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NENAH DE CONINCK SCHIET METEEN IN DE ROOS
Er namen meer landgenoten deel aan de Putbosmeeting dan vorig jaar. Maar de 
nationale elite ging vooral elders aan de slag. Er konden zich bij deze FC dan ook 
geen bijkomende landgenoten kwalificeren voor het WK in Londen. Wel doken er 
twee onder een EKu23 minimum, vier onder een EKJ-limiet en haalden er twee de 
kandidatenlijst voor de EYOF. Evenveel keer was het ‘net niet’. Jeugd en beloften 
maakten er dus een geslaagde Putboseditie van. 

1.056 atleten kwamen er in actie tussen 
12u30 en 23u00. Dat waren er slechts 
33 minder dan vorig jaar. De Belgische 
inbreng steeg nochtans van 583 naar 
643, verdeeld over 499 VAL en 144 LBFA-
atleten. De buitenlandse deelname daalde 
van 506 naar 413, verdeeld over 29 landen 
waarvan Frankrijk (178), Nederland (105), 
Duitsland (32) en Ierland (29) het meeste 
volk op de been brachten. Procentueel 
bedroeg de Belgische deelname 
tegenover het totaal 60,90 %. Bij de IFAM 
een week eerder in hetzelfde stadion, 
bleken 1.000 van de 1.766 atleten, of 
liefst 56,62 %, van buitenlandse komaf. 
Patrick Van Caelenberghe, organisator 
van de Putbosmeeting, sprak van een 
doelbewust streven. “Hoed af voor Kim 
Barbé en zijn collega’s van de IFAM, dat 
zij zo’n massa degelijke atleten naar 
Oordegem konden lokken. Wij houden 
het liever binnen de perken. Een 400m 
horden hoeft voor ons niet echt onder 
50”00. Wij kunnen leven met iets minder. 
Buitenlanders zijn even welkom, maar 
vormen bij ons geen doelgroep. Wij 
houden ons aan het beginselconcept van 
de Flanders Cup. Fransen, Nederlanders 
en ander buitenlands volk moeten onze 
Belgen aan betere prestaties helpen. Een 
hoofdprogramma met nummers zonder 
of één enkele landgenoot die achter 
de feiten aanloopt, vinden wij niet 
geslaagd.”     

NENAH ZONDER DRUK

Nenah De Coninck/KAAG haalde in 2013 
bij het WK-scholieren 400m horden in het 
Oekraïense Donetsk de 7de plaats met 
60”61 en dook in de halve finale met 59”73 
voor het eerst onder de magische minuut. 
Zij liep in 2015 in het Zweedse Eskilstuna 
naar de EKJ-titel 400m horden in 57”85 
en bracht hetzelfde seizoen het nationaal 
junioresrecord op 57”19. De Drongense 
kwalificeerde zich vorig jaar voor het EK 
in Amsterdam en bleef met 56”27 amper 
9/100 van de norm voor de Spelen in Rio. 
Mooie liedjes duren zelden lang. Nenah 
weet er alles van. Zij bleek steeds erg 
kwetsbaar. Zo miste zij quasi compleet 
het 2de cadettenjaar. Dit seizoen liep 
het meteen mis. Nenah gaf op 1 mei bij 
de universitaire titelstrijd op met een 
gescheurde hamstring. “Vooral jammer 
voor mijn club, want ik kon halfweg 
mei niet deelnemen aan de nationale 
interclub in Lokeren. Een geluk bij een 
ongeluk: ik kon steeds blijven trainen. De 
IFAM kwam nog iets te vroeg. Dus wachtte 
ik deze Putbosmeeting af. Ik dacht er 
helemaal niet aan het minimum voor 
het EKu23 (58”10). Dat kan ook bij het 
BK begin juli in het Boudewijnstadion. Ik 
wilde zonder druk lopen en de stand van 
zaken opmeten. Dat viel meer dan mee. 
Ik voelde geen moment pijn aan de voet.” 
Even vergelijken: Nenah De Coninck, die 

bezig is aan het 2de deel van het eerste 
jaar ergotherapie, opende vorig bij de 
interclub in Nijvel met 59”66, haalde bij 
de IFAM 57”75 en bij de Putbos 57”50. Zij 
ligt nu met 57”90 dus amper achter op 
schema. Axelle Dauwens/ACME gaat haar 
sinds maandag dankzij haar Praagse 57”68 
wel vooraf op de nationale seizoenlijsten. 

DOOM STEEDS SNELLER

Alexander Doom/AVR won in 2013 in het 
Nederlandse Utrecht de 400m van de EYOF 
in 47”93. De Deen Benjamin Lobo Vedel, 
die toen 2de werd in 48”37 won in 2015 
het EKJ in Eskilstuna met 46”48. Alexander 
kon aanvankelijk niet bevestigen. De 
Roeselarenaar sloot 2014 af met 48”56 
en bleef in 2015 als eerstejaarsjunior met 
47”92 verstoken van het individuele EKJ 
400m. Hij zette pas vorig jaar met 47”07 
weer een redelijke stap vooruit en won 
afgelopen winter het BK-indoor 400m. 
Dit seizoen dook Alexander Doom bij de 
IFAM met 46”95 voor het eerst onder 47 
seconden, verbeterde zich zaterdag in 
Oordegem tot 46”71 en bleef onder de 
limiet voor het EKu23 (46”78). “Ik liep de 
perfecte wedstrijd. Zo kon ik mij na een 
snelle start optrekken aan een Zambiaan 
die naast mij opdook. Hij won in 46”68. 
Ik ben supercontent. Ik hoef niet meer te 
jagen op het minimum. Een last viel van 
mij af. Dat mocht wel. Ik heb nog twee 

Alexander Doom: opnieuw onder 47 seconden, 
maar vooral onder het EKu23-minimum.

Christian Iguacel: 
reekswinst en PR 400m.
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weken examens voor de boeg. Ik begon 
vorig jaar hogere studies LO in Gent en 
zocht vanaf toen trainer Filip Gilson op. 
Volgende competitie is het BK begin juli 
in Brussel.” Alexander Doom bleek niet 
de snelste van de 14 landgenoten die bij 
de Putbosmeeting onder 50”00 doken. 
Die eer ging naar Dylan Borlée/RCB. De 
Brusselaar zette als 2de van zijn reeks met 
46”11 een beste seizoenprestatie neer. Hij 
deed bijna even goed als zijn broers één 
dag later in Marseille. Jonathan Borlée 
haalde er als 4de  46”03 en Kevin als 
6de 46”06. Michael Rossaert/ACW dook 
als derde Belg in Oordegem met 46”92 
onder 47”00. Christian Iguacel/AVKA 
maakte in het voorprogramma indruk met 
een eerste duik onder 48”00. Hij kwam 
aan na 47”52. Thibauld Guilbert/KAAG 
zette met 48”93 een beste nationale 
seizoensprestatie neer bij de scholieren.         

LUCIE NAAR EK JUNIORES

19 landgenoten namen twee jaar geleden 
deel aan het EKJ in Eskilstuna. Dat aantal 
lijkt niet haalbaar in Grosseto. 13 Belgen 
kraakten dit seizoen een individuele EKJ-
norm. Nu krijgen de examens voorrang en 
op 10 juli eindigt de kwalificatietermijn. 
Anders dan in 2015, komen nochtans ook 
tweedejaarsscholieren in aanmerking. 
Die mochten in 2013 naar het WK in 
het Columbiaanse Cali. De mondiale 
scholierenstrijd vindt dit jaar plaats in 
Nairobi. Ons land heeft het - zoals zovele 
Europese naties - niet begrepen op een 
trip naar de Kenyaanse hoofdstad. Als 
alternatief kunnen zij naar het EKJ. Twee 
landgenoten maakten het reeds waar. Tim 
Van De Velde/DUFF deed het bij de 1500m 
van de IFAM met een verbetering van het 
nationaal scholierenrecord tot 3’44”21. 
Hij bleef zaterdag met 3’45”36 opnieuw 
onder de vereiste 3’45”80 en dat vanuit 

de B-serie. Lucie Ferauge/CABW mocht 
zaterdag voor het eerst aan het feest. 
De dochter van een Congolese moeder 
en een Belgische vader uit het Waals-
Brabantse Pont-à-Celles, dook in de 200m 
van de nationale interclub in Lokeren 
met 23”98 voor het eerst onder 24”00 
en deed zaterdag met 23”73 17/100 
beter dan de EKJ-norm. Karin Verguts 
liep als enige Belgische scholiere ooit nog 
sneller. Zij haalde in 1977 23”20 en bleef 
tot vandaag met 23”30 ook nationaal 
junioresrecordhoudster, maar liep later 
als seniore nooit nog sneller. Onze betere 
seniores holden achter hun records en 
Lucie aan. Olivia Borlée/RCB, 2de van 
de hoofdreeks na EKJ kampioene Gina 
Lückenkemper/Ger (23”04), ging nipt 
Manon Depuydt/ACME (23”87) vooraf. 
Imke Vervaet/RCG won een eerdere reeks 
in 23”98. Lucie paste voor de IFAM. Zij 
trok met haar CABW naar de Europacup 
voor clubs in het Portugese Leiria en 
strandde er in de 400m met 54”33 op 
amper 16/100 van de EKJ-norm. Dat bleek 
goed voor de 5de plaats op de Belgische 
scholierenlijst aller tijden. Elise Lasser/
VITA ontnam haar amper één week later 
bij de Putbosmeeting met 54”20 de leiding 
op de seizoenlijsten. Enkel Rosine Wallez 
(52”81 in 1974) en Ann Maenhout (54”08 
in 1986) liepen als scholiere nog sneller. 
Elise voelde er zich toch ongelukkig bij en 
liet haar tranen de vrije loop. Zij misliep 
met 3/100 het EKJ-minimum. Margo Van 
Puyvelde/ASVO zette bij deze FC met 
53”72 de beste Belgische chrono neer. Zij 
was bij de IFAM nog 6/100 sneller. Justien 
Grillet/VS bracht haar beste jaarprestatie 
op 54”29. 
Robin Vanderbemden/SER maakte 
nogmaals duidelijk dat de 200m hem het 
beste ligt. De Luikenaar die 10 dagen 
eerder in Tienen naar 20”73 snelde en 
bij de IFAM uitpakte met 20”75, bracht 

PUTBOSPRAAT

Chloë Beaucarne/DEIN (100mH in 
13”56): “Nog 6 honderdsten scheiden 
me van de limiet. Hopelijk lukt het me 
volgende week in Huizingen. Ondanks 
de examens – de voorbije dagen had ik 
op school nog vijf uur sport - liep ik hier 
mijn beste tijd. Dit was dan ook een 
ideale wedstrijd. De limiet van 13”50 
is erg snel maar tevens realistisch en 
dat zeker als je weet dat ik dit seizoen 
al heel constante tijden liep. Nu is het 
wachten op die ene uitschieter.”

Daniel Segers/EA (200m in 22”08): “Ik 
ben tevreden maar weet nu ook dat ik 
nog een stuk sneller kan. Ik ontbreek 
nog wat ritme en volledig frisse benen. 
Maar het doel was om de EYOF- limiet 
te lopen en dat is gelukt. Nu kan ik me 
volledig concentreren op Huizingen vol-
gende week waar ik de 4x100m aflos-
singen, in functie van die EYOF, loop.” 

Kato Van den Brulle/VAC (speer: 
49m94): “Het was een lastige wedstrijd 
waarin ik amper op gang kwam. Ik mag 
niet klagen over het eindresultaat maar 
het was net geen 50 meter en daar zit ik 
niet op te wachten. Hoe dan ook, ik ben 
bezig aan de opbouw richting EKu23 en 
daarin past dit perfect.”

Dario De Borger/VAC (110mH: serie 
13”92, finale 14”00): “Ik kan hiermee 
niet tevreden zijn want ik was naar de 
Putbosmeeting gekomen om een tijd on-
der de 13”90 te realiseren. Ik was niet 
in mijn normale doen waardoor die tijd 
er nooit inzat. Uiteindelijk hou ik aan de 
meeting wel een goed gevoel over en dat 
omdat ik een aardig snel ritme kon lopen 
op de eerste horden. Jammer genoeg was 
de lont net iets te kort en viel ik op het 
einde weg. Technisch liep ik volgens mijn 
coach Patrick Himschoot stukken beter 
dan op de vorige wedstijd. De A bonus is 
een mooie troostprijs, waardoor ik deze 
koers snel kan doorspoelen en met volle 
moed naar Huizingen kan toewerken. Na-
dien stoom ik me klaar voor de Europa-
beker en het BK waar ik graag een snelle 
tijd en de titel wil pakken.”

Chloë Beaucarne.

Lucie Ferauge werd na de Putbosmeeting de tweede scholiere 
ooit in de 200m en mag haar koffers pakken voor Grosseto.
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zaterdag zijn record op 20”72. Dat is de 
8ste plaats aller tijden, net zoals Kevin 
Borlée. Kobe Vleminckx/ACHL snelde naar 
21”51 en misliep de EKJ-norm met 23/100. 
Hij strandde een week eerder op 2/100 
van de vereiste 21”28. Daniel Segers/
EA evenaarde de EYOF richtwaarde met 
22”08. De Dendermondenaar beschikt 
over betere papieren in het verspringen. 
Hij mag zich bij het verspringen met 
7m39 momenteel de beste Europese 
eerstejaarsscholier noemen. 
De 100m horden maakte bij de Putbos 
een onthoofde indruk zonder Anne Zagré/
RESC, Eline Berings/RCG en Nafi Thiam/
RFCL, die met haar 13”34 van Götzis als 
9de  de nationale top tien aller tijden 
binnenkwam. Toch doken in Oordegem 
nog drie landgenotes onder 14”00. Chloë 
Beaucarne/DEIN strandde in haar reeks 
met 13”61 op 1/100 van haar record en 
verbeterde zich als 2de van de finale tot 
13”56. De Menense LO-studente hield er 
gemengde gevoelens aan over. Zij misliep 
met 6/100 het EKu23. Dario De Borger/
VAC won zijn serie van de 110m horden 
in 13”92 en de finale in 14”00. Hij klokte 
een week eerder in het Duitse Weinheim 
af na 13”80 en voert de nationale jaarlijst 
aan. 

JUSTINE EN ELISE MET OPTIES

Twee halve fondloopsters bleven voor 
de tweede keer onder een EKJ-norm. 
Justine Tinck/AVLO begon op 1 mei in 
Herentals met de 3000m, die zij afsnelde 
in 9’29”27. Zij verkiest de halve afstand 
en liep de vereiste 4’22”18 twee weken 
later bij de nationale interclub in eigen 
Lokeren in het zog van Louise Carton/
ACME. Haar 4’18”80 bleven slechts twee 
weken overeind als besttijd: de Oost-
Vlaamse eerstejaarsjuniore verbaasde 
zaterdag in Oordegem met 4’13”61. Zij 
klom in de junioreslijsten van de 8ste 
naar de 2de plaats aller tijden. Enkel 
Betty Vansteenbroek (4’09”71 in 1982), 
die 35 jaar geleden in Utrecht met de 
Europese juniorestitel wegliep, gaat haar 
vooraf. Elise Vanderelst/MOHA haalde 

eveneens in Lokeren het EKJ 1500m. 
De Bergense snelde toen als 3de naar 
4’19”19. Zij finishte in een hoogstaande 
800m van de IFAM na een eenzame race 
op 2’10”79. De 800m van de Putbos was 
beter op haar maat geknipt. Zij kwam als 
9de aan net na één jaar jongere Deense 
Helene Mia Morck (2’05”77) en dook met 
2’05”85 onder de vereiste 2’06”39. Haar 
record bleef met 80/100 overeind.  Dat 
kon de pret niet bederven. Zij trakteerde 
onze collega Dirk Van Bruysel nog voor 
zijn eerste vraag al op een ferme kus. 
Regelmaat loont niet. Dat ondervond 
Aurèle Vandeputte/HAC. De Oostkampse 
student bio-ingenieur strandde bij de 
800m van de IFAM met 1’47”56 op 5/100 
van de EKu23 limiet en een week later op 
dezelfde piste met 1’47”81 op 30/100. 
Hij deed als beste landgenoot beter dan 
Brecht Bertels/LYRA (1’48”36), Laurens 
Schockaert/LAT (1’48”86) en Aaron 
Botterman/KAAG (1’49”08). 

PUTBOSPRAAT

Riet Vanfleteren/LEBB (400m in 
56”54): “Dit was geen hoogvlieger in 
vergelijking met mijn tijden van vorig 
jaar. Toch mag ik tevreden zijn. Een 
hamstringblessure hinderde me enkele 
weken waardoor ik snelheid mis. Hier-
door maak ik ook stilaan de overstap 
naar de 800m. Zonder echt specifieke 
training doe ik het daar niet onaardig. 
In Lokeren loop ik opnieuw een 800m. 
Nadien maak ik de keuze voor het BK.”

Margo Van Puyvelde/ASVO (400m in 
53”72): “Vorige week liep ik een PR in 
53”66 en dit is mijn tweede beste. Ik 
zat op het einde toch wel echt dood. 
Of dat aan de wind lag? Daarvan heb ik 
niks gemerkt. Ik let daar tijdens mijn 
wedstrijd niet echt op en loop steeds 
zo hard mogelijk zonder veel na te den-
ken. Nu ga ik een weekje doortrainen 
en nadien zet ik opnieuw de stap naar 
de horden. Wat ik prefereer? Ik doe 
beiden graag maar ik denk dat ik op de 
horden nog meer groeimarge heb.”

Elise Lasser/VITA (400m in 54”20): “Dit 
is balen… Natuurlijk ben ik tevreden 
met mijn tijd, de snelste scholierentijd 
in Europa, maar ik ben ook ontgoocheld 
omdat ik op 3 honderdsten van de EK 
limiet voor juniores strandt. Wellicht 
heb ik die fractie verloren tijdens mijn 
start. Die was alleszins voor verbete-
ring vatbaar. Hoe dan ook, nu zijn het 
examens en nadien ga ik nog een poging 
doen om de EK-limiet binnen te halen. 
Hopelijk lukt dat. Zo niet, dan hoop 
ik dat we de kans krijgen om met de 
4x400m naar Grosseto te kunnen gaan.”

Robin Vanderbemden: Tornado kweekt snelheid aan... Met 
20”72 nu de 8ste Belg ooit, even snel dan Kevin Borlée.

Justine Tinck: voortaan de 
nationale nummer twee bij de 
1500m juniores aller tijden.

Margo Van Puyvelde.
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Hanne De Baene: met 4m02 naar winst en 
een seizoensbeste.

Daring Leuven maakte het mooie 
Belgische weer in de 1500m. Ali Hamdi 
won de hoofdreeks in 3’42”47 en Stijn 
Baeten deed als 5de met 3’44”35 alvast 
een stuk beter dan zijn 3’49”79 bij de 
IFAM. Dieter Kersten/ADD onderscheidde 
zich in de 3000m als 5de en beste Belg 
met 8’06”90. De Tongerense student 
fiscaliteit en boekhouding verbeterde 
zich met 76/100. Benoit Goethals/ACBR 
(6de in 8’07”50), Ward D’hoore/HAC (7de 
in 8’08”15) en Nick Van Peborgh/ACBR 
(8ste in 8’09”46) doken voor het eerst 
onder 8’10”. 
Stijn Thienpondt/ASVO liep in het 
naprogramma bij een 1500m met 
4’01”48 onder de EYOF-norm (4’02”23). 
Louis Vandermessen/CABW liep op 18 
februari in Gent reeds 3’59”42 maar 
nam sedert zijn tegenvallend Belgisch 
veldloopkampioenschap aan geen 
competities meer deel. Ook Gael De 
Coninck bleef in de 800m met 2’09”20 
onder de EYOF-limiet (2’10”70). Zij is 
een geboren Belgische met een Luikse 
moeder. Vader is afkomstig van Aalst, 
maar vestigde zich samen met zijn gezin 
beroepshalve in het Zweedse Göteborg. 
Gael snelde er vorig jaar de 800m af in 
2’11”06. Zij staat met die chrono in 
het Jaarboek en dat zonder sterretje 
naast haar naam. Maar ook de Zweedse 
collega’s beschouwden haar als een van 
hen, want plaatsten haar zonder voetnoot 
in hun nationale statistieken, net zoals 
haar 2’09”15 van afgelopen winter in 
de indoorhal van Vaxjö. Gael stond twee 
jaar geleden als Zweedse en niet als lid 
van het Luikse Herve in de uitslag van de 
cadettencross in Brussel, die zij won. Dat 
was ook zaterdag in Oordegem het geval.   

BELGISCHE ZEGES

De 15 kampnummers leverden 9 Belgische 
zeges op. Dat lag in enkele gevallen ook 
aan de bescheiden bezetting. De winnaars 
bleven verstoken van persoonlijke 
records. Discuswerper Edwin Nys/DCLA 
kwam wel in de buurt. Hij strandde met 
een voorlopige seizoensbeste van 54m10 
op 1m12 van zijn PR. Er vielen twee beste 
nationale jaarprestaties te noteren. Bram 
Ghuys/OEH deed het in het hoogspringen 
met 2m17. Ook de drie overige Belgen 
geraakten over 2m00. Emile Verdonck/
AZW bleef met 2m09 wel opnieuw 
verstoken van het EKu23 minimum 
(2m18). Giebe Algoet/HCO haalde het in 
de strijd voor de 3de plaats van collega 
junior Lars Van Looy/VAC. Beiden gingen 
over 2m03.  Filip Eeckhout/VS won voor 
eigen volk het kogelstoten met 15m33. 
Sietske Lenchant/ROBA verzekerde zich 
in het hinkstapspringen met 12m62 van 
een nieuwe beste nationale jaarprestatie. 
Eerstejaarsscholiere Margot Delbare/
AVT verbeterde zich tot 11m56. Kato Van 
Den Brulle/VAC won net als een week 
eerder bij de IFAM het speerwerpen. Zij 
deed het deze keer met 49m94. Sijseelse 
polsstokspringster Hanne De Baene/OB, 
die zich afgelopen winter kwalificeerde 
voor het EKJ met 4m10, won in Oordegem 
met 4m02. Italiaanse Serena Capponcelli/
VS zorgde bij het hoogspringen met 
1m70 voor een bijkomende Vlierzeelse 
zege. Hanne Maudens/VS, die één week 
eerder in Götzis met 6.113 punten de 3de 
Belgische ooit werd in de zevenkamp, 
paste voor het verspringen. Zij werd 
samen met gewezen VS-atleet Roger 
Moens, die in 1955 het wereldrecord 
van de 800m op 1’45”7 bracht, en het 
hele toptalententeam van haar club ter 
plaatse uitgebreid gehuldigd.     

PUTBOSPRAAT

Filip Eeckhout/VS (kogel 15m33 ; discus 
40m91): “Ik kan niet anders dan tevre-
den zijn. In het kogelstoten voel ik dat 
er nog wat extra decimeters inzitten en 
bij het discuswerpen rondde ik opnieuw 
de kaap van 40 meter. Ik ben ook tevre-
den omdat ik geen hinder meer onder-
vond van een vervelende blessure die 
na de paasstage de kop opstak. Met de 
Beker van Vlaanderen Masters in Gent-
brugge en het BK Masters sta ik nu voor 
twee drukke weken.”

Ward D’hoore/HAC (3000m in 8’08”15): 
“Na mijn IFAM 5000m vorige week in 
14’15”, hoopte ik deze keer op een tijd 
rond 8’15”. Ik had nooit verwacht dat 
ik 8’08”15 in de benen had. De conditie 
is in stijgende lijn. Hopelijk ondervind 
ik niet teveel hinder van de examens en 
kan ik de opwaartse curve doortrekken 
tot het BK 5000m.”

Lucie Ferauge/CABW (200m in 23”73): 
“Ongelofelijk. Ik verbeter mijn PR met 
bijna 7 tienden en klim op naar de twee-
de plaats aller tijden bij de scholieren! 
Daarnaast heb ik mijn ticket voor het 
EK juniores. Ik ben ervan overtuigd dat 
mijn trainer me nog altijd sneller kan 
maken. Ik reken daar alvast op.”

Laetitia Libert/OEH (100m in 12”03 
en 200m in 24”27): “Ik ben tevreden 
met deze tijden. Het is de eerste keer 
deze zomer dat ik zo’n dubbel doe en 
dat is toch wennen. In Huizingen hoop 
ik zaterdag de 400m te kunnen lopen. 
Zondag staat de BVV Masters op het 
programma. Ook daar dubbel ik 100m 
en 200m.”

Ali Hamdi/DCLA (1500m in 3’42”47): 
“Wat baat het om hier hazen in te zet-
ten als niemand de tempomaker van 
dienst wil volgen? Met het gevoel dat ik 
vandaag had, durf ik stellen dat er heel 
wat meer inzat. Jammer.” 

Hanne De Baene/OB (polsstok 4m02): 
“Eindelijk viel alles op zijn plaats. In 
het begin van het seizoen was het even 
zoeken omdat ik voordien een zware 
trainingsperiode had, waardoor de be-
nen niet super waren. Drie weken gele-
den schakelde ik over naar een langere 
aanloop en sprong hier voor het eerst 
ook met langere en zwaardere stokken. 
Dat was een meevaller. Ik kijk alvast uit 
naar Huizingen en Lokeren. Op 1 juli 
neem ik ook deel aan het Juniorengala 
in Mannheim, waar ik me eens kan me-
ten met de tegenstand voor het EK deze 
zomer in Grosseto.” 

Ali Hamdi schrijft de snelste 
1500m-reeks op zijn naam.
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Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik     RPR Luik - BTW: BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB

ETHIAS, SPORT VERZEKERD
Als bevoorrechte verzekeraar van honderden sportfederaties en 
sportclubs biedt Ethias een ruim gamma van producten en 
diensten aan die zijn afgestemd op hun noden:  burgerlijke 
aansprakelijkheid van organisatoren, dekking van lichamelijke 
ongevallen, arbeidsongevallen voor personeelsleden en 
vrijwilligers ...  Op die manier kunnen duizenden sportievelingen 
hun activiteiten in alle gemoedsrust uitoefenen.

Voor meer info: www.ethias.be/sport
Doet wat moet

Dat is al gewonnen!
Goed verzekerd?
Sportverzekeringen

PUTBOSPRAAT 

Laurens Schockaert/LAT (800m in 
1’48”86): “Ritme opdoen en een tijd re-
aliseren voor het BK, dat was het doel. 
Daarin ben ik geslaagd. Na een goede sta-
ge moest ik noodgedwongen drie weken al-
ternatief trainen. Daarna hervatte ik met 
mondjesmaat de trainingen. Toch stelde 
trainer Frankie De Feyter me gerust. Hij 
had gelijk want in de koers liep het echt 
gemakkelijk. Ik kon de hele wedstrijd ont-
spannen volgen en in de laatste rechte lijn 
nog enkele concurrenten remonteren. Dat 
ik vandaag amper een fractie boven mijn 
PR loop, had ik nooit verwacht.” 

Christian Iguacel/AVKA (400m in 47”52) : 
“Ik was relatief traag gestart omdat aan 
de overzijde heel wat tegenwind stond. 
Toch liep ik hier vandaag een PR. Voor 
het eerst duik ik onder de 48 seconden 
maar persoonlijk had ik er liever iets 
meer afgedaan. Ik kan vol vertrouwen 
toewerken naar het volgende doel: de 
limiet voor de 4x400m van het EKu23.”

Manon Depuydt/ACME (100m in 11”88 
en 200m in 23”87): “Ik had voor vandaag 
nooit een 100m gelopen maar omdat ik 
graag twee wedstrijden afwerk, heb ik 
deze erbij genomen. En dat is dus ge-
lukt. De 23”87 die ik liet noteren is mijn 
snelste dit seizoen. Akkoord mijn PR is 
nog 7 tienden sneller maar dat is al van 
enkele jaren geleden. En er zit nog pro-

gressie in. Mijn bocht kan nog beter en 
bovendien was het iets te fris.”

Elise Vanderelst/MOHA (800m in 
2’05”85): “Ik heb alles gegeven. De hele 
wedstrijd liep ik mee in het pak maar met 
een perfecte laatste halve ronde kon ik 
toch nog wat tijd goedmaken. Ik heb er 
alles nog eens uitgeperst. Met het mini-
mum voor het EKJ op zak, kan ik nu aan 
mijn examens beginnen. Nadien ga ik, als 
voorbereiding op dat EK juniores, op sta-
ge. Ik kan nu kiezen wat ik op het EK ga 
lopen maar ik prefereer toch de 800m.”

Imke Vervaet/RCG (100m in 11”95 en 
200m in 23”98): “Ik studeer Rechten en 
zit midden in de examens. Meer zelfs: 
ik had er vandaag nog eentje. De benen 
waren dan ook niet fris waardoor mijn 
tijden geen uitschieters waren. Toch ben 
ik al tevreden over mijn seizoen. Ik sluit 
hiermee mijn eerste luik af en ga nu op-
nieuw studeren. Nadien hoop ik opnieuw 
paraat te zijn tegen het BK.”

Bram Ghuys/OEH (2m17 hoog): “Einde-
lijk spring ik opnieuw op niveau. Op trai-
ning had ik al een goed gevoel maar dan 
moet het er ook op wedstrijd uitkomen. 
Vooraf hoopte ik op deze 2m17. Dit is 
alvast een mooie opener ook al blijf ik 
nog 8cm onder mijn PR. Ik ben dan ook 
lang geblesseerd geweest en spring nog 
steeds niet pijnvrij. Maar ik kom al van 
ver. De hele winter kon ik niet aanlopen 

maar nu kan ik al vier maand opnieuw 
degelijker trainen. Volgende week hoop 
ik in eigen Huizingen te kunnen beves-
tigen maar eerst moet ik woensdag nog 
een examen afleggen.”

Elise Vanderelst.
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PUTBOSPRAAT 

Benoit Goethals/ACBR (3000m in 
8’07”50): “Ik heb de voorbije maanden 
heel wat progressie gemaakt. Vorig sei-
zoen liep ik nog 8’20”65. Eerder dit jaar 
in een perfecte wedstrijd lukte ik al eens 
8’10”. Vorige week liep ik nog een PR op 
de 5000m. Deze keer was het aanklam-
pen maar ik fixeerde mij op clubmakker 
Nick Van Peborgh. Bij het ingaan van de 
laatste kilometer had ik het even moei-
lijk maar de wetenschap dat voor Van 
Peborgh eindigen wellicht ook een nieuw 
clubrecord kon opleveren, maakte me 
extra sterk. In de laatste 200m heb ik 
dan ook alles gegeven.”

Justine Tinck/AVLO (1500m in 4’13”61): 
“Ik liep hier vandaag zowat een perfecte 
wedstrijd. Het tempo was goed en ook 
mijn gevoel tijdens de wedstrijd was 
super. Dat ik met deze tijd opruk naar 
de derde plaats op de Europese ranking, 
biedt perspectieven. Maar nu staan de 
examens voor de deur. Nadien loop ik het 
BK 1500m. Inderdaad: dat is mijn eerste 
BK AC waar ik aan deelneem. De voorbije 
jaren paste dat niet in mijn planning. Ik 
heb nu de limiet voor het EK juniores op 
1500m en 3000m. Wellicht kies ik voor de 
1500m omdat ik dan minder risico loop 
om problemen te hebben met de warm-
te. Neen, dubbelen is onmogelijk. De 
wedstrijden volgen elkaar te snel op.”

Ruben Van Praet/AVLO (1500m in 
3’45”18): “Ik ben tevreden maar er zat 
nog meer in. In de slotronde werd ik wat 
gehinderd waardoor ik problemen had 
om eruit te komen want anders was mijn 
PR van 3’44”73 er zeker aan geweest. 
Hoewel ik vorige week twee honderdsten 
sneller liep, had ik nu een veel beter 
gevoel. Hoe dan ook, nu is het tijd om 
was  gas terug te nemen en opnieuw een 
trainingsblok in te lassen. Nadien staan 
Lokeren en het BK met stip aangeduid.”

Febe Triest/HAMM (800m in 2’13”07): 
“Vorige week liep ik al 2’14” en nu doe 
ik dus nog een secondje beter. Ik nader 
dan ook de toptijden van de scholieren. 
Met dank aan de organisatie want ik zat 
hier in een superreeks. Nochtans vrees-
de ik aanvankelijk wat. In de reeks za-
ten enkele meisjes die al 2’08” liepen. 
Wanneer zij er vanaf het begin hadden 
ingevlogen, dan zou ik dit nooit kunnen 
lopen. Nu kon ik volgen.”

Nanouk Stevens/ACW (1500m in 
4’24”66): “Een nieuw PR! Vorige zomer 
liep ik al 4’24”98 maar nu doe ik dus 
nog enkele tienden beter. En zeggen dat 
ik nog sneller kon. Aanvankelijk liep ik 
zelfs voor de haas van dienst. Langs de 

andere kant kende ik niemand zodat ik 
tijdens de wedstrijd moest zien wat er 
precies gebeurde. Aanklampen was de 
boodschap. Maar wees gerust: er zit nog 
heel wat meer in. Vanaf nu ga ik me ech-
ter concentreren op de 3000m in Ertvel-
de. Daar hoop ik 9’40” te realiseren.”

Edwin Nys/DCLA (54m10 discus): “Deze 
prestatie ligt in de lijn van mijn bete-
re afstanden vorig seizoen. ‘Eindelijk’ 
zou ik zeggen want dit jaar was nog niet 
echt super. Dat dit alvast een nieuwe 
seizoensbeste is, is meegenomen maar 
ik hoop de volgende weken nog beter 
te kunnen. Ik gooi zowel in Huizingen, 
Lokeren als op het BK. Hopelijk gaat 
mijn PR van enkele seizoenen geleden 
(55m22) er nog eens aan.” 

Viktor Benschop/KAAG (800m in 
1’49”75): “De haas liep te traag waar-
door het peloton niet op een lint werd 
getrokken. Hierdoor zat ik lang ingeslo-
ten. Ik moest dan ook helemaal buitenom 
lopen. Toch hou ik een goed gevoel aan 
de wedstrijd over. Ik weet dat ik heel 
wat sneller kan.” 

Cover: Nenah De Coninck liep tijdens 
de Putbosmeeting meteen het mini-
mum voor het EKu23 in Bydgoszcz. 
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Benoit Goethals: na zijn 5000m vorige week in 
14’13”84, nu ook een mooi persoonlijk record 
op de 3000m tussen Dieter Kersten en Ward 
D’hoore in.
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