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LANDELIJKE 1 IN MALDEGEM

KAAG-JONGENS BUITEN CATEGORIE
Op de cadetten en scholieren van KAA Gent stond zondagnamiddag in Maldegem geen
maat. Het slechte weer, want met frisse temperaturen en een gure wind leek het in
tegenstelling tot een dag eerder wel herfst, remde de sterke jongens van KAAG nauwelijks af. Met hun 253 punten telde de bonus van de Gentenaars bijna 40 punten.
De spanning zat hem in het sportcentrum Maurits De Waele eerder in de strijd om
plek twee, die uiteindelijk naar Daring Leuven ging, en in de degradatiestrijd. Door
het mindere atletiekweer bleef het zondag qua individuele uitschieters eerder beperkt, maar enkelen slaagden er toch in om hun goede vorm al in de verf te zetten.
Tekst: Milan AUGUSTIJNS - Foto’s: Johnny DE CEULAERDE
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Benjamin Evrard wint het polsstok cadetten voor AV Lokeren.

STERKHOUDERS

Feest voor de jongens van KAA Gent.

Met zowel overwinningen bij de cadetten
(vier) als bij de scholieren (vijf), moet
KAAG een hele resem sterkhouders dankbaar zijn voor de verzamelde punten. Berend Hens/KAAG won de 1500m cadetten
die heel tactisch werd gespeeld. Het ging
traag, maar in het slot werd het erg spannend. Vier jongens finishten uiteindelijk
binnen de twee seconden waarbij Berend
het in 4’51”03 haalde voor Gerben De
Paermentier/DEIN. Een andere winnaar
bij KAAG was Jente Hauttekeete/KAAG.
Hij zorgde zelfs voor twee keer dertien
punten. Het verspringen won hij met ruime marge na een aardige 5m72, in het
hoogspringen stak hij er nog wat verder
bovenuit en liet hij met 1m75 zelfs een
persoonlijk record optekenen. Nadien
zorgde hij in de aflossingen nog mee voor
een tweede stek. Zijn prestaties verrasten ook hemzelf. “Bij het verspringen
werd ik gehinderd door pijn aan de heup,
maar viel uiteindelijk de afstand toch
goed mee. Hoogspringen liep op training
heel slecht, en dus was ik verbaasd om
in wedstrijd plots mijn record te kunnen
bijstellen.” Clubgenoot Lars Coene/KAAG
deed wat hij ook vorig jaar al enkele keren deed: zijn discus vele meters verder
werpen dan die van de concurrentie. Met
een mooie 59m81 haalde Lars het met
een voorsprong van liefst… zeventien
meter. Ook op de horden bracht Lars met

een chrono van 14”62 nog een mooie elf
punten binnen voor zijn club. “Dat we
hier voor het tweede jaar op rij winnen,
hebben we te danken aan onze trainers
die altijd voor ons klaarstaan,” klonk Lars
dankbaar. “Zelf ben ik ook tevreden. Mijn
discuswerpen was heel constant, en mijn
tijd op de horden was goed.”
Jente Hauttekeete.

Al aan het begin van de namiddag bracht
Thomas Pauwels/KAAG in de 400m horden
scholieren een eerste keer dertien punten in het laadje. Hij haalde het in 58”29.
Richard Bamfo/KAAG was samen met cadet Jente Hauttekeete misschien wel de
absolute sterkhouder van de winnende
ploeg. De eerstejaarsscholier snelde in
zowel de 100 als de 200 meter onbedreigd
naar de overwinning. In de 100m haalde
hij het in 11”42 voor Ampofo Kingsley/
RCG (11”52). Over de dubbele afstand
liet Richard 22”95 optekenen en haalde
het zo met meer dan een halve seconde van Lander Van Belleghem/DCLA. Als
slotloper van de aflossingsploeg bracht de
Gentse spurter met een derde plaats zijn
puntentotaal in Maldegem op 36 punten.
En toch relativeerde hij zijn prestaties.
“Ik was niet in vorm omdat ik een maand
niet had getraind, en heb dus ook niet zo
goed gelopen, vind ik.” Specialist van de
dubbele baanronde, Thibauld Guilbert/
KAAG, hield het zondag bij één rondje.
Maar dat ene rondje legde hij met succes
af: ondanks felle wind snelde hij naar een
puike 50”04, goed voor een persoonlijk
record. Pas na een moment van reflectie
stemde dat tot tevredenheid: “Ik had gehoopt op een chrono onder de 50 seconden
en was daarom eerst niet tevreden. Omdat er zo veel wind was, bleek mijn prestatie achteraf toch lang niet slecht.” Ook
in het verspringen was er een KAAG-scholier waar weinig tegen te beginnen viel.
Karel Lagast/KAAG sprong naar 6m11, en
dat betekende aan het eind ruim een halve meter verder dan de dichtste concurrenten. Honderd procent tevreden was hij
niet, maar wel over zijn ploegmaats: “Ik
ben vooral opgetogen met de teamprestatie. Iedereen heeft echt gestreden.”

241
Richard Bamfo wint de halve baanronde voor KAAG.

EERVOLLE VERMELDING
Ook thuisclub AC Meetjesland verdient
een eervolle vermelding, want ondanks
de vijf overwinningen van KAAG bij de
scholieren, deed ACME het met hun
scholieren nog beter. Ze haalden 130,5
punten, tegenover de 128 van KAAG. De
Meetjeslanders haalden met Robbe Wildemeersch/ACME en zijn 60m96 in het
speerwerpen nochtans maar één zege
binnen, maar hun scholieren acteerden
op constant hoog niveau. Hoewel ze er
lang voor in aanmerking kwamen, viel de
thuisploeg uiteindelijk toch net naast het
podium. Hun cadetten werden pas voorlaatste. DCLA had met een derde plaats
bij zowel de cadetten als de scholieren
een evenwichtigere ploeg, en dat resulteerde dan ook in een tweede totaalplaats. De twee Leuvense overwinningen
in Maldegem kwamen beide in het kogelstoten. Bij de cadetten was Kwinten
Cools/DCLA met 11m91 de nummer één,
bij de scholieren zorgde Jonas Vanderborght/DCLA met zijn 14m66 voor een
Robbe Wildemeersch tekende voor de enige plaatselijke zege.

van de straffere prestaties van de namiddag. Met een vierde plaats bij de cadetten en een vijfde bij de scholieren, was
het AV Lokeren dat uiteindelijk mee het
podium op mocht. Bij de cadetten pakten
ze dankzij Benjamin Evrard/AVLO (3m20)
in het polsstokspringen één overwinning.
Bij de scholieren waren dat er twee
met Stijn Van Nieuwenhove in de 800m
(2’01”20) en een aflossingszege in 45”09.
In de onderste regionen van het klassement was er net zo goed spanning. Niet
voor de laatste plaats: AV Zuiderkempen
kwam liefst dertig punten tekort om in
hoogste afdeling te kunnen blijven. Op
de voorlaatste plaats was er echter een
ex-aequo tussen LYRA en Eendracht Aalst.
Die laatste mogen ook volgend jaar op het
hoogste toneel aantreden omdat ze meer
overwinningen telden. Daarvoor zorgden
cadetten Tom Verheyden/EA met 2’21”39
in de 800m en Victor Bettens/EA met
54”69 in de 400m en scholieren Simon Meganck/EA met 4’12”32 in de 1500m en tot
slot twee keer meerkamper Daniel Segers
met 14”68 op de horden en 1m83 in het
hoogspringen.

GERUST IN DE AFLOOP
Teamverantwoordelijke bij KAAG, gewezen hordetopper Melanie Moreels, kon
niet anders dan tevreden terugblikken.
Met een tweede beker op rij gekoppeld
aan een reuzenvoorsprong, mag dat niet
verbazen. Ze had ook op voorhand al zo
veel vertrouwen in haar jongens, dat ze
zich al zo goed als zeker van de zege
durfde te noemen. “We hebben op voorhand al goed bekeken wie er bij de concurrentie allemaal zou kunnen opgesteld
worden. Als we die ploegen naast de onze
legden, wisten we: dit kan nog moeilijk
mis gaan,” aldus Moreels. Een interclub
kan soms nagelbijten van begin tot einde
zijn, voor teamverantwoordelijken nog
meer dan voor atleten. Maar voor Moreels
en KAAG werd het in Maldegem een relatief comfortabele editie. “We gingen
vanaf de eerste wedstrijd aan de leiding.
Ook daarna ging alles behoorlijk vlot, en
we wisten al snel dat het normaal voor

ons zou zijn. Toen we aan de aflossingen
begonnen, wisten we dat die eigenlijk
zelfs compleet mochten mislukken zonder gevolgen. We hadden toen al meer
dan dertig punten voorsprong.” KAAG
kon dan ook beschikken over een ploeg
die over de hele lijn erg compleet is. “We
hebben inderdaad een heel homogene
groep. Eigenlijk hebben we voor bijna
alle onderdelen echte toppers. De basis
voor de ploeg was heel snel gelegd. Alleen voor de 400m cadetten en de 1500m
scholieren was het even nadenken wie
we aan de start zouden brengen, maar
ook zij hebben nog punten in het laadje gebracht.” Moreels had het dus al bij
al gemakkelijk, maar voor de aflossingen
moesten er wel degelijk lastige knopen
worden doorgehakt. “We zitten bij zowel
de cadetten als de scholieren met een
vijftal dat mekaar min of meer waard is.
Maar ze weten goed dat wij beslissen, en
er was uiteindelijk niet veel commotie
rond. Bij de scholieren liepen de wissels
wel verkeerd, daar moeten we richting
aflossingskampioenschappen harder op
oefenen.” Met liefst tien overwinningen zou Moreels liefst een hele lijst van
sterkhouders opnoemen. Maar er zijn er
toch enkelen die er extra uitsprongen. “In
heel slecht weer en met veel wind loopt
Thibauld Guilbert een persoonlijk record
in de 400m. Heel knap. Thomas Pauwels
wint de 400m horden, die hij nog maar
één keer eerder liep. En mijn eigen zoon
Jente Houttekeete pakt bij de cadetten
zowel in ver- als hoogspringen de dertien
punten.” En tot slot: als KAA Gent dan
toch zo’n complete ploeg heeft, wint het
dan ook volgend jaar? “We hebben wel
heel wat sterke scholieren die afzwaaien. Thomas Pauwels, Thibauld Guilbert
en Karel Lagast bijvoorbeeld. Maar de
miniemen doen het ook niet slecht. We
mikken op top drie.”
Cadet Kwinten Cools met kogelwinst voor DCLA.

LANDELIJKE 2A IN AARTSELAAR

Robbert Slaus met winst in de 100m voor Dilbeek in 12”40w.

VERRE BUSREIS RENDEERT
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Voor de vele West- en Oost-Vlaamse clubs, was de rit naar het Antwerpse Aartselaar best een verre verplaatsing. Het was echter uitgerekend de ploeg die van
het verst moest komen, die na drie uur competitie met de beker van Vlaanderen Landelijke 2A huiswaarts zou keren. De groen-gelen van MAC Westhoek
profiteerden optimaal van de scholierendiskwalificatie in de 4x100m van Dilbeek AC en wonnen met amper één puntje voorsprong. Dolle vreugde voor de
atleten uit de Westhoek en bittere tranen voor AC Dilbeek dat het volgend
jaar nog eens mag proberen in tweede. Dat laatste is niet het geval voor Hermes Club Oostende en AC Lebbeke want beide clubs werden al voor de afsluitende estafettenummers veroordeeld tot degradatie naar derde landelijke.
Tekst: Johan PERMENTIER - Foto’s: Luc VAN DE VREKEN
Deze mannen pakten de Beker mee naar de Westhoek.

Het werd vrijwel meteen duidelijk dat
HCO en Lebbeke zouden degraderen. Ze
konden respectievelijk vier en twee onbezette nummers bij de scholieren niet
compenseren en eindigden uiteindelijk
samen op de laatste plaats met liefst
veertig punten achterstand op Vlierzele
Sportief dat tiende werd. Bovenaan was
het heel wat spannender want halverwege de competitie stond Sparta Bornem, op
dat moment vierde en uiteindelijk zesde,
met één punt achterstand op het organiserende AV Kontich-Aartselaar, slechts op

twee puntjes van de leider. Dilbeek was
alvast verschroeiend uit de startblokken
gekomen en kon meteen na de 300m hordewinst van Pablo De Wulf (42”23) de
leiding veroveren. De Vlaams-Brabanders
toonden zich vooral oppermachtig bij de
cadetten want met 111 punten scoorde het in de jongste categorie liefst 25
punten beter dan de latere winnaars.
Maar net in die categorie sloeg het noodlot toe. In de afsluitende 4x100m was er
een valpartij waardoor de blauwhemden
niet zouden finishen en ze de titel in rook

Boeiend West-Vlaams estafetteduel in Aartselaar. Jens Lejeune (links, 2de plaats in 46”54)
wijst in de 4x100m scholieren de dubbele
werpwinnaar Stefan De Coene (rechts, 4de
plaats in 46”72) terug. FLAC legt daarmee de
tweede plaats in het eindklassement vast en
MACW gaat met de kampioenentitel terug naar
de kustprovincie.

zagen opgaan. MACW haalde daar amper 3 puntjes maar dat was genoeg voor
nipte eindwinst. Het waren vooral de
West-Vlaamse scholieren die zichzelf op
de borst mochten kloppen. Zo was er de
verwachte dubbelwinst voor Tristan Glorie (100m: 11”14 en ver: 6m61) maar ook
Stefan De Coene kon tweemaal juichen.
De werper toonde zich onaantastbaar in
het kogelstoten (13m11) en het discuswerpen (40m83). In de 1500m werd er
ook nog een vijfde keer de maximumscore
behaald want Simon Blanckaert (4’32”96)
toonde zich bijzonder koelbloedig in de
eindsprint. Deze drie jongens liepen, samen met hoogspringer Yoran Deschepper,
nog naar een derde plek in de 4x100m
(46”72). Hun provinciegenoten van FLAC
werden uiteindelijk derde en zagen uitblinker Simon Versavel tweemaal met de
dertien punten huiswaarts keren. De cadet uit Zonnebeke won het verspringen
met 5m99 en verbaasde in de 200m door
23”61, oftewel de voorlopig prille beste
jaarprestatie, te klokken. In de 4x100m
zorgde hij samen met zijn teammakkers voor nog een derde maximumscore.
MACW-ploegverantwoordelijke Tom Lingier is alvast verrast dat zijn team zich
volgend jaar mag meten met Vlaanderens twaalf beste teams. “We hadden
zekere ambities want vorig jaar eindigden we derde in deze competitie. Toch
moeten we eerlijk zijn want we hebben
deze overwinning vooral te danken aan
de aflossingsfout van Dilbeek. We hadden dan ook niet echt meer op eindwinst
gerekend. Er waren enkele uitschieters
met onder meer de twee dubbelwinnaars
maar ook in de 800m en 1500m pakten
we meer punten dan initieel gedacht. We
zijn uitermate trots op deze prestatie
maar ik kijk ook al met een bang hartje
uit naar volgend jaar. We gaan dan amper
scholieren hebben want de huidige lichting bestaat allemaal uit tweedejaars.
Dat we voor een zeer moeilijke opdracht
staan, beseffen we, maar laat ons eerst
toch maar van dit moment genieten.”

LANDELIJKE 2 B IN HEUSDEN-ZOLDER

HERENTALS OPNIEUW NAAR HOOGSTE AFDELING
AV Toekomst, dat vorig jaar in Mol net de titel misliep, was ditmaal zelf inrichter
van de match voor cadetten en scholieren jongens in afdeling 2B. Ideale omstandigheden om het deze keer wel waar te maken. De competitie verliep evenwel totaal
anders, de Limburgers moesten tevreden zijn met een bescheiden rol. Ac Herentals
zou met ruim verschil winnen voor Olse Merksem en Racing Tienen. In tegenstelling
tot wat de eindstand doet vermoeden, bleef het de hele competitie door spannend
en zouden, zoals al zo vaak is gebeurd, de afsluitende aflossingen pas de beslissing
brengen. Tekst: Ludo CAERS - Foto’s: Dirk VAN AELST
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Na de 300m horden cadetten en 400m
horden scholieren, werkte Vabco Mol zich
aan de leiding maar dat was evenwel van
korte duur. Na enkele wedstrijden was
het duidelijk dat de titelstrijd zou verlopen tussen AC Herentals, Racing Tienen
en Olse Merksem en ook Atletiekclub De
Demer was nooit ver weg uit de voorste
gelederen.
Herentals kwam zich mengen in de titeldebatten met de overwinningen van
de cadetten Robbe Torfs (1m60 hoog) en
Jarne Van Peel (200m in 24”57), en deze
Scholier Kwinten Torfs voor AC Herentals: winst in de verspringbak, 4de met
de speer en een bijdrage in de 4x00m.

van scholier Kwinten Torfs, die met 6m78
zelfs beter deed dan de 6m59 van vorig
seizoen, de tweede Belgische prestatie.
Olse Merksem moest het zelfs doen met
één enkele overwinning, deze van cadet
Elia Menten die 50m06 met de speer haalde, maar Merksem kon wel uitpakken met
een aantal 2de en 3de plaatsen.
Racing Tienen sprokkelde de meeste
punten in de werpnummers met scholier
Dries Spelmans, 34m32 met de discus en
13m03 met de kogel. Jongere broer en
cadet Ward Spelmans, de Belgische nummer één van vorig seizoen, stootte de kogel zomaar eventjes 14m24, niet eens zo
ver verwijderd van zijn 14m84 van vorig
seizoen. In de loopnummers snelde cadet
Wouter Francart in de 1500m in de laatste
ronde vlotjes weg van de tegenstand om
te finishen in 4’25”93.
Atletiekclub De Demer verzamelde zelfs vier overwinningen,
waarvan scholier Stijn Knapen
er twee voor zijn rekening nam.
Vooreerst moest Knapen er in de
800m alles uitpersen om Jarne
Smolders/VMOL in de laatste
meters te remonteren. Zijn
2’00”60 was geen hinderpaal
om later ook nog de 400m te
winnen in 51”07. Maar de bredere regelmaat ontbrak bij de
Limburgers. Sterke individuele prestaties kwamen ook nog
van de cadetten Orry Willems/
VMOL, 46m06 met de discus
en van Jarne Van Houts/VOLH,
5m72 in de verspringbak.
Geheel volgens de traditie van
een Bekercompetitie, werden

naarmate de competitie vorderde, een
aantal clubafgevaardigden zenuwachtiger. Voor aanvang van de afsluitende
aflossingen had Herentals enkele punten
voorsprong op Olse Merksem, alleszins onvoldoende om al te juichen. Maar zoals al
zo vaak gebeurd is, zorgen die aflossingen
steeds voor verrassingen en dat was nu
zeker het geval. Bij de eerste estafette,
deze van de scholieren, liep het fout voor
Olse, en was de overwinning voor Herentals bijna een feit. Maar ook bij de cadetten zou Olse Merksem worden gediskwalificeerd. Zo bouwde AC Herentals nog een
comfortabale voorsprong uit en won met
206p voor Olse, dat met 189p nog net een
halfje puntje voor Racing Tienen bleef.
Clubafgevaardigde Johan Bienens reageerde opgelucht: “We zijn vorig seizoen
met anderhalf puntje uit de eerste afdeling getuimeld. Promoveren was geen
must, maar zou wel mooi zijn. Volgend
seizoen staan we nu opnieuw met de
meisjes en de jongens in de hoogste afdeling.”
Onderaan was de strijd veel minder spannend. Door het forfait van AC Kortenberg
kwam het er voor de clubs die een degradatie vreesden, enkel op aan één club
achter zich te houden. Maar tot een echte
strijd kwam het ook daar niet. AC Break
bengelde van bij aanvang helemaal onderaan en de Antwerpse club raakte daar
helemaal niet meer weg. Zelfs de prestaties van scholier Jaan Bal, met 10”97 de
snelste van de 100m en met 6m10 tweede
in het verspringen, konden daar geen verandering in brengen.
Boeiend slot van de 800m scholieren,
met winst voor ADD (Stijn Knapen in
2’00”60) voor VMOL (Jarne Smolders,
rechts, 2’01’08). Stijn zou later ook
nog de 400m winnen in 51”07.

LANDELIJKE 3A IN LANAKEN

LANAKEN EN KAPELLEN METEEN WEER HOGER
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Met het lokale Lanaken en Kapellen,
promoveerden de dalers van vorig
jaar meteen weer naar 2de Landelijke.
Lanaken was met de organisatie van
deze interclub niet aan haar proefstuk
toe. Dit decennium pakte het in haar
Pietersheim elk jaar uit met minstens
één BVV. In 2011, 2014 en 2015 betwistten de masters er een BVV 2de
Landelijke. In 2010 en 2012 traden de
ATLA cadetten en scholieren er voor eigen volk aan. De pupillen en miniemen
deden het in 2013 en vorig jaar promoveerden de ATLA vrouwen er naar
de Ere-afdeling van de VAL. De jongens
cadetten en scholieren, die in 2014 in
Lanaken hun plaats in 2de Landelijke
verdedigden, deden die eerste plaats
zondag nog eens over. Een succes, dat
ATLA’s sportief verantwoordelijke Cor
Heemskerk hen vooraf niet durfde toevertrouwen. Tekst: Hans VANBESIEN
“Wij dachten veeleer aan de middenmoot.
Wij maakten er traditioneel een punt van
om voltallig aan te treden. Wij brachten
echter ook enkele gelegenheidsatleten
op de been. In 3de Landelijke kan dat nog
met succes. Het prestatieniveau ligt niet
zo hoog. Bovendien viel bij ons alles mee.
Gemakkelijk was wel anders: een handvol
dagen vooraf misten wij nog een scholier
voor het hoogspringen en de 400m horden.
Uiteindelijk konden wij afstandsloper
Marnick Nicolaes overtuigen om beide
nummers voor zijn rekening te nemen.
Hij misstond als 3de van de 400m horden
in 63”90 en als 6de van het hoogspringen
met 1m50 heus niet. Zoals gezegd:
dergelijke goede scores dankten wij ook
Veldloper Ward Leunckens had in Lanaken nog andere pijlen
op z’n boog: prestigieuze 800m-winst tegen Tim Van De Velde
en winst in het hoogspringen.

Atletiek Lanaken hield de zege en de daaraan verbonden promotie in eigen huis.
Foto: Nadia VERHOFT

aan het veeleer bescheiden niveau en
de nulscores bij de concurrentie, die het
blijkbaar minder op gelegenheidsatletiek
begrepen had. Cadet Arnoud Janssen
(1500m, 1ste in 4’40”96) zorgde bij
ons voor de enige individuele zege.”
ABES profileerde zich aanvankelijk
als een grote promotiekandidaat. De
Antwerpse club won vijf van de tien
cadettendisciplines. Zo beet Lennert
Verduyn/ABES de spits af bij de inleidende
300m horden met 43”75 en even later bij
het hoogspringen met 1m80. Joe Jacobs/
ABES scoorde even goed met 5m42 in het
verspringen en 12”37 bij de 100m. Louis
Vanroy/ABES nam met 2’13”35 de 800m
voor zijn rekening. Ward Leunckens/ABES
stal de show. Hij won het hoogspringen
voor scholieren met 1m71. Niet om
achterover van te vallen. Clubmakker en
cadettenwinnaar Lennert Verduyn deed
zelfs 9 cm beter. Maar Ward viel wel op
met winst in de 800m. Verbazingwekkend,
omdat Tim Van De Velde/DUFF tot de
deelnemers behoorde. De tweedejaars
uit Sint-Katelijne Waver gaf het tempo
aan. Ward bleef als enige in zijn spoor,
nam in de laatste rechte lijn de leiding
over en won in 1’56”42. Tim Van De Velde
leek wel verlamd en kwam als 2de na
2’00”47 over de streep. Hij voelde zich
nog niet volledig hersteld van zijn 3000m
zes dagen eerder bij de Prijzenmeeting in
Herentals. Toen bracht hij het nationaal
scholierenrecord op 8’00”21. ABES bleek
evenwel ook kaas met gaatjes. Zo telde
het een monsterscore van 104 punten of
een gemiddelde van bijna 10,5 punten
per discipline bij de cadetten, maar het
beschikte over amper drie scholieren.
Het kon niet aantreden in 4 individuele
disciplines en de estafette en strandde
met 153 punten op de 3de plaats.
ATLA en Kapellen, die met 189,5 en
172,5 punten eerste en tweede werden,
waren dan ook reeds voor de afsluitende
aflossingen verzekerd van de promotie.

Kapellen mag een kaars branden voor
de broertjes Vander Avert. Cadet Jens
won het kogelstoten met 12m50 en werd
bij het hoogspringen 2de met 1m68.
Scholier Jonas werd in de 400m horden
1ste in 61”76 en deed als 2de van het
hoogspringen met 1m68 exact even goed
als zijn twee jaar jongere broer. Ook
opvallend in Lanaken: liefst 5 atleten
wonnen 2 individuele disciplines. Naast
het trio van ABES zorgde ook Andreas
Steegmans/ACA voor een dergelijke
krachttoer.
De
tweedejaarsscholier
won het speerwerpen met 42m96 en
het kogelstoten met 13m08. Maarten
Saerens/HAKI maakte in Lanaken indruk
als de snelste met 11”45 in de 100m
en 23”40 over 200m. Dat gebeurde
telkens met een ferme dosis tegenwind.
HAKI kwam trouwens als 4de uit deze
BVV tevoorschijn. ZWAT, dat een dag
eerder in Kortrijk met haar meisjes nog
promoveerde naar 2de Landelijke, bleef
weg in Lanaken.

Arnoud Janssen pakt de
1500m cadetten voor zijn
rekening, maar sprokkelde
ook kampioenenpuntjes
met zijn derde plaats aan
de hoogspringstand.
Foto: Martin BEX

LANDELIJKE 3B IN ROESELARE

AV ROESELARE MET OVERDONDEREND MEESTERSCHAP
Foto: Jochen Gayse.
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Het was koud en er stond behoorlijk
veel wind in de thuishaven van AV Roeselare, pal achter brouwerij Rodenbach. Dat kon de lokale jongens niet
afremmen. Brent Gayse/AVR maakte
dat bij de inleidende 300m horden meteen duidelijk. De Kachtemse cadet, die
bij het BK-indoor 400m verbaasde met
een winnende 51”64, verbeterde zijn
PK-chrono van 40”84 tot 40”52. Hij
staat 2de op de prille nationale seizoenlijsten. Hij deed het in Roeselare
haast solo: de tweede volgde op ruim
drie seconden. Elias Doom/AVR, de vier
jaar jongere broer van Alexander, debuteerde in de 400m horden met een
eveneens winnende 58”15. Hij bleef als
enige onder de minuut. De toon was gezet. Tekst: Hans VANBESIEN
De lokale jongens wonnen precies de
helft van de 20 disciplines. Cadet Robbe
Depotter/AVR en eerstejaarsscholier Stan
Vanhecke/AVR deden het in de 800m met
2’10”97 en 2’11”62. Het kogelstoten
leverde dankzij cadet Michiel Cneut, die
zich verbeterde tot 12m15, en scholier
Elias Doom (11m31) ook twee AVR-zeges
op. Scholier Yoran Demaiter sprong met
1m74 het hoogst. Cadet Iben Degrijse
voegde er bij het verspringen met 5m60
een maximumscore aan toe. AVR sloot af
zoals het begon: zeg maar met dubbelwinst
bij de 4x100m. Coach Willy Ligneel ziet
zijn AVR ook volgend jaar meespelen voor
de knikkers: “Onze scholierenwinnaars

zijn nog eerstejaars. Er vond bij ons een
ommekeer plaats. Jarenlang maakten
de meisjes het mooie BVV weer. Zij
verbleven van 2003 tot en met 2012
in 1ste Landelijke. Maar zaterdag in
Tielt in 2de Landelijke, konden wij
geen voltallige meisjesploeg op de been
brengen. Onze jongens leken in 2012 goed
op weg om na één jaar hun plaatsje in 2de
Landelijke weer in te nemen. Aankomen
bij de aflossingen volstond. Maar net
dat lukte niet. Een dergelijk scenario
was zondag uitgesloten. De promotie
stond voor de aflossingen al vast.”
AV Roeselare telde 206 punten of bijna
50 meer dan AS Rieme op de 2de plaats.
Die grote voorsprongzege stond in schril
contrast tot de strijd voor het tweede
promotieticket. Kortrijk Sport en STAX
deelden na 13 wedstrijden de 2de plaats
met 98 punten. Molenland telde 1 punt
minder. AS Rieme bleek als 5de met 88,5
punten ook nog een kanshebber: trainer
Marnix Bruggeman zag zijn jongens op
kousenvoeten de kloof dichten. Bij de
volgende stand telde zijn club 107,5
punten of amper 3,5 minder dan KKS en
AVMO en 2,5 minder dan STAX. AS Rieme
nam net voor de aflossingen de 2de plaats
in met een half puntje voorsprong op
STAX. De Gentse concurrent beschikte met
eerstejaarsscholier Wolf Beliën/STAX over
de snelste spurter. De Gentbruggenaar
snelde de 100m af in 11”09, een chrono
die niet in de boeken komt, want er stond
4m10 op de windmeter. Zijn eveneens
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winnende 22”38 van de 200 bleek wel
homologeerbaar. “Ik verbeterde mij
met 27/100 en dook 2/100 onder de
Nederlandse EYOF-limiet. Ik heb daaraan
geen boodschap. Onze norm bedraagt
22”08.” Ook jammer: STAX viel in de
4x100m scholieren uit. Beweren dat
dit het tweede promotieticket kostte,
is de waarheid geweld aandoen. STAX
ontbrak bij de 800m en de 1500m voor
scholieren. Marnix Bruggeman beschikte
wel over een voltallige ploeg. “Rieme
stond in het verleden als een loopclub
bekend. Tegenwoordig kunnen wij ook de
kampnummers invullen. Toch verraste ons
die 2de plaats. Wij dachten veeleer aan
een scenario van net niet.” Cadet Bjarne
Moreau/RIEM (200m in 24”39) en scholier
Evert Verdegem/RIEM (1500m in 4’38”50)
zorgden voor de twee individuele zeges.
Kortrijk Sport (4de) scoorde maximaal
met scholier Allan Kandi (5m75 ver) en
AV Molenland (5de) met cadet Matice
Vanwalleghem (1500m in 4’34”67). Cadet
Warre Vandevoorde bezorgde ALVA de
zege in de 100m. De tweedejaars uit
Kerksken won in 11”84. Mooi, maar niet
homologeerbaar. De wind bleek weer de
spelbreker. Houtland, Halestra, Vita en AC
Pajottenland telden geen winnaars in hun
rangen, maar wel nulscores. Bij Hamme
bleef het zelfs bij één optreden. Scholier
Liam Keppens/HAMM zorgde bij zijn club
als 4de van het hoogspringen met 1m65
voor de 9 punten in de eindstand.

(ONDER VOORBEHOUD VAN AANPASSINGEN DOOR DE SCHEIDSRECHTER)

LANDELIJKE 2B
IN HEUSDEN
		
1
ACHL
2 	 OLSE
3 	 RCT
4 	 ADD
5 	 ROBA
6 	 VMOL
7 	 ATAC
8 	 AVT
9 	 VOLH
10 	 VAC
11 	 ACBR
ACKO

206
189
188.5
188
180.5
170
169
163
148
144
121
FF

LANDELIJKE 3A
IN LANAKEN
		
1
ATLA
2
KAPE
3
ABES
4
HAKI
5
BRAB
6
ACA
7
DUFF
8
RAM
9
DALO
10 LIER
11 ARAC
ZWAT

189.5
172.5
158
153
143
131
120
119.5
116
105.5
95
FF

LANDELIJKE 3B
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5
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9
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11 HAMM
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BK 10.000M MASTERS IN NINOVE (06 MEI)

TITELVERLENGING VOOR STIJN FINCIOEN
Alexander Diaz Rodriguez/BEHO-M35 had zich niet ingeschreven maar met titelverdediger Stijn Fincioen/AVMO en Steven Heemskerk/ATLA, de zilveren medaille van
vorig jaar, kregen we voor de wedstrijd M35-M40-M45 andermaal een talentvol
duo aan de start. Bart Verschoren/DAC, die in de vorige editie brons veroverde,
was eveneens van de partij maar nu als M40. Het bleek al snel dat enkel Jimmy Bultinck/AVMO-M35 in staat was dit trio in de eerste kilometers enigszins bij te houden, maar nog voor halfweg moest de clubmakker van Fincioen definitief begeven.
Tekst: Georges VANBESIEN - Foto’s: Luc DEQUICK
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M40: VERSCHOREN SOEVEREIN
M40 Bart Verschoren veroverde soeverein het goud M40. “Ik slaagde er pas na
twee kilometer in de twee koplopers bij
te benen, maar diende net voor halfweg
definitief af te haken. Op anderhalve kilometer van het einde werd ik bijgebeend
door Jimmy Bultinck, maar in mijn eindrush om onder de 32’ te komen, diende
hij opnieuw af te haken. Met 31’57”44
liep ik mijn snelste BK 10.000m ooit.”
Bart Verschoren loopt dit jaar zowat van
overwinning naar overwinning: 1500m
indoor, Vlaams kampioenschap marathon
en nu de 10.000m titel. Straks treedt hij
aan in de BVV voor seniores in Lokeren
en het KVV AC. Uiteraard staat ook het
BK masters op zijn programma, maar hij
plant eveneens een deelname aan het EK
in het Deense Aarhus (27.07- 06.08). “De
5000m en allicht de 1500m. Nooit voorheen trad ik aan op internationaal vlak,
en daar wil ik absoluut verandering in
brengen.”

M45: NOEL VERRAST

Een vroeg leiderstrio verdeelt de beste medailles: Stijn Fincioen (3) wacht de sprint
af om Steven Heemskerk (4) naar het zilver te verwijzen. Bart Verschoren (24) gaat
met de M40-titel aan de haal.
“Ik zag dat Jimmy in moeilijkheden verkeerde,” wist clubmakker Stijn Fincioen
achteraf te vertellen, “en probeerde het
tempo te drukken. Maar Steven Heemskerk had het anders begrepen en ging er
nog harder tegenaan. Zo werd het net
als vorig jaar een tweestrijd om de titel,
die pas naar het einde toe in mijn voordeel uitdraaide. Er stond behoorlijk wat
wind, maar met 31’18”25 liep ik mijn tot
dusver beste chrono M35.” Niet zo Steven Heemskerk die als laatstejaars M35
31’22”48 neerzette. Het brons ging naar
Jimmy Bultinck (32’05”80).

Uittredend kampioen Ali Van Hoebroeck/
VOLH-M45, die vorig jaar in het eerste
BK 10K op de weg naar de tweede plaats
verwezen werd door Dominique Noel/WS
(33’55”58 tegen 34’16”43), diende andermaal de duimen te leggen voor de Brusselaar. “Ik was al dik tevreden met het
zilver,” aldus Ali, “want ik voelde mij allesbehalve in mijn sas. Gevolg van een verkoudheid die ik duidelijk nog niet verteerd
heb. Zo moest ik lijdzaam toezien hoe mijn
rivaal van bij de start het verschil maakte.
Breed was de kloof niet, maar ik slaagde
er de hele wedstrijd niet in om ook maar
één meter terug te winnen. Aan de basis
ligt duidelijk een gebrek aan snelheid. Vandaar dat ik besloten heb om over te schakelen naar kortere afstanden als 3000m of
1500m.” Het brons ging naar Stefan Rens/
ACHL (34’34”64) die Wim Smets/ALVA een
handvol seconden achter zich liet.
De top drie van de M45: vlnr. Ali Van Hoebroeck, Dominique Noel en Stefan Rens.

M50-M55: VAN ASBROECK SOLO

247

Vorig jaar was er geen kruid gewassen
tegen Patrick Vandebosch/ADD-M50 die
titelverdediger Luc Van Asbroeck/KAAG
opzij zette. Net zoals voor het BK veldlopen moest de Limburger opnieuw forfait
geven: het opgelopen spierletsel baart
nog steeds zorgen. Dat maakte het voor
Luc Van Asbroeck uiteraard een stuk eenvoudiger om naar de zege te lopen, al
kreeg hij met Eddy Van Puyvelde/AVLO en
Didier Verstraete/MACW evenmin zachte
eitjes voorgeschoteld. Wat meteen bleek
uit het wedstrijdverloop M50+. Eddy Van
Puyvelde schetste het als volgt: “Van bij
de start ging ik aan de leiding met mijn
beide rivalen in mijn spoor. Als kersvers
M50 mikte ik op een goede chrono, maar
voor het kopwerk stond ik er nagenoeg
alleen voor. Toen ik na een drietal kilometer aandrong bij Luc Van Asbroeck om
over te nemen, reageerde hij door het
tempo met een ruk omhoog te jagen.
Didier Verstraete liet onmiddellijk los
en drie rondjes later hield ik het eveneens voor bekeken en vervolgde op eigen
tempo. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam ik beter op dreef. Gelukkig
maar, want Didier Verstraete (34’26”25)
kwam nog even opzetten, maar ik hield
stand op de tweede plaats (34‘12”00).
Van Asbroeck zegevierde in 33’55”85.”
Marc Van der Hoeven/EA-M55 (35’05”43)
hield zoals verwacht de bovenhand over
Marc Bultinck/DEIN (36’43”85) die na an-

derhalf jaar blessureleed langzaam maar
zeker uit een diep dal klimt. Ook al kon
hij zijn titel niet verlengen, hij had er nu
ruim een kwart minuut minder voor nodig
om de afstand te doorlopen. Elie Hoet/
AVR (37’51”25) die twee dagen eerder de
overstap naar M55 maakte, nam het brons
voor zijn rekening.

M60+: NAUWELAERS NIPT
Cris Nauwelaers/WIBO-M60 (37’49”49)
bleef nipt buiten het bereik van Marc
Hiemeleers/ACA (37’53”84) maar het had
evengoed andersom kunnen zijn. “Na een
snelle start bleven we vrijwel de hele
wedstrijd bij elkaar. Naar het einde toe
dreef ik het tempo op en liep ruim 50 meter uit. Ik dacht gewonnen spel te hebben, maar tot mijn verbazing werd ik in
de voorlaatste ronde terug bijgebeend.
Een inspanning die Marc evenwel bekocht,
want ik zette alles op alles en slaagde erin hem definitief uit mijn tred te
schudden. Mijn derde titel op die afstand
en mijn 4de in het totaal: in 2009 won ik
al de 5000m, een afstand die ik op het BK
eveneens loop.” Luc Pittevils/LOOI-M65
(40’09”03) haalde het met de vingers in
de neusgaten, waar het niet aantreden
van de nochtans ingeschreven Erik Leyseele/BEHO allerminst vreemd aan was.
Rene Versteven/BONH-M70 (45’33”33) en
Herman Janssens/GRIM-M75 (46’56”37)
wonnen al even soeverein.

Looienaar Luc Pittevils: probleemloos
naar de zege bij de M65-ers.
Foto: Johnny DE CEULAERDE

VROUWEN
W35-W45: TULU MET TOTAALZEGE
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Twee jaar geleden won Ferahiwat Gamachu Tulu/RFCL als seniore de titel, en nu
maakte zij er als W35 een dubbelslag van.
Zij finishte in 35’27”95, en was voor haar
leeftijdsgenoten ongenaakbaar. Ann Parmentier/AZW-W35 (39’23”35), die op het
nippertje Kristien Mox/DAC (39’26”91) van
het zilver hield, vatte het als volgt samen.
“Mijn persoonlijke besttijd als seniore is
34’04”, een chrono waar heel wat meer
training achter stak dan tegenwoordig het
geval is. Nu loop ik enkel nog als het kan,
want mijn gezin met drie kinderen (6 jaar, 3
jaar en 7 maand) krijgt absolute voorrang.
Maar zonder prestatiedrang geniet ik meer
van mijn sport dan ooit het geval was. Zo
is mijn tweede plaats voor mij een zege
waard. Ik had zelfs genoegen genomen met
het brons, want tot ruim over halfweg lag
ik 100 meter achter op Kristien Mox, die ik
pas in de laatste ronde te pakken kreeg…”
In de categorie W40 hield Hilde Hindrickx/
AVR (41’29”28) voor de zege Emily Devick/
CABW (41’51”48) achter zich, terwijl bij de
W45 Zaina Semlali/RIWA (39’45”37) Patricia
Delvael/AVR (41’36”40) ruim terugwees.

te zetten.” Het leek een overrompelende
rush naar de zege, maar haar directe concurrenten uit Vlaams-Brabant - Jeannine
Van der Hoeven/ROBA (39’44”01, zilver) en
Marijke Willekens/DCLA (40’00”26, brons)
- leverden op hun beurt een voortreffelijke
prestatie. Voegen wij er nog aan toe dat
Kathleen Steenhaut tot vier jaar geleden
een kapsalon uitbaatte, maar sindsdien
volledig de sport is toegewijd. En niet alleen de atletiek, want als gediplomeerd
voetbaltrainster bij Lokeren, waar zij ’s
avonds aan de slag is, volgt zij tevens cursussen over voedingsleer om zich ook daarin te kunnen vinden. Wat niet belet dat zij
nu al uitkijkt naar het EK in Denemarken
waar naast de halve marathon en cross ook
een 10.000m op haar programma staat.

in Perth/Aus met een persoonlijke besttijd van 44’05”16, werd op het huidig BK
afgeklokt met een verbazende 42’48”69,
wat in principe een fameuze verbetering
van het BR (43’07”8, Denise Alfvoet/OB)
zou geweest zijn. Maar net als Christa Van
Peer werd ook Justin één ronde te vroeg
afgeklokt. Betreurenswaardig, maar in een
wedstrijd met 31 aankomsten waarbij de
laatste ruim een kwartier na de eerste door
de finish gaat, is het voor elk jurylid een
heksentoer om het aantal afgelegde ronden
correct bij te houden. Hoe dan ook: Maria
Van Zand/ACA, die als tweede de aankomst
bereikte in 46’57”86, kon evenmin aanspraak maken op de titel die sowieso naar
de Waalse gaat.

W65: CHARLINE MET TITEL EN BR

Hilde Hindrickx.

Charline De Waele/KAAG (47’39”87) die
als kersvers W65 twee maand geleden de
cross-titel inpikte, heeft er nu een tweede
aan toegevoegd. “Gemakkelijk ging het niet,
want ik werd fel gehinderd door een ontstoken teen. Maar ik heb mij naar bestvermogen geweerd en onverhoopt een BR gevestigd.” Een knappe prestatie, want de in 2010
overleden Berthilia De Preter/HULS was tot
dusver recordhoudster met 48’26”24.

W50: STEENHAUT ONGENAAKBAAR
Kathleen Steenhaut/VS-W50 die eerder dit
jaar haar eerste crosstitel versierde, heeft
er met de 10.000m een tweede goud aan
toegevoegd. Daarenboven deed zij met
38’21”75 welgeteld 89/100” beter dan
wat recordhoudster Maria Vranckx/ACHL in
2014 realiseerde. Het resultaat van een geplande recordpoging zou je denken, maar
dat was het niet. “Ik rekende op een chrono van om en bij de 38’30”, en werd mij
er pas naar het einde toe van bewust dat
er meer in stak. En zeggen dat een gelijkmatig strak tempo aanhouden nooit mogelijk was geweest: de cadans werd telkens
verstoord bij het voorbijsteken van tragere
deelneemsters. Voor mij was het een enorme verrassing die tevens aanvoelde als een
gemiste kans: indien ik naar het einde toe
geweten had hoe de zaken er voor stonden, dat had ik mij beslist tot het uiterste
geweerd om een nog scherpere tijd neer

W55+: RONDJESPERIKELEN
Christa Van Peer/ACHL-W55 verlengde zoals verwacht haar titel. Haar derde kroon
op die afstand, want ook in 2009 bleef zij
aan de winnende hand, wat haar totaal aan
titels op 13 stuks brengt. Wel bleek achteraf, dat zij één ronde te weinig had afgelegd. Goed dat haar voorsprong op Chantal
Duvivier/STAX (zilver) groot genoeg was
zodat haar zege niet in het gedrang kwam.
Mia Palmans/SACN eigende zich het brons
toe. Laatstejaars W60 Danielle Justin/
RFCL, vorig jaar goud 10.000m op het WK
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