
PauwelsACW-M35 (13m83/36m30). Een
cruciale fase in de strijd om de titel:
ACHL verzamelde met de discus geen
punten. Meer variatie bij de vrouwen, al
viel er eveneens een dubbelslag te noteren voor Veerle Blondeel/ACME-W40
(11m37/40m04). Tweede met de kogel
werd Karin Larnoe/ACHL-W50 (9m32),
die Leslie Poelmans/VAC-W40 (9m00)
achter zich hield. Met de discus ging de
tweede plaats naar Elke Van Wezenmael/LOOI-W35 (30m79) die Patricia Van
Delsen/RCG-W45 (29m78) voorafging.
De afsluitende 4x400m bij de mannen
ging naar RC Gent (Rembert Jans-Stefan
De Bock-Steve Van Damme-Maarten De
Bock: 3’47”14) dat AVMO (3’51”69) en
LOOI (3’51”77) de das omdeed. Niet dat
het iets veranderde aan het eindklassement, waar ACW-ACHL-AVMO op het podium klommen en MACW samen met de
Vlaams-Brabanders van VAC en DCLA de
tuimeling naar tweede afdeling maakten.
Tekst: Georges VANBESIEN
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Afdeling 2 * Oudenaarde
Mechelen en Lanaken promoveren
Liefst 18 deelnemende verenigingen
in het Thienpontstadion, waarvan Mechelen met ruime voorsprong Lanaken
voorafging, dat pas in de afsluitende
4x400m de promotie veilig stelde door
Dilbeek met twee puntjes verschil vooraf
te gaan. Ook hier twee Vlaams-Brabantse teams, Olympic Essenbeek-Halle en
AC Pajottenland, die degraderen. De regelmaat bij Mechelen was bepalend voor
de zege, want in tegenstelling tot hun
naaste rivalen, boekten zij geen enkele
individuele overwinning.
Dubbels voor Feipel en Melotte
Dat Dilbeek nipt de promotie misliep, kon
men alvast niet in de schoenen schuiven van Véronique Feipel/DAC-W45: zij
kwam tot 13”60 (+1.9) over 100m, een
voortreffelijke chrono waarbij niemand
ook maar in de buurt kwam. Ook in het
verspringen was zij met 4m93 iedereen
te sterk, al verbaasde Nathalie Lotthrinckx/OLSE-W40 met 4m69. Zij bevestigde door de 200m in 28”98 af te leggen,
de snelste tijd van alle deelnemers. Alle
verhoudingen in acht genomen, scheerden de prestaties van Hildegarde Vanhorenbeeck/STAX-W60 eveneens een hoge
top: 100m in 15”22 en 4m08 ver. Johan
Melotte/AVKA-M35 deed het eveneens
voortreffelijk. In de 100m ging hij uiterst nipt Christophe De Vriese/ASVOM35 vooraf (11”83 tegen 11”84), en in
het verspringen (6m36) nam hij de maat
van Didier Mommaert/OEH-M45 (6m20)
en Jan Carly/FLAC-M35 (6m08). In de
400m werden over de vier reeksen heen
stevige chrono’s neergezet, zij het zonder uitschieters. Thijs Kinnaer/RCT-M40
(53”93), Jan Vierendeels/LEBB-M45
(54”46), Wouter Vandamme/STAX-M40
(54”79) en Diakiese Banzadio/ABESM35 (55”12) waren er een typisch voorbeeld van. Een licht geblesseerde Veerle
Van linden/ASVO-W35 nam aan twee
loopnummers deel. In de 800m kwam
zij snelheid tekort (2’31”55) om Christel
Van de Venster/OLSE-W45 (2’26”52) en
Tilly Luyckx/ABES-W40 (2’28”76) te bedreigen, maar in de minder explosieve
3000m volstond haar 10’37”74 om de
zege veilig te stellen. Cindy Van den Bossche/ACP-W35 (11’08”57) werd tweede.
Petra Bruggeman/RIEM-W35 nam de

Kwaliteit in de 800m met Christel Van de Venster, Veerle Van linden en Tilly Luyckx (vrnl.).

Regio Atletiek Mechelen treedt volgend
jaar in de hoogste afdeling aan.

1500m voor haar rekening in 4’57”12
en ging hierbij haar leeftijdsgenoten
Maaike Ryngaert/AZW (5’10”01) en
Hedwig Snijers/RAM (5’17”11) vooraf.
Lanaken boven
Peter Wilhelmus Cornelis/ATLA-M35
liet niets aan het toeval over in de
3000m, en haalde het (9’15”90) met
ruime voorsprong van Henk Vandermeersch/AVR-M35 (9’28”65) en Peter
Van Damme/LEBB-M40 (9’37”40). In
de 5000m ging Steven Heemskerk/
ATLA-M35 op zijn eentje aan de haal
en dubbelde het hele veld. Hij finishte
in 15’45”07. Marc Van der Hoeven/EAM55, die ook al de 3000m had betwist
(5de in 9’55”34), zorgde met 17’30”59
(6de) andermaal voor broodnodig
puntengewin. Uiteindelijk zou Aalst de
degradatie met amper drie puntjes op
overschot ontlopen. De 1500m ging
zoals verwacht naar Bart Verschoren/
DAC-M35 (4’09”56) die Bert Deschodt/
AZW-M35 (4’16”23) op afstand liep.

degen/EA-M45 (12m07) en Ludwig Peetroons/OEH-M50 (11m50) achter zich
liet. Speerwerper Peter Beirens/OLSEM40 (51m33) haalde het van Mathias
De Preter/RAM-M35 (49m92) en Erwin
Van Nieuwenhove/EA-M50 (46m31).
Bij de vrouwen pakte Hilde Ervyn/AZWW50 met 26m16 de volle buit. Het discuswerpen ging naar gelegenheidsdeelneemster Karine Langeraert/STAX-W45
(30m47) die Veerle Heyninck/RAM-W35
(28m37) en Mia Van der Speeten/DACW45 (28m33) overtrof. Maar Mia haalde
haar slag thuis door de kogel 9m95 ver te
stoten, 2cm verder dan Langeraert. De
eveneens vijvenveertigjarige Hilde Gieghase/VMOL werd derde met 9m32. In de
strijd voor promotie kwam Lanaken in
de 4x100m tot een matige 63”22=7p en
werd voor de tweede plaats voorbijgestoken door Dilbeek, maar de mannen
trokken de situatie recht in de 4x400m
(3’57”76=14p). De 4x100m ging naar
Olse Merksem (Obasohan-Dielen-Lotthrinckx-Van de Venster: 55”06) terwijl AC Lebbeke de 4x400m met Sven
Laisnez-Jan Vierendeels- Ben QuintelierBart Raemdonck op zak stak in 3’45”97.

Peetrain demonstreert
In het discuswerpen was er geen kruid
gewassen tegen Filip Peetrain/OEH- Tekst: Georges VANBESIEN
M40. Hij kwam tot 49m66, zijn beste
resultaat van het lopende seizoen, en Foto’s: Luc VAN DE VREKEN
bezorgde hiermee zijn degraderende
club een eerreddende zege. Pascal Nipte zege voor Johan Melotte (links) in de
100m tegen thuisloper Christophe De Vriese.
D e b r u y n e / F L A C- M 4 0
(33m68) werd tweede
maar was de beste met
de kogel (13m03) waar
hij Raf Coomans/DACM40 (12m53), Dirk Le-

Afdeling 3 * Bornem
Antwerpse clubs juichen

Tropische temperaturen, veel volk
én heel wat sfeer. Wat kunnen Masters nog meer verwachten van hun
interclub ? In het Bornemse Breevenstadion waren alle elementen
aanwezig om er een topnamiddag
van te maken. Zelfs een defect van
de elektronische tijdsopname kon
de pret niet drukken. Dat er in de
laagste afdeling automatisch ook de
zwakste ploegen aantraden, was in
het nieuwe systeem, waarbij mannen én vrouwen voor het eerst sàmen de punten moesten verzamelen,
allerminst het geval. Meer nog: in
een overgangsjaar waar er liefst zes
clubs zouden promoveren, bracht
iedereen het beste team op de been.
Lyra zou uiteindelijk de zeer spannende strijd winnen om samen met 4
andere Antwerpse clubs én AC Geraardsbergen naar tweede te stijgen.
Dat Lierenaar Tom Provo het speerpunt van de rood-witten zou worden,
wist zelfs de absolute atletiekleek.
Tom, die afgelopen winter het Belgisch record 200m op 22”71 bracht,
won een bijzonder hoogstaande
100m-reeks in 11”3. Hij kreeg de
overwinning echter niet op een schoteltje gepresenteerd want ook andere
toppers als Bert Muyldermans/SPVI
(11”7), Dave Caethoven/LIER (11”8)
en Pascal Rijdant/ACG (12”0) tekenden present. Ook in de 400m kon
Tom het maximum van 17 punten
veroveren. Zijn 52”7 was voldoende
om andermaal Bert Muyldermans
(54”4) achter zich te houden. Kogelstoter Wim Guldentops (11m71) deed
met een tweede plek eveneens meer
dan zijn duit in het zakje. De LYRAvrouwen konden niet achterblijven en
dankzij tweede plaatsen voor Suzie
Vanherck (discus: 25m29) en Ilse Bo-

Jammer genoeg leverde het
geen promotie op want LIER
werd uiteindelijk tiende. ATAC
en ACG zouden wel voldoende
punten halen om mee over te
gaan naar tweede landelijke.
Gerry Follens was tevreden
over de organisatie maar ook
dat zijn club, LYRA, verrassend
de competitie won. “Wij hadden als club eigenlijk weinig
verwachtingen. Met speerpunt
Tom wisten we dat we een puntenpakker in huis hebben maar
voor ons primeerde toch het
gezellig samenzijn. We deden
het vooral in de breedte beter
dan verwacht. Dat we zouden
promoveren, was niet onlogisch gezien het grote aantal
stijgers, maar dat we in een
historisch jaar ook de beker
zouden pakken, was absoluut
niet ingecalculeerd. Ik denk dat
AC Lyra aan het feest.
we ook gewapend zijn om vlotjes mee te draaien in tweede.
Ik wil Bornem bedanken voor
de
prima
organisatie. Het defect aan de
gers (ver: 4m05), bleef LYRA steeds
aan de kop van het klassement. Dat tijdsopname is niet hun fout want voor
veranderde echter vlak voor de af- de rest liep alles zoals gepland. De evasluitende estafettes want plots stond luatie van deze hervorming is zeker een
AC Kapellen aan de leiding. Een dis- positieve en wij van LYRA zijn vragende
kwalificatie in de 4x400m bij de partij om ook bij de andere categoriemannen zorgde er echter voor dat ën jongens en meisjes samen te laten
Kapellen op 196 punten bleef ste- strijden voor één beker. Op die manier
ken terwijl LYRA er 199 sprokkelde. wordt het clubgebeuren nog meer in de
Kapellen had dus alles in eigen han- verf gezet.”

den want vooral de werpers sprokTekst & Foto’s: Johan PERMENTIER
kelden heel wat punten. Zo kon
Els Casteleyns (kogel: 8m58
en discus: 27m47) tweemaal
juichen en bij de mannen gingen Dirk Vander Avert (speer:
AC Kapellen kwam
met een stevige
52m10) en Peter Van den Eyneindsprint in de
den (kogel: 12m13) met het
buurt van de trofee.
puntenmaximum aan de haal.
Thuisclub Sparta Bornem werd
na een remonte uiteindelijk
nog derde. Bij de Bornemnaars
waren het vooral de vrouwen
die voor de punten zorgden
want met drie overwinningen
deed geen enkel team beter.
Anouk Vroemans won, dankzij haar sterke eindsprint, de
800m in 2’41”6 en Hilde Pijnenborg verraste met 4m11
in het verspringen. Ook het
4x100m-team, bestaande uit
Hilde, Maria Moens, Cindy Vermeiren en Anouk, won in 59”5.
Bij de andere ploegen vielen
nog enkele individuele uitblinkers te noteren. Zo debuteerde Peter Vandenkerckhove als
kersvers master bij ZWAT, dat
uiteindelijk vijfde zou worden,
met 6m62 in de verspringbak,
oftewel de vijfde prestatie allertijden. Xenia Koninckx/LIER
klokte 13”3 in de 100m en 27”6
in de 200m en won tweemaal.

De eindstanden van de Bekercompetitie bij de masters
(onder voorbehoud van scheidsrechterlijke aanpassingen)

Landelijke 1		
Landelijke 2		
Landelijke 3		
ACME in Maldegem		 ASVO in Oudenaarde		
SPBO in Bornem		
1 AC Waasland
196.5
1 Regio Atletiek Mechelen 290.5
1 AC Lyra
199
2 AC Herentals
193
2 Atletiek Lanaken
265
2 AC Kapellen
196
3 AV Molenland
185.5
3 Dilbeek AC
263
3 Sparta Bornem
188
4 AC Meetjesland
179
4 AS Rieme
259
4 ATAC
187
5 AV Lokeren
173.5
5 ASV Oudenaarde
249
5 Zwijndrecht AT
185
6 AV Looise
165.5
6 STAX
228.5
6 AC Geraardsbergen
181
7 AC Deinze
164
7 AC Lebbeke
228
7 Arendonkse AC
179
8 ROBA
157
8 Flanders Athletic Club
226
8 Sparta Vilvoorde
176
9 Racing Club Gent
154
9 Olse Merksem
225
9 VITA
169
10 Vlierzele Sportief
151
10 Vabco Mol
204
10 AC Lierse
168
11 MAC Westhoek
135
11 AV Kontich-Aartselaar
196.5
11 Beerschot VAC
161
12 Vilvoorde AC
131
12 RC Tienen
195.5
12 AC Alken
145
13 Daring Club Leuven Atl. 124
13 AV Zuiderkempen
190.5
K. Kortrijk Sport
ff
14 Atletiek Zuid West
185.5
Atletiek De Demer
ff
15 Atl. Belgica Edegem Sport 178.5
Zottegem Atletiek
ff
16 AV Roeselare
177
HAKI
ff
17 Eendracht Aalst
151
18 Olym.Essenbeek Halle 147
19 AC Pajottenland
140.5
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