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Weinig atleten lieten zich in het Drie Fonteinenstadion in Vilvoorde van de wijs brengen door hindernissen als wind, frisse temperaturen, een oplopende achterstand op het tijdschema en technische problemen. Over het hele weekend tekenden er zich drie grote
uitblinkers af. Ward Merckx/GRIM verbeterde zich in de 100 meter
zomaar eventjes van 11”20 naar 10”89, en dat met tegenwind. Hij
kan een van dé nationale verrassingen van de zomer 2017 worden.
Ook twee jonge werpers toonden al goede vorm en lieten zelfs meteen een persoonlijk record optekenen: Katelijne Lyssens/ROBA wierp haar discus naar 49m95,
Ilya Defrère/DCLA stootte zijn kogel naar 15m66. Ze worden respectievelijk zes en
zestien op de allertijdenrankings van de beloften. Provinciale kampioenschappen
zijn gewoonlijk de eerste afspraak waarbij de jeugdatleten hun winterprogressie
aan de buitenwereld kunnen tonen. Ook nu tekenden quasi alle Vlaams-Brabantse
jeugdtoppers present in Vilvoorde. Maar ook enkele seniores met een nationale
reputatie vonden zich niet te beroerd om bij deze provinciale kampioenschappen
het startnummer op te spelden. Zo hielden hordeloper Denis Hanjoul/DCLA, speerwerpster Kato Van Den Brulle – voor het eerst onder de groen-witte vleugels van
organisator VAC -, gelegenheidskogelstootster Sietske Lenchant/ROBA, discuswerper Edwin Nys/DCLA en meerkampster Noor Vidts/VAC, allemaal Vlaams-Brabantse
titels over aan hun passage in de Drie Fonteinen. @letiekleven kon uiteraard niet
iedereen aan de tand voelen, maar hieronder volgt een willekeurige selectie uit de
nieuwbakken Vlaams-Brabantse atletiekkampioenen. (MA)

Misschien wel de grootste verrassing van de Vlaams-Brabantse tweedaagse: Ward
Merckx (3047) geeft nationaal 100m-kampioen Andreas Vranken (2875) het nakijken.

VROUWENKAMPIOENEN
Katelijne Lyssens/ROBA (seniore; Goud
discus met 49m95): “Om me voor te bereiden ben ik dit jaar op stage geweest
naar Portugal. Daarna had ik wel weer
stage voor school, dus viel alles weer in
pauze. Op training bleef het al bij al wel
goed gaan, maar op wedstrijd gaat het
dan altijd net iets minder goed. Ik mik op
het Europees beloftekampioenschap dit
jaar, dus ik had gehoopt dat ik vandaag
verder zou werpen. Ik wil zeker nog over
de 50 meter gaan.” (AR)
Yewbdar Denys.

Yewbdar Denys/DCLA (seniore; Goud
3000m in 10’17”66): “Het vorige seizoen
was niet goed en ik ben nog niet lang serieus terug aan het trainen. Ik had daarom weinig verwachtingen. Ik begon voorzichtig en aangezien ik me goed voelde,
heb ik progressief versneld. Ik was aangenaam verrast door zowel mijn chrono
als het makkelijke gevoel tijdens de wedstrijd.” (MA)

DE VLAAMS-BRABANTSE CADETTENKAMPIOENEN					
JONGENS
100M
200M
400M
800M
1500M
100MH
300MH
HOOG
POLSSTOK
VER
HINKSTAP
KOGEL
DISCUS
SPEER

NAAM
CLUB PRESTATIE		
MILAN DEGRÈVE
OEH 11.98		
STAN SERVAES
RCT 24.33		
TOON BODSON
DAC 56.91		
STAN DE CRUYENAERE
OEH 2.16.28		
WOUTER FRANCART
RCT 4.26.11		
RUBEN SERRÉ
DAC 15.29		
TUUR VAN PUYVELDE
DCLA 42.17		
JENNE GEETS
MAC 1M55		
MAARTEN DE BRUYCKER
OEH 3M00		
MILAN DEGRÈVE
OEH 6M04		
-				
ARNE VANDERBORGHT
DCLA 14M87		
WARD SPELMANS
RCT 44M72		
MATTHIEU SIMAR
DAC 37M65		

MEISJES
100M
200M
400M
800M
1500M
80MH
300MH
HOOG
POLSSTOK
VER
HINKSTAP
KOGEL
DISCUS
SPEER

NAAM
CLUB
ANNE-DOMINIQUE BARAMOTO
ANNE-DOMINIQUE BARAMOTO
MY-LIÍN LOENDERS
MIRTE CHOVEAU
ELLEN AERTS
LUNA VERHULST
LUNA VERHULST
INE EVERDEPOEL
LOTTE STRUYVEN
ANNE-DOMINIQUE BARAMOTO
-		
TINE VAN ROY
MIRTE CHOVEAU
MIRTE CHOVEAU

PRESTATIE
MAC
13.05
MAC
26.78
OEH
63.83
VAC
2.29.55
RCT
5.31.27
VAC
12.70
VAC
47.86
VAC
1M50
RCT
2M85
MAC
5M14
ACP
VAC
VAC

10M43
26M15
30M27

Maura De Troyer/DAC (juniore; Goud
3000m in 10’28”59): “Ik liep voor het
eerst een 3000 meter. Na twee kilometer
was ik het eigenlijk al beu. Ik vind dit te
lang. Het was goed om eens iets anders
uit te proberen, maar ik denk niet dat dit
voor herhaling vatbaar is.” (MA)
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Luna Verhulst (rechts) en Ine Everdepoel.

Hanne Van Loock/DCLA (juniore; Goud
800m in 2’22”56 ; Goud hoog met 1m59):
“Het was de eerste wedstrijd van het
zomerseizoen, dus mijn tijd op de 800
meter was niet zo goed. Ook niet echt
erg, juist omdat het de eerste wedstrijd
was. Het was wel te verwachten dat ik
zou winnen. Ik heb ook nog aan het hoogspringen meegedaan. Zonder verwachtingen, want ik focus daar niet echt op. Ik
train ook meer op 800 meter dan op hoog.
We zouden afwachten wat het werd en
het werd een eerste plaats. Ik ben daar
zeker tevreden mee.” (AR)
Elien Vekemans.

Elien Vekemans/DCLA (scholiere; Goud
polsstok met 3m60): “Ik ben op stage geweest om mij voor te bereiden op deze

wedstrijd, maar ik had echt helemaal
niet verwacht dat ik vandaag mijn PR zou
springen. Mijn benen zijn namelijk nog
niet opnieuw honderd procent in orde.
Ik kon vandaag winnen omdat de stevige
Tiense tegenstand net een mindere dag
had. We hadden voor deze wedstrijd ook
nieuwe stokken besteld, maar die waren
nog niet aangekomen, waardoor ik niet
met mijn normale aanloop kon springen.
Ik moest een kortere aanloop nemen. Al
bij al is het resultaat uiteindelijk dus wel
goed gekomen.” (AR)
Jennifer Vlummens/ROBA (scholiere;
Goud speer met 36m99): “Ik had heel veel
stress omdat ik zes maanden heb stilgelegen door last aan mijn been. Ik sukkel
al zeven jaar met een gezwel aan mijn
rechterbovenbeen waar ze maar niks
aan kunnen doen. Het hindert mij ook in
het dagelijkse leven. Ik ben op voorhand
maar drie keer gaan trainen en had dan
ook niet verwacht om te winnen. Ik ben
heel blij met de titel, maar ik kan nog
verder.” (MA)

Luna Verhulst/VAC (cadette; Goud 80mH
in 12”70 ; Goud 300mH in 47”86 ; Brons kogel met 9m28 ; Brons discus met 22m99):
“De 300m horden ging redelijk, maar op
horde vijf verloor ik mijn evenwicht en
sloeg mijn voet om. Toch kwam ik nog als
eerste over de meet. De 80m horden ging
beter: ik verbeterde mijn PR met een seconde. Op de tweede dag deed ik werpnummers, maar dat werd een teleurstelling. Bij kogel wierp ik bijvoorbeeld een
meter onder mijn record.” (MA)
Anne-Dominique Baramoto/MAC (cadette; Goud 200m in 26”80 ; Goud 100m in
13”01 ; Goud ver met 5m14): “De 200m
ging moeilijk, ik had beter verwacht. Gisteren heb ik nog ver gesprongen en daarnet ook nog de 100 meter meegedaan.
Misschien lag het daaraan. Ik heb al mijn
wedstrijden gewonnen, daar ben ik wel
heel tevreden mee. Ik kwam naar hier om
mijn PR te verbeteren, maar om dan ook
een schildje mee naar huis te kunnen nemen, dat is ook wel fijn. Bij het verspringen heb ik mijn PR kunnen verbeteren, in
de 100m is dat net niet gelukt.” (AR)

DE VLAAMS-BRABANTSE SCHOLIERENKAMPIOENEN							
JONGENS
100M
200M
400M
800M
1500M
3000M
110MH
400MH
HOOG
POLSSTOK
VER
HINKSTAP
KOGEL
DISCUS
SPEER

NAAM
LANDER VAN BELLEGHEM
LANDER VAN BELLEGHEM
YENS FLEURUS
LUCA MATTON
RUBEN VAN BAELEN
KOBE HERMANS
BRECHT VAN BREEDAM
BRECHT VAN BREEDAM
YANNICK GODEAU
ROWAN DEGRÈVE
JORAN VAN LINDT
JORAN VAN LINDT
JONAS VANDERBORGHT
LUCAS GROBBEL
LUCAS GROBBEL

CLUB
DCLA
DCLA
DAC
VAC
ROBA
DCLA
ROBA
ROBA
DAC
OEH
SPVI
SPVI
DCLA
DCLA
DCLA

PRESTATIE		MEISJES
11.72		 100M
23.54		 200M
52.01		 400M
2.12.20		 800M
4.15.77		 1500M
9.38.81		 3000M
15.86		 100MH
58.94		 400MH
1M80		 HOOG
3M70		 POLSSTOK
5M52		 VER
11M14		 HINKSTAP
15M21		 KOGEL
44M17		 DISCUS
49M30		 SPEER

NAAM
LYNE CAMARA
LYNE CAMARA
INE DE BOT
ELINA HEROES
KAAT BAKELANTS
LISA JIROFLEE
NINA HESPEL
MARTHA CROMPHOUT
NINA HESPEL
ELIEN VEKEMANS
EVE WILLEMS
-		
DANI MALUTA
ELENA DEFRÈRE
JENNIFER VLUMMENS

CLUB
OEH
OEH
DAC
ROBA
VAC
DCLA
DCLA
VAC
DCLA
DCLA
VAC

PRESTATIE
12.50
25.87
59.05
2.33.89
4.53.91
11.55.46
14.60
70.53
1M66
3M60
5M47

ACKO
DCLA
ROBA

14M90
38M28
36M99

MANNENKAMPIOENEN
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Ward Merckx/GRIM (senior; Goud 100m
in 10”89): “Ik heb een goed gevoel over
gehouden aan dit kampioenschap. Mijn
doel voor dit seizoen was om onder de
elf seconden te lopen, en dat zoiets onmiddellijk lukt, stemt mij heel tevreden.
Mijn start was goed en de versnelling die
daarop moet volgen, ook. Op het einde
verloor ik mijn ritme wat. Als het een
paar graden warmer wordt, verwacht ik
nog iets sneller te kunnen. Mijn focus ligt
op blessurevrij blijven.” (MA)

Sam Giedts/RCT (senior; Goud 400m in
49”42 ; Goud 800m in 1’58”44): “Het was
persoonlijk een goede wedstrijd. Gisteren had ik ook de 800 meter gewonnen,
dus ik was er vandaag klaar voor. Het
ging ook net iets beter omdat ik echt kon
doorlopen. In de 800 meter had ik tactischer gelopen, maar vandaag was het
ieder voor zich en daardoor liep ik veel
sneller. Ik heb alles eruit proberen halen
en dat is zowel gisteren als vandaag goed
gelukt.” (AR)

Sam Giedts.

Lars Van Looy/VAC (junior; Goud hoog
met 2m00): “Ik kwam naar het PK om te
zien hoe ver ik al sta. De wedstrijd begon

DE VLAAMS-BRABANTSE JUNIORESKAMPIOENEN							
JONGENS
100M
200M
400M
800M
1500M
5000M
110MH
400MH
HOOG
POLSSTOK
VER
HINKSTAP
KOGEL
DISCUS
SPEER

NAAM
CLUB
PRESTATIE		MEISJES
AXEL VIAENE
OEH
11.07		 100M
GERBRAND HUTS
RCT
22.34		 200M
THOMAS ENGELS
OEH
50.85		 400M
JELLE BULENS
DAC
2.11.07		 800M
BASTIAAN AMERYCKX
OPW
4.06.34		 1500M
FABIAN CUYPERS
DCLA
16.37.10		 3000M
-				 100MH
-				 400MH
LARS VAN LOOY
VAC
2M00		 HOOG
-				 POLSSTOK
XANGO ROBEET
ACKO
5M71		 VER
LARS VAN LOOY
VAC
13M22		 HINKSTAP
KASPER VERBEYLEN
DCLA
14M73		 KOGEL
LARS VAN LOOY
VAC
34.83		 DISCUS
JACOB GROBBEL
DCLA
60M21		 SPEER

NAAM
CHARLOTTE KINABLE
HANNE KEGELS
EMMY VIAENE
HANNE VAN LOOCK
PAULIEN UYTTEBROEK
MAURA DE TROYER
LEYLA ANTHONISSEN
LIESE DEWIJNGAERT
HANNE VAN LOOCK
YNSE DOOMS
HANNE KEGELS
-		
CELIEN PAUWELS
EVELYNE CLAES
MANON WYNS

CLUB
ROBA
VAC
OEH
DCLA
RCT
DAC
OEH
ROBA
DCLA
DAC
VAC

PRESTATIE
12.68
26.32
64.05
2.22.56
4.52.00
10.28.59
14.58
68.43
1M59
2M75
5M13

DAC
RCT
OEH

10M30
32M07
35M80

moeizaam voor mij omdat ik niet genoeg
geconcentreerd was. Hoe hoger de lat
ging, hoe beter ik sprong, dus ben ik tevreden ondanks zware benen.” (MA)
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niemand bij de cadetten had behaald, en
ik ben nog maar eerstejaars. Bij het discuswerpen begon ik terug last te krijgen
van de rug, waardoor ik na drie pogingen
besliste om te stoppen. Zilver was daar
het hoogst haalbare vandaag.” (MA)

Ruben Van Baelen.

Fabian Cuypers/DCLA (junior; Goud
5000m in 16’37”10): “Dit is de eerste
5000 meter dat ik ooit meeliep, maar
ik kan nu al wel zeggen dat ik liever de
kortere 3000 meter loop. De eerste keer
is natuurlijk altijd wel wat vreemd. Ik
was heel lang alleen aan het lopen, zonder groepje. Dus na een tijd ben ik wat
trager beginnen lopen om in een groepje terecht te komen. Dat werd me toch
wat tè traag, dus heb ik weer alleen
voorsprong genomen. Ik vind dat ik zeker
geen slechte tijd gelopen heb, rekening
houdend met het feit dat dit mijn eerste kennismaking is met de 12,5 ronden.
Deze ochtend stond ik nog te werken in
de bakkerij. Dat klinkt vermoeiend, maar
ik heb het al vaker gedaan en ben het wel
gewoon.” (AR)
Jonas Vanderborght/DCLA (scholier;
Goud kogel met 15m21): “Al tijdens het
inwerpen had ik een goed gevoel. Bij de
eerste en tweede worp kwam de kogel
niet goed uit de vingers. Vanaf de derde
worp zat dat wel goed. Alle worpen waren redelijk constant met een uitschieter
bij de vierde worp. Vooraf had ik als doel
gesteld om de vijftien meter te halen,
dus ik kan tevreden zijn. Mijn doel dit
jaar is niet zozeer de EYOF-limiet van
16m28, maar wel progressie blijven maken.” (MA)
Ruben Van Baelen/ROBA (scholier; Goud
1500m in 4’15”77 ): “Ik ben naar hier gekomen om te winnen, als ik dat mag zeg-

Tuur Van Puyvelde/DCLA (cadet; Goud
300mH in 42”17 ; Brons speer met 35m96):
“De start van de 300 horden ging goed, ik
was meteen weg, wat wel een goede zaak
was, want het laatste stuk ging minder
goed. De tegenstand kwam gevaarlijk
dichtbij, daardoor moest ik op het einde
toch nog wat sneller beginnen lopen. Ik
heb me op deze wedstrijd kunnen voorbereiden door veel indoorwedstrijden mee
te doen deze winter. Mijn tegenstanders
ken ik ook al van daar. Ik wist dus tegen
wie ik het vandaag zou moeten opnemen,
dat is altijd een voordeel.” (AR)
Milan Degrève,
cadettenkampioen
verspringen.

gen. Ik had er al een goed gevoel bij van
in het begin van de wedstrijd. Al vanaf
de start had ik de eerste plaats te pakken
en deze heb ik niet meer losgelaten. Ik
ben de hele wedstrijd snel blijven lopen,
op het einde heb ik zelfs nog een tandje
bijgestoken om toch zeker te zijn van de
overwinning.” (AR)
Arne Vanderborght (cadet en broer van
Jonas; Goud kogel met 14m87 ; Zilver discus met 41m98): “Vooraf wist ik niet goed
wat ik kon verwachten van dit kampioenschap. Door een rugblessure had ik een
week niet getraind. Bij de vijfde worp
kon ik 14m87 stoten, een nieuw record en
meteen ook een prestatie die vorig jaar

DE VLAAMS-BRABANTSE SENIORESKAMPIOENEN							
MANNEN
100M
200M
400M
800M
1500M
5000M
110MH
400MH
HOOG
POLSSTOK
VER
HINKSTAP
KOGEL
DISCUS
SPEER

NAAM
WARD MERCKX
BRAM LUYCKX
SAM GIEDTS
SAM GIEDTS
WOUTER LAMMENS
JEF TORBEYNS
DENIS HANJOUL
JAN COCKAERTS
TOM BELLEMANS
SIEBE PERDIEUS
JENS PARDON
BERT MUYLDERMANS
ILYA DEFRÈRE
EDWIN NYS
ARNE BROEDERS

CLUB
GRIM
DCLA
RCT
RCT
DCLA
DAC
DCLA
ACKO
ROBA
DCLA
ROBA
SPVI
DCLA
DCLA
DCLA

PRESTATIE		VROUWEN
10.89		 100M
22.57		 200M
49.42		 400M
1.58.44		 800M
4.07.22		 1500M
15.09.41		 3000M
14.53		 100MH
60.22		 400MH
1M89		 HOOG
3M20		 POLSSTOK
6M41		 VER
13M55		 HINKSTAP
15M66		 KOGEL
50.88		 DISCUS
60M38		 SPEER

NAAM
CLUB
LIEN ANDRIES
ROBA
LIEN ANDRIES
ROBA
ROBIN DEGRÈVE
OEH
DINJA DE WIN
DAC
ELINE VAN CRAENENBROECK DAC
YEWBDAR DENYS
DCLA
NOOR VIDTS
VAC
VRENI ROESEMS
DCLA
HELEEN VERSTREKEN
DCLA
-		
HANNE ANNENDYCK
DAC
-		
SIETSKE LENCHANT
ROBA
KATELIJNE LYSSENS
ROBA
KATO VAN DEN BRULLE
VAC

PRESTATIE
12.62
25.97
59.35
2.20.36
4.52.52
10.17.66
14.23
62.94
1M56
5M34
12M93
49M95
51M16

Tekst: Milan AUGUSTIJNS & Annelies ROM * Foto’s: Luc DEQUICK * Eindredactie, Lay-out: Michel JORDENS
Meer info: http://www.pc-vlaamsbrabant.be/
@letiekleven verzonden: donderdag 27 november 2017
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De eerste echte zomerconfrontatie van het
seizoen bracht heel
wat gemotiveerd volk
op de been. Zowel organisatoren
Sparta
Bornem (dag 1) en Olse Merksem (dag
2), als het merendeel van de atleten,
hadden er alvast zin in om er een heus
atletiekfeest van te maken. De enige
die hier een stokje voor trachtte te steken, was de gure Noorderwind. Daardoor voelde het twee dagen ijzig koud
aan en werden de snelle spurters afgestraft door een teveel aan rugwind. Die
laatsten lieten het alvast niet aan hun
hart komen want ze kunnen met een
gerust gevoel de rest van de, hopelijk
warmere, zomer ingaan. Ook de kampers maakten indruk en kersvers Antwerpenaar Jarne Duchateau/BRAB mag
zowaar al dromen van een internationaal kampioenschap.

NU AL SNELLE BENEN
Ja, de sprinters toonden meteen hun
snelle benen want heel wat persoonlijke
records gingen al voor de bijl. De grootste
uitblinker was ongetwijfeld senior Victor
Hofmans/OLSE. Voor eigen volk uitpakken
kon hij niet want de sprintdubbels 100m
en 200m voor mannen worden traditioneel
tijdens de eerste dag geprogrammeerd.
Tijdens de reeksen van de 100m klokte
Victor al een reglementaire 10”83 maar
in de finale, waar jammer genoeg 3,2m/s
rugwind stond, snelde hij naar 10”65. Ook
in de 200m was de meewind onverbiddelijk maar de atleet uit Merksem zal zeer
tevreden zijn over zijn 21”45 én winst
tegen concurrent Christian Iguacel/AVKA
(21”75). Een dag later werden de rollen
omgedraaid in de 400m waar Christian
het met 49”13 tegenover 49”79 haalde.
Bij de juniores werden Simon Verherstraeten/LYRA (100m: 11”03) en Sven Van Den

De snelste Antwerpenaars in de 100 meter: vlnr.
Brent De Pauw, Victor Hofmans en Jan De Kinder.
Foto: Bart SPRUIJT

Bergh/AVKA (200m: 21”73w) de logische
provinciale kampioenen. Simon moest in
de 110m horden wel zijn meerdere erkennen in een zeer snelle Jordi Van Den
Eynden/KAPE (14”40). Scholier Jaan Bal/
ACBR, die afgelopen indoorseizoen nog
het Belgisch record 200m kon evenaren,
ging in spaarmodus aan de haal met twee
provinciale titels. In de 200m werd het
22”26 en de 110m horden schreef hij in
Emma van Laer.
Foto: Luc VAN DE VREKEN

14”47 op zijn naam. Bij de vrouwen was
het vooral Emma Van Laer/KAPE die indruk maakte. Zij ging met drie persoonlijke records huiswaarts en mocht evenveel
keer goud meenemen. Zowel in de 100m
(12”16), de 200m (24”91) als de 400m
horden (61”10) was ze de snelste van alle
categorieën. Het nieuwe record van cadette Catherine De Bie/ACBR (12”49) kan
jammer genoeg niet gehomologeerd worden. Bij de seniores hordeloopsters stond
er geen maat op Paulien Couckuyt/AVKA.
’s Ochtends won ze de baanronde met
hindernissen in 63”76 en in de vooravond
was ze ook nog eens de beste in de 100m
horden (14”32).

THUISCLUBS STERKER OP
VERPLAATSING
De organiserende clubs konden mooie
resultaten voorleggen maar haalden zowaar iets meer successen op vreemde
bodem. Zo ging OLSE in Bornem met vijf
provinciale titels aan de haal terwijl het
er vier voor eigen volk haalde. SPBO won
in totaal 14 medailles waarvan acht in
de Merksemse Rode Loop. Naast Victor
Hofmans waren het vooral de OLSE-hordeloopsters die indrukwekkend te keer

DE ANTWERPSE CADETTENKAMPIOENEN					
MEISJES
100M
200M
400M
800M
1500M
80MH
300MH
HOOG
POLSSTOK
VER
HINKSTAP
KOGEL
DISCUS
SPEER

NAAM
CATHERINE DE BIE
HILARY UDECHUKWU
LOTTE STUER
LOTTE STUER
EMMA VANDEGHINSTE
DANI VAN LINDEN
LAURA VAN DEN BRANDE
NATHALIE VAN DE VORST
FLORENCE BOEYNAEMS
AMELIE CAERS
SILKE DAEMS
JO-ANNE LIEFOOGHE
JO-ANNE LIEFOOGHE
BRITT RENS

CLUB
ACBR
KAPE
LYRA
LYRA
DUFF
OLSE
AVKA
AVKA
ZWAT
LYRA
ABES
DUFF
DUFF
WIBO

PRESTATIE		
12.49		
26.77		
61.87		
2.26.08		
4.51.92		
12.21		
47.43		
1M61		
2M45		
5M30		
10M49		
11M65		
31M98		
30M79		

JONGENS
100M
200M
400M
800M
1500M
100MH
300MH
HOOG
POLSSTOK
VER
HINKSTAP
KOGEL
DISCUS
SPEER

NAAM
CLUB
SANDER MILLOEN
SEPPE HOREMANS
SEPPE HOREMANS
JANNES PEETERS
KOBE GEYSKENS
ROBBE TORFS
SANDER MILLOEN
LENNERT VERDUYN
PHOENIX DE BOT
LENNERT VERDUYN
LENNERT VERDUYN
JENS VANDER AVERT
SANDER MILLOEN
SANDER MILLOEN

PRESTATIE
AVZK
11.77
VMOL
23.66
VMOL
52.35
AVZK
2.07.57
AVKA
4.39.53
ACHL
15.17
AVZK
42.00
ABES
1M71
OLSE
3M30
ABES
5M72
ABES
11M67
KAPE
12M12
AVZK
47M84
AVZK
48M57
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gingen. Cadette Dani Van Linden (12”21)
en juniore Hanne Vancamp (14”68) sprintten zich in Bornem naar winst en senior
Remco Goetheer was zoals verwacht
de beste in het kogelstoten (17m39). In
Merksem zelf werd er ondermeer gevierd
in het polsstokspringen. Phoenix De Bot
(3m30) bij de cadetten en Elia Menten
(4m05) bij de scholieren, mochten het
hoogste schavot op. Voor SPBO werd het
één titel voor eigen volk. Scholiere Jana
Spiessens won de 3000m in 11’33”51. In
Merksem haalden ze dus acht keer eremetaal en dan vooral in de (halve) fond.
Cadetten Fien Biesemans (2’27”60) en Pia
Benoit (2’29”17) haalden respectievelijk
zilver en brons in de 800m en scholieren
Pieter Cleirbout (9’34”44) en Lars Verheyden (9’41”35) mochten dezelfde kleuren
van medailles in ontvangst nemen. Junior
Jarne Van Buggenhout moest in de 400mH
met 57”89 enkel Dries Peeters/ACBR
(56”10) voor zich dulden.

SOLO IN HALVE FOND
Scholier Tim Van De Velde/DUFF had nog
een rekening te vereffenen in Bornem.
De laatste keer dat de alleswinnaar een
rechtstreeks duel met leeftijdsgenoten
verloor, was namelijk de veldloop van
SPBO ruim drie jaar geleden. Deze keer
nam hij geen enkel risico en ging er in de
800m meteen van door. Hij finishte uiteindelijk in 1’51”19. Seniore Eline Pinter/KAPE deed het twee keer solo want
zowel in de 1500m (4’39”20) als in de
800m (2’17”84) kwam er niemand in haar
buurt. Cadette Emma Vandeghinste/DUFF
wachtte ook niet af wat haar concurrentes zouden doen en startte als een razende in de 1500m. Haar 4’51”92 was ruim
acht seconden sneller dan Janne Bicker/
ABES (5’00”09) die op haar beurt weer zeven seconden sneller liep dan de rest van
het pak. Scholier Ward Leunckens/ABES
finishte eenzaam in 4’15”08. Hij sprokkelde 11 seconden voorsprong bijeen. Juniore Femke Speelman-Rooms/ATAC kreeg

Vier keer goud voor Sander Milloen. Orry Willems (links) en Badr El Ayadi mochten
met de getalenteerde Zuiderkemper mee op het discuspodium.
Foto: Bart SPRUIJT
het heel wat moeilijker en moest een
stevige eindsprint uit de benen schudden
om haar clubgenote Lize De Vlieger voor
te blijven. Met 2’14”84 en 2’15”41 werden er wel snelle tijden neergezet. Hun
club- en leeftijdsgenoot Sander Vercauteren moest echter niemand vrezen in de
1500m. Hij soleerde naar winst in 4’04”03
Jarne Duchateau.
Foto: Luc VAN DE VREKEN

en zag Laudon Liekens/ACHL (4’27”49)
pas heel wat later het zilver pakken.

JARNE BIJNA RICHTING POLEN
Zeggen dat de jonge werpers nu al dik
in orde waren, is een understatement.
Tweedejaarsbelofte Jarne Duchateau/
BRAB haalde er met de speer, bij zijn
derde poging, al meteen 74m19 uit en
dat is amper elf centimeter minder dan
de limiet voor het EKu23. De uitgeweken
West-Vlaming mag dus op anderhalf oor
slapen en stilaan zijn koffers voor het
Poolse Bydgoszcz pakken. De één jaar
jongere Matthias Quintelier/AVKA mocht
eveneens vieren en dat op zijn verjaardag. Met de discus was hij met 46m10,
tevens een persoonlijk record, de beste
van een hoogstaande finale. Scholier Lukas Bats/LYRA was de meest veelzijdige.
In de drie werpnummers ging hij drie keer
met een gouden plak aan de haal. Hij
mag zich een volledig jaar lang provinciaal kampioen noemen in het speerwerpen
(50m86), het kogelstoten (13m04) en het
discuswerpen (40m03). Ook cadet Sander
Milloen was een veelzijdige winnaar. Hij
won met de speer (48m57) en de discus

DE ANTWERPSE SCHOLIERENKAMPIOENEN							
MEISJES
100M
200M
400M
800M
1500M
3000M
100MH
400MH
HOOG
POLSSTOK
VER
HINKSTAP
KOGEL
DISCUS
SPEER

NAAM
CLUB
PRESTATIE		JONGENS
LOTTE VAN LENT
AVZK
12.45		 100M
LYNN BECK
KAPE
25.34		 200M
CHARLOTTE HARGREAVES
AVKA
61.05		 400M
HELEEN VERMEULEN
KAPE
2.19.31		 800M
LAURA SCHADRON
ZWAT
5.00.35		 1500M
JANA SPIESSENS
SPBO
11.33.51		 3000M
LYNN BECK
KAPE
14.56		 110MH
MARTHA ZIARCZYK
RAM
69.51		 400MH
BRITT MAAS
ESAK
1M57		 HOOG
-				 POLSSTOK
JANIE DE NAEYER
HAKI
5M24		 VER
EMMA DOMS
RAM
10M61		 HINKSTAP
LAURA PEETERS
AVKA
13M52		 KOGEL
LOTTE DAEMS
ZWAT
33M44		 DISCUS
JULIE HUYBRECHTS
ACHL
35M74		 SPEER

NAAM
JENS DESMEDT
JAAN BAL
LOUIE LEUE
TIM VAN DE VELDE
WARD LEUNCKENS
BEREKET PETERSEN*
JAAN BAL
LODE LEYS
JEF VERMEIREN
ELIA MENTEN
KWINTEN TORFS
BRENT VAN HERCK
LUKAS BATS
LUKAS BATS
LUKAS BATS

CLUB
ACHL
ACBR
ABES
DUFF
ABES
DUFF
ACBR
ATAC
ACHL
OLSE
ACHL
VMOL
LYRA
LYRA
LYRA

PRESTATIE
11.55
22.26
51.01
1.55.91
4.15.08
9.29.65
14.47
59.77
1M90
4M05
6M77
12M61
13M04
40M03
50M86

(47m84) maar kroonde zich eveneens tot
kampioen in de 100m (11”77) en de 300m
horden (42”00). Dubbelwinnaars bij de
vrouwen zijn cadette Jo-Anne Liefooghe/
DUFF (kogel: 11m65 en discus: 31m98)
en juniore Lauranne Van Hooghten/ACHL
(discus: 31m36 en speer: 34m44).

VERSPRINGERS STUNTEN
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Het was Ine Hermans/AVKA die bij de
vrouwen voor dé verspringprestatie van
de dag zorgde. Ze haalde 5m45 en dat is
toch ruim verder dan ze afgelopen winter
liet zien. Amelie Caers/LYRA was de beste
cadette met 5m30. Ze zette een eveneens
sterke Catherine De Bie/ACBR (5m23) opzij. Bij de jongens was het meerkamper
Stijn Dom/ATAC die zich serieus verbeterIne Hermans.
Foto: Luc VAN DE VREKEN

de. Zijn persoonlijk record van 6m66 werd
ferm aangescherpt tot 6m87. En senior
Bjorn De Decker/WIBO (7m12) ging alweer
voorbij de zeven meter. Even later pakte
hij ook de hinkstaptitel (14m28). Cadet
Lennert Verduyn/ABES was drie keer aan
het feest. In het hoogspringen (1m71),
het verspringen (5m72) en het hinkstapspringen (11m67) mocht hij plaatsnemen op het hoogste schavot. Hoogspringsters Nathalie Van De Vorst/AVKA
(cad: 1m61) en Elien Hooyberghs/VMOL
(sen: 1m64) maakten eveneens indruk.

PODIUMVROUWEN
Kirsten Umans/HAKI (Seniore, Goud
speer met 41m58): “Aangezien ik een
blessure aan de elleboog had gehad en
nog niet helemaal top ben, hoopte ik mijn
seizoen te openen met 40 à 41 meter.
Dat is ook gelukt, dus ik ben tevreden.
Sinds ik bij de seniores meedoe, ben
ik al ieder jaar provinciaal kampioene
geworden. Ik heb ook deelgenomen aan
het verspringen, maar dat viel wat tegen.
Mijn aanloop klopte van geen kanten en
ik haalde slechts 4m30. Het verspringen

zie ik vooral als een goeie training voor
de speer. Morgen loop ik nog mee in
de Antwerp Ten Miles voor mijn school
Artesis-Plantin. Ik zou er graag 1u30
lopen. Ik ben benieuwd of dat zal lukken,
want als speerwerpster ben ik zoiets niet
gewend.” (NVBS: uiteindelijk strandde ze
in de 10 mijl op een 17.715ste plaats in
1u40’34”).
Sophie Verlinden/WIBO (Master-AC,
Goud kogel met 13m09): “13m09 vind ik
een goeie opener. Omdat ik die 13m09
al vroeg in de wedstrijd stootte, nam
ik daarna wat risico’s met een paar
mindere pogingen tot gevolg. Maar ik
ben tevreden. Dit is mijn 25ste of 26ste
provinciale titel.”
Ine Hugaerts/DUFF (Seniore, Goud 200m
in 25”49 ; Goud 400m in 57”82): “Na de
trainingsstage in de paasvakantie, was
het wat afwachten hoe het zou gaan.
Maar het viel mee. Over de 200m was
ik best tevreden. Mijn 400m mag altijd
nog wat sneller. Maar ik heb een heel
goed gevoel en op dit moment is dat het
belangrijkste. Die snelle tijden komen

Druk atletiekweekend voor Kirsten Umans: zaterdag de provinciale speerwerptitel
en zondag de Antwerp Ten Miles. Op het speerwerppodium in Bornem kreeg Kirsten
gezelschap van eerstejaarsbelofte Zoe Van Den Bossche (links, 38m71) en tweedejaarsmaster Veronique Maes (rechts, 36m01). Foto: Bart SPRUIJT

DE ANTWERPSE JUNIORESKAMPIOENEN							
MEISJES
100M
200M
400M
800M
1500M
3000M
100MH
400MH
HOOG
POLSSTOK
VER
HINKSTAP
KOGEL
DISCUS
SPEER

NAAM
EMMA VAN LAER
EMMA VAN LAER
JANA HOREMANS
FEMKE SPEELMAN-ROOMS
EVA DE ROOY
ALINE DELBAEN
HANNE VANCAMP
EMMA VAN LAER
LOTTE VAN OOSTERWYCK
JANA JANSEN
JULIE VERMONDEN
JANA HOREMANS
ELISE HELSEN
LAURANNE VAN HOOGHTEN
LAURANNE VAN HOOGHTEN

CLUB
KAPE
KAPE
VMOL
ATAC
ACBR
DUFF
OLSE
KAPE
AVZK
VMOL
ACHL
VMOL
ACHL
ACHL
ACHL

PRESTATIE		JONGENS
12.16		 100M
24.91		 200M
60.13		 400M
2.14.84		 800M
4.55.50		 1500M
11.43.32		 5000M
14.68		 110MH
61.10		 400MH
1M59		 HOOG
3M40		 POLSSTOK
5M05		 VER
10M97		 HINKSTAP
11M53		 KOGEL
31M36		 DISCUS
34M44		 SPEER

NAAM
SIMON VERHERSTRAETEN
SVEN VAN DEN BERGH
ALEXANDER GABRIËLS
THOMAS VANOPPEN
SANDER VERCAUTEREN
BAVO BLEVI
JORDI VAN DEN EYNDEN
DRIES PEETERS
CEDRIC MAMPUYS
JESSE STERCKX
STIJN DOM
EGBERT APPIAH
NILS UTENS
SENNE VANBROEKHOVEN
ROBBE VAN RIEL

CLUB
LYRA
AVKA
OLSE
ACHL
ATAC
ATAC
KAPE
ACBR
AVKA
BVAC
ATAC
OLSE
AVKA
VMOL
ACBR

PRESTATIE
11.03
21.73
51.42
1.58.54
4.04.03
15.49.29
14.40
56.10
1M81
4M20
6M87
13M28
13M33
37M88
50M90

wel op de grotere kampioenschappen op
snelle pistes.”
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Emma Van Laer/KAPE (Juniore, Goud
100m in 12”16 ; Goud 200m in 24”91 en
Goud 400mH in 1’01”60): “Ik ben zeker
wel tevreden. Vooral over mijn 100m.
Dat ik zo’n snelle tijd zou halen, had
ik nog niet verwacht. Na mijn 100m
voelde ik dat er ook een goeie 200m in
zat en die is er ook uitgekomen. Ook
over de 400m horden van zaterdag was
ik tevreden. Aanvankelijk wilde ik zelfs
aan vier wedstrijden deelnemen, maar
uiteindelijk heb ik toch maar de 100m
horden laten vallen. Maar ik ben heel
tevreden over al mijn competities.”
Jana Spiessens/SPBO (Scholiere, Goud
3000m in 11’33”51): “Het was niet
ideaal om met de juniores en seniores
te moeten lopen maar ik bleef me vooral
focussen op mijn enige concurrente. Het
bleef een vrij gesloten wedstrijd en ik
besloot de sprint af te wachten. Met
nog 250m te gaan, plaatste ik dan een
ultieme versnelling en ik voelde meteen
dat Ellen moest lossen. Een titel pakken
is een unieke ervaring maar dat kunnen
doen voor eigen volk, maakt het helemaal
speciaal. Dat thuispubliek heeft me zeker
naar de overwinning gestuwd.”

poging een PR. Vooraf had ik maar drie
trainingen kunnen doen. Normaal gezien
wilde ik ook verspringen, maar dat viel
in het tijdschema niet te combineren
met hinkstap. Het is de tweede keer dat
ik een provinciale titel pak. Ik doe graag
springnummers, maar ook estafette vind
ik heel leuk.”
Fien Biesemans/SPBO (Cadette, Zilver
800m in 2’27”60): “Ik wist totaal niet
wat te verwachten in mijn eerste
provinciaal outdoorkampioenschap. De
weersomstandigheden waren niet super
maar ik heb toch geprobeerd om mee
de koers te maken. Dat ik uiteindelijk
de duimen moet leggen tegen Lotte
Stuer, is absoluut geen schande en ik ben
dan ook zeer tevreden met de zilveren
medaille. Dat mijn clubgenote Pia Benoit
uiteindelijk nog brons pakte, maakte
het helemaal compleet want we zijn
vriendinnen op en naast de piste.”

Drie medailles voor Janie De Naeyer,
waaronder dit verspringgoud waarbij
Sien Geerts (links, 5m14) en Nathalie
Bruynseels (rechts, 5m10) mee op het
podium mochten. Foto: Bart SPRUIJT

PODIUMMANNEN
Sander Verduyn/AVKA (Senior, Goud
hoog met 1m92): “Dit was mijn eerste
wedstrijd in meer dan een jaar. Ik heb
er een jaartje tussenuit gelegen. Door
verbouwingen, werk en dergelijke,
vond ik geen tijd meer om te trainen.
Maar eind vorige zomer ben ik opnieuw
rustig herbegonnen. Blijkbaar zat de
sprongkracht nog goed. Dat jaartje rust
heeft me deugd gedaan. Fijn dat ook
Bart Versmissen er bij was. Hij heeft er
ook lang uit gelegen en we zijn nu samen
terug.”
Remco Goetheer/OLSE (Senior, Goud
kogel met 17m39): “Voor een PK was dit
niet slecht. De omstandigheden waren
verre van ideaal voor topprestaties.
Ik heb een hele goeie winter gehad
waarin ik in al mijn wedstrijden over
de 18 meter heb gegooid. Dit seizoen
ga ik resoluut voor de 19 meter. Op het
einde van het seizoen, in augustus, is
er de Universiade. De finale halen mag
daar echt geen probleem zijn. Ik heb er
de ambitie om voor de top vijf te gaan.
Mijn vader woont sinds 2000 in België.
Ik heb ook Belgische roots, want ik ben

Janie De Naeyer/HAKI (Scholiere, Goud
ver met 5m24 ; Zilver 100m in 12”54;
Zilver 200m in 25”36): “Dat ik zou
winnen had ik niet echt verwacht, want
ik had wel sterke concurrentie. Ik wilde
me vooral concentreren op mijn eigen
wedstrijd en dat lukte ook. 5m24 is niet
zo ver van mijn PR van 5m30. De aanloop
klopte niet altijd helemaal, maar voor de
rest ben ik heel tevreden.”
Emma Doms/RAM (Scholiere, Goud
hinkstap met 10m61): “Omdat ik bijna
een volledig jaar geblesseerd ben
geweest, had ik echt niet verwacht om
te winnen. Ik dacht dat ik zilver zou
halen. Maar ik sprong al bij de eerste

DE ANTWERPSE SENIORESKAMPIOENEN							
VROUWEN
100M
200M
400M
800M
1500M
3000M
100MH
400MH
HOOG
POLSSTOK
VER
HINKSTAP
KOGEL
DISCUS
SPEER

NAAM
INE HERMANS
INE HUGAERTS
INE HUGAERTS
ELINE PINTER
ELINE PINTER
MARGOT CHAULIAC
PAULIEN COUCKUYT
PAULIEN COUCKUYT
ELIEN HOOYBERGHS
JOZEFIEN WILLEMEN
INE HERMANS
ELLEN DELECLUSE
SOPHIE VERLINDEN
BENEDICTE GEUDENS
KIRSTEN UMANS

CLUB
AVKA
DUFF
DUFF
KAPE
KAPE
ABES
AVKA
AVKA
VMOL
ACBR
AVKA
VMOL
WIBO
LIER
HAKI

PRESTATIE		MANNEN
12.63		 100M
25.49		 200M
57.82		 400M
2.17.84		 800M
4.39.20		 1500M
10.46.42		 5000M
14.32		 110MH
63.76		 400MH
1M64		 HOOG
3M70		 POLSSTOK
5M45		 VER
10M98		 HINKSTAP
13M09		 KOGEL
39M93		 DISCUS
41M58		 SPEER

NAAM
VICTOR HOFMANS
VICTOR HOFMANS
CHRISTIAN IGUACEL
ANDY GROFFEN
SAM VALGAEREN
LEX VAN DEN WIJNGAERT
RUBEN DEVRIEZE
SENNE SEGERS
SANDER VERDUYN
RUBEN DEVRIEZE
BJORN DE DECKER
BJORN DE DECKER
REMCO GOETHEER*
MATTHIAS QUINTELIER
JARNE DUCHATEAU

CLUB
OLSE
OLSE
AVKA
AVKA
HULS
KAPE
AVKA
LYRA
AVKA
AVKA
WIBO
WIBO
OLSE
AVKA
BRAB

PRESTATIE
10.65
21.45
49.13
1.57.34
3.58.41
15.28.77
15.00
55.49
1M92
4M20
7M12
14M28
17M39
46M10
74M19

Opnieuw een dubbele springtitel voor
Bjorn De Decker.
Foto: Luc VAN DE VREKEN
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in Antwerpen geboren en heb er vijf jaar
gewoond. Nu woon ik in Rotterdam. Maar
ik doe heel veel wedstrijden in België.”
Andy Groffen/AVKA (Senior, Goud 800m in
1’57”34): “Toen Benoît Goethals aanzette,
wist ik dat ik meteen moest inspringen,
want tegen de stevige wind in een gat
dichten, is niet evident. Ik wist snel in
zijn spoor te geraken, nog even afgewacht
en dan een tandje bijgezet. In de laatste
rechte lijn wist ik dat het binnen was. Als
senior is dit mijn derde titel outdoor. Het
begint een mooie verzameling te worden.”

wel dat ik in de laatste rechte lijn nog net
de betere was. Ik ben echt heel blij met
de titel. Ik loop er onverwacht nog een
PR bovenop. Gezien de omstandigheden
vind ik de tijd ook heel goed voor zo’n
kampioenschap. In de paasvakantie ben
ik op reis geweest naar Italië met mijn
schoolmakkers. Daardoor zit ik nu wel met
een kleine trainingsachterstand, maar dat
ga ik de komende weken wegwerken.”

Ruben Devrieze/AVKA (Senior, Goud
110mH in 15”00 ; Goud polsstok met 4m20):
“Ik ben heel content, want ik heb een
zware trainingsweek gehad. Uiteindelijk is
het jammer dat ik niet onder die 15 dook,
maar ik mag niet klagen. Het ging zelfs nog
bijna mis, want ik kwam haast ten val. ”

Sven Van Den Bergh/AVKA (Junior, Goud
200m in 21”73): “Ik ben heel tevreden.
Vooraf wilde ik vooral testen of ik last had
van mijn lichte blessure, maar ik voelde
niets. Ik vond het een heel geslaagde
test. In de laatste rechte lijn zat de wind
in de rug. Maar in de bocht hadden we
eigenlijk de wind in het nadeel. Daarom
ben ik wel heel tevreden over mijn tijd.
Mijn 200m-record outdoor is 21”80. Maar
afgelopen winter liep ik indoor al 21”64.”

Jens Hooyberghs/VMOL (Senior, Brons
speer met 54m91 ; Zilver 110mH in 15”40;
Zilver discus met 43m28): “In de finale
van de 110m horden voelde ik dat ik wat
frisheid miste waardoor ik een beetje
begon te forceren. Mijn speer vond ik
degelijk maar niet flitsend. Ik had wat
moeite om de power eruit te krijgen. Ik
zat ook wat te sukkelen met de aanloop.
Maar er zaten ook goeie elementen tussen.
En daarop kan ik wel bouwen voor de
meerkamp.”

Kobe Vleminckx/ACHL (Junior, Zilver 200m
in 22”05): “Ik ben tevreden. Ook al zit ik
niet onder de 22 seconden. De eerste 100m
voelden oké. Toen ik de bocht uitkwam met
wind in de rug, voelde ik wel een beetje
last in mijn knieholte. Het is nog een
beetje zoeken, maar ik hou hier wel een
goed gevoel aan over. Op trainingsstage
heb ik goed gewerkt. Ik heb alleen geen
pure snelheid gedaan. Als ik de blessure
onder controle krijg en wat specifieker kan
trainen, zullen de resultaten wel volgen.”

Cedric Mamphuys/AVKA (Junior, Goud hoog
met 1m81 ; Brons discus met 31m81 ; Zilver
hinkstap met 12m10): “Ik sukkelde in de
voorbereiding wat met de patellapees aan
de knie. Gezien de omstandigheden ben ik
tevreden over mijn hoog. Gemiddeld spring
ik wel hoger, maar het waren moeilijke
omstandigheden. Ik concentreer me op de
meerkamp en daarom deed ik dit weekend
vier wedstrijden. Hoogspringen is één van
mijn betere onderdelen.”
Thomas Vanoppen/ACHL (Junior, Goud
800m in 1’58”54): “Ik blijf graag uit het
gedrum en dat lukte goed. Ik voelde me
sterk en kon na 400m nog vlot controleren.
Na 500m besloot ik om mijn versnelling te
plaatsen. In de bocht kwam Vincent Ons
nog heel sterk opzetten. Maar ik voelde

Robbe Van Riel/ACBR (Junior, Zilver hoog
met 1m81 ; Goud speer met 50m90): “Ik
vond mijn prestaties redelijk. Door een
operatie aan de voet mocht ik nog maar
sinds enkele weken trainen. Daarvoor heb
ik een jaar geen atletiek gedaan. Vooral
over mijn speer ben ik heel tevreden. Dat
ik nu al zo ver gooi, is een opsteker. Zeker
omdat ik me meer op de tienkamp wil gaan
richten. Maar het is nu nog wat voelen en
zoeken. Het gaat wel de goeie kant uit.”
Jordi Van Den Eynden/KAPE (Junior,
Goud 110mH in 14”40): “Dat ik goud zou
pakken op de horden, had ik eigenlijk
niet verwacht. Ik dacht dat Simon
Verherstraeten sterker zou zijn, maar na
de tweede en derde horde liep ik hem
opeens voorbij. Eerlijk gezegd hoopte ik
op een iets betere tijd dan 14”40, maar ik
ben toch tevreden. De 200m op zaterdag
ging ook wel goed. Alleen jammer dat de
chrono niet geldig was omwille van de
wind.”
Kwinten Torfs/ACHL (Scholier, Zilver hoog
met 1m77 ; Goud ver met 6m66 ; Zilver
110mH in 16”31): “Het hoog vond ik iets
minder. Ik had gepast op 1m81. Achteraf
bleek dat niet zo’n slim idee. Maar mijn
200m en verspringen vond ik goed. Over
het ver was ik nog het meest tevreden.
Op termijn is het voor mij toch wel een
doel om ooit 7 meter te springen. Als
alles goed zit en ik de juiste sprong op het
juiste moment neerzet, kan dat ooit wel
een keer lukken. Voor de rest mik ik op de
meerkamp met als eerste doel het PK in
Herentals.”
Lukas Bats/LYRA (Scholier, Goud kogel met
13m04 ; Goud discus met 40m03; Goud
speer met 50m83): “Ik had een zware week
achter de rug. Door een schoolproject
moest ik een paar dagen tot 1 uur s’
nachts doorwerken. Ik ben tevreden over
mijn kogel. Dat ik zou winnen had ik wel
verwacht, maar de 13 meter halen, is
altijd mooi. De focus ligt voor mij op alle
werpnummers: discus, speer, kogel en ook
hamer.”

Lukas Bats op een van zijn drie gouden podia. Bij het kogelstoten kreeg hij gezelschap van
Nico Van Regenmortel (links, 10m98) en Ferre Truijen (rechts, 10m51). Foto: Bart SPRUIJT
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Jorne Vanherck/VMOL (Scholier, Zilver
800m in 2’00”14 ; vierde 400m in 53”98):
“Ik ben heel tevreden over mijn tijden dit
weekend. In de 400m ga ik van 57”28 vorig
jaar naar 53”98. Een stevige verbetering
dus. In de 800 meter liep ik een perfecte
wedstrijd dankzij Brent Van Herck die
constant voor mij liep, de laatste 300
meter ben ik hem voorbij kunnen gaan.
Van 2’05”22 vorig jaar naar 2’00”14 is ook
weer een goede verbetering. Hier ben ik
het meest tevreden mee omdat ik meer
een afstandsloper ben dan een sprinter. Het
liefst had ik onder de 2 minuten gezeten
maar dat wordt mijn doel voor dit seizoen.”
Jef Vermeiren/ACHL (Scholier, Goud hoog
met 1m90 ; Zilver 400mH in 60”75): “Ik
had wel gedacht om voor de titel mee te
doen. Normaal gezien springen Kwinten en
ik ongeveer even hoog. Op 1m81 had ik drie
pogingen nodig. Kwinten sloeg over op die
hoogte. Toen was ik er eventjes niet gerust
in. Maar Kwinten geraakte niet meer hoger.
Ik heb dan mijn record met 4 cm verbeterd.
Ik ben daar echt wel heel tevreden over.
Door een blessure had ik vooraf goed gerust
en dat heeft misschien wel geholpen om
extra fris te zijn. Morgen loop ik nog de
400m horden. Daar hoop ik het podium te
halen. (Wat dus lukte, NVBS)”

Lennert Verduyn/ABES (Cadet, Goud hoog
met 1m71 ; Goud ver met 5m72 ; Goud
hinkstap met 11m67): “Ik was wel tevreden
over het hoogspringen, maar ik had gehoopt
om iets hoger te springen. Het was een
spannende wedstrijd en ik blij dat ik
uiteindelijk toch won. We zijn allemaal erg
aan elkaar gewaagd en dat maakt het leuk.”
Seppe Horemans/VMOL (Cadet, Zilver
100m in 11”81 ; Goud 200m in 23”66 ; Goud
400m in 52”35): “Ik ben heel tevreden over
mijn 100m en 200m. Op de 100m had ik niet
verwacht dat ik al zo snel zou zijn. In de
200m verbeterde ik mijn PR. Ik ben heel
tevreden, maar ik concentreer me eigenlijk
vooral op de 400m. Zondag in Merksem doe
ik nog de 400m. Wat de ambitie is? Gewoon
zo snel mogelijk lopen. Met alles onder 53
seconden zal ik heel tevreden zijn.” (Wat
dus ook lukte, NVBS)”

Sander Milloen/AVZK (Cadet, Goud 100m
in 11”77 ; Goud discus met 47m84 ; Goud
300mH in 42”00 ; Goud speer met 48m57):
“Eerlijk gezegd viel het discus een beetje
tegen. Het was niet wat ik verwachtte,
want ik hoopte 50 meter te gooien. Maar
ik heb slechts vier pogingen kunnen doen
omdat ik moest gaan opwarmen voor de
100m. Die 100m was wel super. Ik kwam niet
heel snel uit de startblokken, maar op het
einde kwam ik vooraan. Mijn vorige record
stond op 11”88. Ik mag wel tevreden zijn
denk ik. Zondag neem ik nog deel aan de
300m horden en het speerwerpen. Graag
zou ik alle wedstrijden winnen waaraan
ik deelneem. (Sander was zondagavond
inderdaad een van de weinige atleten in
Vlaanderen die vier gouden provinciale
medailles verzamelde, NVBS)”

Lennert Verduyn.
Foto: Bart SPRUIJT

Cover 1 : Cadette Anne-dominique Baramoto verzamelde in Vilvoorde liefst
drie
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Tussencover: Lynn Beck nam er een
dag na haar vertrouwde hordesprint, in
Merksem ook nog de Antwerpse scholierentitel over 200m bij. Fiebe Tengrootenhuysen dook met
25”93 ook nog onder de
26 seconden.(Foto: Luc
VAN DE VREKEN)
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