Flanders Cup
Meeting voor Mon

Renée Eykens nu ook top in 1500m

Met verbazend gemak domineert Renée Eykens de tegenstand in de 1500m. Nochtans
blijft ook Louise Carton (997)
niet zo ver boven haar PR.

De Meeting voor Mon loste in de traditionele halve fondnummers
de verwachtingen helemaal in. Thuisloper Stijn Baeten/DCLA zette
met winst in de 800m de kers op de taart van een fantastische
maand juli, Renée Eykens/KAPE tankte met winst in de 1500m
veel vertrouwen richting Rio en in de 3000m doken een handvol
landgenoten beneden 8’03”.
De dubbele baanronde stond volledig in
het teken van de 40ste verjaardag van het
Belgisch record van Ivo Van Damme die nu
al tien olympiades geleden schitterde op
de Spelen in Montréal. Er stond dan ook
een stevig deelnemersveld aan de start.

Haas van dienst was niemand minder
dan ‘flying doctor’ Michael Bultheel/
FLAC die doorkwam na 400m in 52”50.
Stijn Baeten handhaafde zich in circa
derde positie en kon met een snedige
laatste rechte lijn de Cyprioot Demetriou
Christos
voorbijsnellen
en met gebalde vuist
als eerste finishen in
1’47”80. Nadat hij zich
door trainingsachterstand
(blessure
tijdens
de
paasvakantie) niet kon
plaatsen voor het EK in
Amsterdam,
redde
de
23-jarige loper zijn seizoen
met een supermaand juli.
Hij dook drie keer onder de
1’48” op de 800 (meeting
Uden, Nacht in Heusden en
Meeting voor Mon) en zette
in Ninove een absolute
toptijd van 3’38”05 neer
in de 1500m. “Als je het
gemiddelde neemt van
Stijn z’n tijden op 800m
en 1500m, dan is hij samen
met Ismaël Debjani de
snelste Belg. Dat zegt toch
Stijn Baeten (1560)
iets,” merkte zijn immer
op weg naar de
800m-zege.
wakkere
trainingsgenoot
Pieter-Jan Hannes op. Zelf
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werd onze man voor de 1500m in Rio 7de
in 1’51”93.

Klaar voor Rio
Geen Belgische vrouw(en) in de
A-reeks 800m, waarin de Nederlandse
Sanne Verstegen vlot de overwinning
binnenhaalde in 2’00”83. Op 11 juli de laatst mogelijk kwalificatiedag voor
de Spelen - misliep ze in een winderig
Ertvelde met 2’01”73 met 23/100sten
de Olympische limiet. Hier dook de
Nederlandse bijna een volle seconde
onder de gevraagde standaard, helaas
te laat. In de B-reeks snelde Zenobie
Vangansbeke/ACME wel naar een aardige
2’06”87. Onze andere 800m-topster,
Renée Eykens, opteerde voor de 1500m
waarin ze met een verschroeiende
laatste 200m iedereen het nakijken
gaf. Op de klok stond 4’10”12, liefst
zes seconden sneller dan ooit voorheen.
Eykens’ kamergenote in Rio, Louise
Carton/ACME, werd in deze 1500m vijfde
in 4’12”70, amper een fractie boven
haar beste jaartijd van 4’12”30. Enkel
Sofie Van Accom/ACHL (4’07”30) deed dit
seizoen beter dan het jonge tweetal.
In de A-reeks 3000m nam Abdallah Dacha/
KKS de bende op sleeptouw. Hij trok 2km
lang aan een ideaal tempo van 2’40”

Kessel-Lo/DCLA
Zaterdag 30 juli 2016

per km. Achter
hem zaten enkele
buitenlanders
en
een
mooi
Belgisch
treintje
met Kim Ruell/
RESC, Thomas De
Bock/OEH,
Jan
Adriaensen/KAPE,
Jeroen Hendrikx/
LOOI
en
Sam
Valgaeren/HULS,
die
aanvankelijk
meeging,
maar
zich halfweg wat
liet terugzakken.
De
Marrokkaan
Tarik
Haddadi
triomfeerde
in Op weg naar stevige PR’s:
De Bock en Jan
7’59”42.
Een Thomas
Adriaensen.
paar tellen later
won Thomas De
Bock de strijd om
de eer van beste Belg nadat hij in de
laatste rechte lijn Ruell en Adriaensen
afschudde. Jeroen Hendrikx werd zesde
in totaal en vierde Belg met een PR van
8’05”44. Belgisch kampioen korte cross
Sam Valgaeren was achtste in totaal en
vijfde Belg in 8’10”55. Naast Hendrikx,
verbeterde het trio hun persoonlijke
records die al sedert de zomer van 2014
op de tabellen staan. Jan peuzelde het
meest van zijn PR af: van 8’19”35 hier
in hetzelfde Kessel-Lo 2014, ging het
nu naar 8’02”92; Thomas scherpte zijn
8’05”76 van Ertvelde 2014 nu aan tot
8’02”30 en Sam zag zijn 8’14”39 vanuit
diezelfde koers in Ertvelde nu verbeterd
tot 8’10”55.

Manon met snelle 300m
In de spurtnummers konden de Belgen
zich niet echt mengen tussen het
buitenlandse geweld. Belgisch kampioen
100m Andreas Vranken/ROBA spurtte
in de 100m-finale naar een degelijke
vierde plek in 10”78. Juniore Manon
Depuydt/ACME liet een stevige indruk
in de 300m. Haar reekswinst in 37”95

Manon Depuydt.

Organisator Remi Van Ophem

“Enkele mooie hoogtepunten”

is sterk op die niet zo courant gelopen
afstand. Alleen Nenah De Coninck liep in
ons land als juniore nog 1/10de sneller.
In de ranglijst alle categorieën komt de
Meetjeslandse nu op plaats 6, net achter
haar clubgenote Wendy Den Haeze
(37”91) en voor horderecordhoudster
Ann Mercken (37”96). Snelste Belgische
man op de 300m was Belgisch
scholierenrecordhouder 400m Sven Van
Den Bergh/AVKA. De nummer 5 van het EK
scholieren bij de 400m in Tbilisi, klaarde
zijn driekwart baanronde in 34”49, de
7de scholierenchrono ooit. Dat was ook
sneller dan de 400m hordespecialisten
Tim Rummens/DCLA (34”57) en Michael
Bultheel (34”59) die in de snelste serie
hun ding hadden gedaan.

Nederlanders domineren polsstok
Naast het hamerslingeren (ook de
Duitser Paul Hutzen slingerde zijn tuig
met 69m08 buiten het bereik van de
Belgen) werd het polsstokspringen het
meest aantrekkelijke kampnummer.
Met daarin een interessant binnenlands
duel tussen de Amsterdam-uitblinkers
Ben Broeders/DCLA en Thomas Van der
Plaetsen/DEIN. Maar het waren de
Nederlanders die de show stalen.
Menno Vloon deed met 5m58
iets beter dan zijn landgenoot
Rutger Koppelaar (5m53) die net
terugkeerde uit dopingschorsing.
Europees
kampioen
tienkamp
Thomas VDP wipte over 5m13 maar
de nummer 4 van het afgelopen
EK, Ben Broeders, miste zijn

Organisator Remi Van Ophem kon
terugblikken op een geslaagde editie
van zijn Meeting voor Mon. “Alles is goed
verlopen. Op enkele kleine details na.
Er zouden wat problemen zijn geweest
met een opmeting in het discus, maar
voor de rest heb ik weinig klachten
gehoord.” In een raar kalenderjaar,
tussen EK en Spelen, is het voor geen
enkele organisator evident om een sterk
deelnemersveld bijeen te krijgen. “De
bezetting was uiteraard wat minder dan
vorig jaar, maar toen zaten we één week
voor het afsluiten van de limietdatum
voor het WK. Daardoor kregen we
toen op het laatste moment nog veel
aanvragen. Qua prestaties scoren we
daardoor iets minder. Maar de Flanders
Cup in Ninove had hetzelfde voor.
Uiteindelijk hebben we nog geluk dat
er vijf Olympiërs opduiken.” Van Ophem
zag zowel internationale (Ratcliffe),
Belgische (Eykens) als lokale (Baeten)
uitblinkers. “Renée Eykens zorgde
voor de Belgische topprestatie. Ook
de tijd van Louise Carton valt niet te
onderschatten trouwens. Internationaal
was de 800m bij de vrouwen met acht
atletes onder de 2’03” heel sterk. Dat
zie je maar zelden. Het haaswerk was
dan ook perfect. Jammer dat ze net
boven die twee minuten bleven. In
de 800m mannen zorgde Stijn Baeten
voor een plezante lokale noot. In de
kampnummers was de 70m-worp van
Ratcliffe iets bijzonder. Het was het
enige Flanders Cup record trouwens.
Die Flanders Cup records worden steeds
moeilijker te verbeteren. Het polsstok
bij de mannen leverde ons ook een pak
punten op. Jammer van de drie nullen
van Broeders en Art, want anders
hadden nog meer gescoord.” Net als op
de meeting in Lier, hielden ze in KesselLo een experiment met livestream.
Volgens velen zit daar toekomstmuziek
in. “De livestream met liveverslaggeving
heeft prima gewerkt. Al bewoog soms
het beeld een klein beetje, maar dat
stoorde niet echt. De video is trouwens
nog te bekijken op YouTube. Het is een
onvermijdelijke evolutie dat zulke
initiatieven er komen. In tijden waarin
atletiekliefhebbers op tv steeds minder
aan hun trekken komen, is het een
oplossing om atletiek toch nog bij de
liefhebbers te krijgen. Het geeft ook
een mooie meerwaarde voor de sponsors
trouwens.”

Hannelore Desmet
was ook bij deze
Flanders Cup de beste
hoogspringster: nu
met 1m80.

aanvangshoogte. Ook Arnaud Art/FCHA
kwam niet tot een prestatie. Het kan
de beste polsstokspringers overkomen
(vraag maar aan Renaud Lavillenie). Bij
de vrouwen bezetten de Nederlandse
atletes zelfs de volledige top vier in het
polsstok. Femke Pluym (4m40), Rianna
Galiart (4m00), Anita Karregat (4m00)
en de jonge (geboortejaar 1998) Marijke
Wijnmaalen (3m90) stuwden bij gebrek
aan Belgische tegenstand elkaar dan maar
naar hogere hoogtes. Misschien moeten
de Belgische polsstokkers volgend jaar
maar eens naar een Nederlandse meeting
afzakken om revanche te nemen.

Edwin Nys opnieuw tegen de 54 meter

“Maar ik hoop nog op een record”

Dries De Smet.

AVZK (1500m in 4’33”90), junior Dries
De Smet/LEBB (1500m voor het eerst
beneden 3’50” na 3’49”43) en de
jonge seniores Iwein Bau/AVR (800m in
1’54”02) en Arno De Feyter/RCG (3000m
in 8’21”53).In het voorprogramma trok
Elise Lasser/VITA haar EK-conditie van
Tbilisi nog even door: met 39”61 wordt
zij de tiende scholiere aller tijden.

Al heel de zomer hoopt Edwin Nys/DCLA
om zijn persoonlijk record van 55m10 en
het record van zijn trainer Herman Van
Uytven van 55m44 te verbeteren. Voor
eigen club was het opnieuw net niet.
Edwin Nys zwierde de discus 53m97
ver. Zijn op één na beste prestatie van
het seizoen. Na een rondje Flanders
Cups met 53m07 in Oordegem (4 juni),
54m27 in Lokeren (3 juli), 53m37 in
Kortrijk (9 juli) en 52m93 in Ninove
(23 juli), bevestigde Edwin Nys in
Kessel-Lo dat hij de regelmaat zelve
is dit seizoen. “Bijna 54 meter gooien
is mooi. Gezien de omstandigheden
ben ik er heel tevreden mee, al had ik
voor eigen club graag nog iets verder
gegooid,” evalueerde hij zijn prestatie.
“Donderdag heb ik nog een verkoudheid
opgelopen. Gelukkig ben ik nog op
tijd fit geraakt. Eigenlijk is het, alle
omstandigheden in acht genomen, goed
meegevallen.” Edwin Nys wil maar al te
graag zijn persoonlijk record van 55m10
dat hij twee jaar geleden op deze
Meeting voor Mon wierp, verbeteren.
“Ik ben nog goed aan het trainen en
blijf hopen op één uitschieter. Deze
zomer doe ik nog de Flanders Cups in
Huizingen (6/08) en Merksem (20/08)
en een wedstrijd in Beveren. Mijn
achillespeesproblemen zijn achter de
rug nu, maar de knie speelt wel wat
op. Zo gaat dat als atleet: je zit altijd
tegen de limiet van net niet of net wel
geblesseerd. Maar er kan zeker nog iets
moois uitkomen als alles een keertje
wil meezitten,” besluit de 30-jarige
discuswerper die de afgelopen vier jaar
telkens zilver haalde op het BK discus
achter Philip Milanov.

Elise Lasser.
Femke Pluim vulde haar tijd tussen een 6de plaats bij
het EK in Amsterdam (4m45) en haar afreis naar Rio
nuttig op met onder meer een overtuigende winst in
Kessel-Lo met 4m40.

Hamer vliegt 70 meter ver
De Meeting voor Mon begint traditioneel
met het hamerslingeren. Bij de vrouwen
zorgde
de
Nieuw-Zeelandse
Julia
Ratcliffe al vroeg in de middag voor een
prestatie van wereldniveau. Ze zwierde
haar tuig voorbij de magische 70m-grens.
70m12 kan tellen: nooit gezien op een
Flanders Cup. De nochtans knappe 63m05
van Jolien Boumkwo/RCG stak daartegen
wat bleekjes af, maar de Belgische
recordhoudster was wel tweede in de
competitie.
Aan het andere eind van de lange
meeting, was het nog druk in de vele
reeksen van het naprogramma, waar er
nog heel wat PR’s opgetekend werden.
Eéntje daarvan kwam van cadette Heleen
Vermeulen/KAPE. De jongere zus van
Belgisch scholierenrecordhouder 1500m
Jochem Vermeulen, snelde naar 2’16”32
in haar reeks. Andere opvallende PR’s in
het naprogramma kwamen van Europees
scholierenkampioen steeple Tim Van
de Velde/DUFF (800m in 1’52”41); zijn
categoriegenoten Antoine Senard/SER
(800m in 1’55”13) en Katinka Bassleer/

Niet alledaags: Nieuw-Zeelandse Julia Ratcliffe gooit de
hamer naar een Flanders Cup record van 70m12. Dat is
voorlopig nog te hoog gegrepen voor onze seniores- en
junioresrecordhoudsters Jolien Boumkwo (links, 63m05)
en Vanessa Sterckendries (rechts, 60m26). 23-jarige
Ratcliffe gooide drie weken eerder in Londen een
Nieuw-Zeelands record van 70m75 en stond in 2012
net naast het podium van de wereldkampioenschappen
juniores.

Mondje vol
Scholier Sven Van Den Bergh/AVKA (winst reeks 300m in 34”49):
“Ik vond dat dit best nog meeviel want er stond veel wind.
Al bij al is 34”49 een mooie tijd. Vorig weekend in Aartselaar
verbeterde ik mijn record op de 100m tot 11”00 en nu loop
ik opnieuw een record. Ik hoop nu om deze conditie nog wat
aan te houden. Er hoeft niets meer bij te komen. Alles wat
ik nu nog meepik, is bonus. Het EK was mijn hoofddoel van
het seizoen. Ik ga nu toewerken naar volgende zomer. Volgend
jaar is er een EK juniores. Ik heb gezien dat ik me met mijn
47”17 normaal gezien zou moeten kunnen plaatsen. Maar ik
moet die tijd volgend jaar dan nog wel een keertje opnieuw
lopen natuurlijk.”

Sven Van
Den Bergh.

Sam Valgaeren/HULS (8ste 3000m in 8’10”55): “Het ging
supersnel. Na 1000m kwam ik door in 3’42”. Mooi op schema.
Toen de mannen vooraan lichtjes begonnen te versnellen,
moest ik passen. Ik kon niet meteen ergens aanpikken. Op dat
moment wist ik dat het nog een hele zware laatste drie ronden
zouden worden. Gelukkig kon ik met een sterke laatste 500m
nog veel goedmaken. Dat is een sterk punt van mij dat in deze
snelle race goed van pas komt. Vooraf had ik gezegd dat ik
8’10” zou lopen en ik loop dat ook. Dan moet je content zijn.”
Jan Adriaensen/KAPE (5de 3000m in 8’02”92): “Wauw ! Ze-ventien seconden onder mijn record. Zalig. Ik wist dat ik goed zat,
maar dat ik mijn record in één klap zo hard zou verbeteren...
Nee dat had ik niet gedacht. Ik word er helemaal stil van.
Toen ik vanochtend opstond, voelde ik me heel goed. De dagen
voordien had ik er speciaal op gelet om op het juiste tijdstip
te gaan slapen – ik heb rare werkuren – en voldoende rust te
nemen. Dit was de ideale wedstrijd. Tot aan het 2km-punt zat ik
letterlijk te spelen. Het tempo was ideaal en ik moest op geen
enkel moment alleen aan kop lopen of extra meters maken. Ik
voelde meteen: dit zit echt goed. Op het einde twijfelde ik niet
tussen de sprint afwachten – en misschien beste Belg worden
– of vol doorgaan. Ik begon daarom al héél vroeg te versnellen.
Puur om zo’n snel mogelijke tijd neer te zetten. Hard genoeg
trainen en toch zorgen dat je fris zit, dat is de kunst. Voor een
atleet is het niet simpel om perfect naar je lichaam te leren
luisteren. Mij heeft het veel tijd gekost om dat evenwicht onder
de knie te krijgen. Mijn zomerseizoen is helemaal geslaagd nu.
Hier heb ik echt enorm hard voor gewerkt.”
Pieter-Jan Hannes/OLSE (7de 800m in 1’51”93): “De voorbije
twee weken heb ik nog stevig doorgetraind. Als 1500m-loper is
het voor mij niet evident om snel door te komen. Ik kon nooit
echt aanpikken. Normaal gezien wilde ik meer op snelheid
trainen deze zomer, maar door blessures is dat niet gelukt.
Deze race zag ik vooral als een goeie training. Mijn seizoen
moet eigenlijk nog beginnen. In Rio moet ik mijn beste 1500m
lopen.”
Louise Carton/ACME (5de 1500m in 4’12”70): “Ik hoopte eerlijk
gezegd om iets sneller te lopen en misschien zelfs onder de
4’10” te duiken. Ik slaap al een tijdje slecht en heb op training
geen goed gevoel. Daardoor zit ik nu wel met twijfels.”

Renée Eykens/KAPE (winst 1500m in 4’10”12): “Ik ben superblij
dat het zo goed ging, want mijn 400m één week geleden (55”02
in Ninove, nvBS) vond ik niet goed. Niet dat ik echt begon te
twijfelen. Maar als je een goeie koers kunt lopen vlak voor
een kampioenschap, doet dat veel voor het vertrouwen. Vooraf
hoopte ik om onder de 4’16” te lopen. Doel geslaagd dus. Dit
geeft me een supergevoel. Heel positief met het oog op Rio is
dat ik op het einde nog serieus kon versnellen.”
Michael Somers/LYRA (4de B-reeks 1500m in 3’48”91): “Het
ging niet super. In het begin zaten we nog op een mooi schema
te lopen, maar halfweg zakte het tempo wat. Op het einde
liet ik wat schieten omdat een toptijd er niet meer echt inzat.
Jammer, want na mijn 3’45”49 van Ninove één week geleden,
had ik graag het clubrecord van Mats Lunders (3’44”61) gepakt.”
Tim Van de Velde/DUFF (6de in reeks C 800m in 1’52”41): “Er
zat zelfs nog meer in, maar ik werd even opgehouden en moest
wat buitenom bij het ingaan van de laatste 200m. Daardoor
brak de veer een beetje. Maar ik ben wel heel tevreden.
Deze zomer wil ik vooral mijn steepletitels nog verlengen. Als
jeugdatleet is dat nog het belangrijkste, want de titels blijven
staan.”
Stijn Baeten/DCLA (winst 800m in 1’47”80). “Héél content.
Vooral leuk om hier te winnen in eigen huis. Vanwege het
40-jarige jubileum van Ivo Van Damme’s record, was dit een
extra speciale overwinning. Vooraf had ik nochtans geen
supergevoel zoals in de vorige races. We kwamen iets te traag
door na de eerste ronde: 52”50 terwijl ik liever 51”50 op de
klok zag staan. Een snelle doorkomst ligt me beter. Maar met
mijn sterke finish kon ik nog veel goedmaken. Ik vond het heel
plezant om tegen trainingsmaat Pieter-Jan te lopen. Dat is
altijd een extra prikkel. Ik liep nog nooit een 1500m tegen hem,
maar dat zal zeker ooit eens gebeuren. Wat het hoogtepunt
van mijn seizoen was ? De 800m op de Nacht van de Atletiek.
Als je daar sterk loopt, heeft iedereen het gezien. Ik blijf het
jammer vinden dat ik daar een klein beetje werd opgehouden
op het einde, want het kon nog rapper. Maar dat weet ik voor
volgend jaar.”
Pieter Claus/EA (winst 1500m in 3’43”53): “Ik had nog een
sterke laatste 250m en daardoor kon ik nog nipt winnen. De tijd
is niet super, maar zeker ook niet slecht. Er zijn verschillende
sterke mannen op de 1500m momenteel en dat zorgt voor
gezonde concurrentie. Mijn zomerseizoen zit erop nu. Het was
een heel mooi seizoen: ik werd Belgisch kampioen en liep PR’s
op de 800m en de 1500m. Daar had ik vooraf voor getekend na
mijn blessure van in de winter.”

De nummers één en twee van het BK 1500m waren de enige Belgen in de snelste 1500mserie. Hier volgt Pieter Claus nog in het spoor van plaatselijke Ali Hamdi (later 7de in
3’46”55). De Aalstenaar zou met een formidabele laatste 50 meter nog nipt de winst ontfutselen aan de Franse junior Baptiste Mischler, die in Bydgoszcz een tiental dagen geleden
als vierde alleen maar Afrikaanse lopers voor zich moest dulden. In 3’43”53 gaf Pieter z’n
beide podiumcollega’s met één en zes honderdsten het nakijken...

Denis Hanjoul/DCLA (2de 110mH in 13”94 en 5de 100m in
11”33): “Twee weken geleden heb ik een weekje niet kunnen
trainen door een overbelasting aan de bil. Daardoor vreesde ik
dat het zou tegenvallen. Maar het viel mee: ik was goed weg en
liep een goeie race. Ik hoop om me dit seizoen nog te plaatsen
voor de Memorial Van Damme. Dat zou een mooie afsluiter
zijn. Er bestaat een kansje dat er een Belg in de 110m horden
mag lopen. Een interessant doel voor mij.”
Hans Brydenbach/ACHL (2de 300m-reeks in 36”99): “Ik ben
inderdaad ‘de zoon van’. Vorig jaar in mei ben ik beginnen
trainen en op het PK indoor liep ik mijn eerste wedstrijd in
januari. Vroeger zwom ik op redelijk niveau, maar na mijn
hartoperatie moest ik daarmee stoppen. Na een hartstilstand
drie en half jaar geleden, heb ik anderhalf jaar stilgelegen.
Uiteindelijk ben ik toch met atletiek begonnen. Als mijn vader
(Fons Brydenbach overleed in 2009, nvBS) dat geweten zou
hebben, zou hij me een klap voor mijn kop verkocht hebben.
Hij was er niet zo’n voorstander van dat z’n zonen aan atletiek
zouden doen. Toch heb ik nog geen seconde spijt van mijn
keuze. Atletiek is een zalige sport. Ik heb me nog nooit zo
geamuseerd als nu. Als ik hier mannen als Bultheel zie lopen,
besef ik wel dat mijn prestaties niet veel voorstellen. Maar het

Eindelijk verschijnt er dan een boek over de zevenkamp voor vrouwen. Een lang
gekoesterde wens van meerkampsters en hun trainers gaat hiermee in vervulling.
Na de succesvolle uitgave van het handboek Tienkamp Totaal in 2012, bleek er
een sterke behoefte aan de zevenkamp-equivalent. Logisch: als we kijken naar de
opmars van deze sport en de prachtige prestaties van de Nederlandse en Belgische meerkampsters, in het verleden en het heden. Atletiekcoach Vreeswijk wil
met “VAN A TOT ZEVENKAMP” de prachtige meerkampsport nog meer onder
de aandacht te brengen van de specialist én van het geïnteresseerde publiek. Hij
geeft de lezer een compleet inzicht in deze combinatiesport.
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De liefhebbers van de multidisciplines kunnen nu
eindelijk ook een boekuitgave
van
de2014vrouwelijke
In een mooi voorwoord beschrijft
Wereldkampioene
op de indoor-vijfkamp, Nadine Broersen
hoe haar passie voor de zevenkamp is ontstaan. Zij laat haar licht schijnen over een aantal andere
belangrijke meerkamp-aspecten.
Dan beschrijft
het boek in vogelvlucht de geschiedenis
equivalent van de meerkamp
in
de
boekenkast
zet- van de
vrouwensport en de heftige emancipatiestrijd, specifiek voor de atletiek- en meerkampsport. Verder
komen aan bod de nationale prestatie-ontwikkeling op de meerkamp en de Olympische zevenkamp
ten. Gezien de prachtige
prestaties
van
de
Nederen successen van de Nederlandse topmeerkampsters op mondiale toernooien.
landse- en Belgische Toptrainers
meerkampsters
en meerkamp-bondcoaches geven hunvan
ideeën prijsde
over hoerecenje een beter meerkampster
kan worden. De auteur zet uitvoerig uiteen hoe de technische vaardigheden die bij de meerkamp een
rol spelen tot stand !
komen. Alle disciplines van de zevenkamp worden nauwgezet beschreven, onderte jaren, meer dan terecht
steund door prachtig beeldmateriaal. Hier kan elke atlete en elke coach zijn voordeel mee doen. In
een heel handig hoofdstuk worden inzichten en aspecten die een belangrijke rol kunnen spelen voor
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atletieksport.
Hij bracht op eigen
kracht in 2012 het standaardboekwerk ‘Tienkamp Totaal’ uit en schreef op veler verzoek met medewerking
van vele atletiek experts
en de Koninklijke Nederlandse
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ATOT ZEVENKAMP

door Bert Vreeswijk

is fantastisch om altijd maar mijn grenzen te kunnen verleggen.
Op korte tijd heb ik dit seizoen veel progressie gemaakt. Ik
ben er zeker van dat er hierboven iemand toch een beetje fier
is nu. Uiteraard zal ik nooit zijn records halen, maar stiekem
droom ik wel van een duik onder de 50 seconden.”
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