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AFDELING 1 IN GENTBRUGGE

HERENTALS DOET WAASLAND ANDERMAAL DE TITEL CADEAU
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Het zal je maar overkomen: met minimaal verschil een grijpklare zege
mislopen. Het overkwam AC Herentals
bovendien voor de tweede keer op
rij. Vorig jaar lag discuswerper Luc
Verheijen met drie nulworpen aan de
basis van het verlies dat Waasland
een onverhoopte zege opleverde, en
nu was de uitsluiting van ACHL in de
4x400m (voortijdig naar de binnenbaan uitgeweken) er oorzaak van
dat Waasland met één puntje verschil de titelverlenging in de schoot
geworpen kreeg. “Een volkomen verrassing,” aldus ACW-voorzitter Rudy
Verlaeckt “want globaal gezien waren
wij niet opgewassen tegen Herentals.”
Foto’s: Johnny DE CEULAERDE
RC Gent kan bogen op een prachtig stadion waar evenwel de wind vrij spel heeft:
zo werden de spurtnummers opgezadeld
met tegenwind die tot ruim 5m/sec opliep. Waar uiteraard de overigens knappe
organisatie geen schuld aan had, maar wie
tegen de felle wind diende op te tornen,
mocht een persoonlijke besttijd alvast
vergeten. Dat Herentals in de 4x100m er
niettemin in slaagde met hun W40 viertal
Veronique Thys-Ilse Peetermans-An Verlinden-Mieke Buyens een knalprestatie
neer te zetten, zegt alles over de kwaliteit van dit kwartet: 52”40 is niet alleen
een verpulvering van hun Belgisch clubrecord (54”66) dat zij vorig vestigden,
maar tevens een flink stuk beter dan het
BR (54”09) dat in 2007 tot stand kwam.
Waasland met boegbeeld Elke Bogemans
als startloopster, kwam tot 55”29 en verwees RCG (56”95) naar de derde plaats.
Zowel in de 100m als de 200m was niettemin Elke Bogemans (net geen W40) superieur: zij verbaasde zichzelf door met
2,6 m/s tegenwind de 100m in 13”21 af

Mieke Buyens bracht de masters van
ACHL thuis in een nieuw BR 4x100m.

te leggen en concurrente Veronique Thys/
ACHL (13”92) achter zich te houden. De
200m was een ware demonstratie: 26”92
(W-4.8), met Mieke Buyens/ACHL die als
tweede afklokte in 28”69.

VERBLUFFENDE IMMESOETE
In de 800m ging Lizzy Immesoete/ACME-W45 er van bij de start onweerstaanbaar vandoor. Zonder ook maar eventjes
te verzwakken, finishte zij in 2’21”41,
minder dan anderhalve seconde verwijderd van haar seizoensbeste (2’19”96) die
zij in ideale omstandigheden twee weken
geleden in Oordegem tot stand bracht.

Of zij bewust met het BR (2’16”99) bezig was? “Toch niet. Ik wilde enkel een
degelijke chrono neerzetten, want met
die felle wind stak er niet meer in.” Niet
mis voor iemand die na een onderbreking
van 27 jaar (!) haar wederoptreden deed:
als tweedejaarsjuniore haakte zij af met
een besttijd van 2’04”63 op de 800m.
Ingrid Verbeke/VS-W45 (2’29”71) hield
Anja Puttemans/ROBA-W35 (2’31”61)
achter zich. De 1500m was een spannend
duel dat pas in het zicht van de aankomst
beslecht werd. Nele Hillewaere/VS-W50
deed er in de laatste ronde alles aan om
de beslissing te forceren, maar Helen
Van Lysebetten/ACW-W35 had de snelste
benen en won het pleit (5’07”83 tegen
5’10”28) van haar oudere tegenstandster.
De 3000m werd gedomineerd door de categorie W50: Kathleen Steenhaut/VS en
Jeannine Van der Hoeven/ROBA verstonden elkaar wonderwel en liepen vlotjes
weg van de concurrentie. In de voorlaatste ronde liet Steenhaut haar gezellin in
de steek en won in 10’58”54. “Ik viseerde
het BR (10’51”04), maar had de weersomstandigheden tegen. Jammer, want
aan de hulp die mij door Jeannine Van
der Hoeven (11’04”51) werd aangeboden,
heeft het zeker niet gelegen.”

DUBBELSLAG BLONDEEL
Gelegenheidsdeelneemster Veerle Blondeel/ACME-W35 bewees dat zij als werpster nog steeds te duchten is. Met de
kogel kwam zij tot 10m98, en wees daarbij Wendy Bruninx/ATLA-W35 (9m31) en
Karin Larnoe/ACHL-W50 (9m19) terug.
Mieke Van Thuyne/DEIN-W40, die naar
jaarlijkse gewoonte eveneens haar club
steunt, was met de discus een te duchten tegenstandster: zij liet 41m98 optekenen en eindigde hiermee op de hielen
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Tanghe-Brecht
Braeckevelt-Christophe
Willems-Gunther Vanhoutte: 3’45”93).
Een chrono die overeind bleef, want RC
Gent bleef in de tweede reeks steken op
3’47”77. Herentals, dat zijn leidersplaats
met 4 punten voorsprong op Waasland
verdedigde, ging zoals hoger vermeld in
de fout, wat hen de totaalzege kostte.
Ook bij Meetjesland en Mechelen waren
er bedrukte gezichten, want volgend jaar
moeten zij in een afdeling lager van start
gaan.

van winnares Veerle Blondeel (42m82).
Daarenboven nam zij het speerwerpen
voor haar rekening (35m25). Isabel Poelmans/ACHL-W35 (30m46) moest met een
tweede plaats tevreden zijn, maar was
anderzijds de beste in het hoogspringen
(1m52). Katelijne Meersseman/VS-W35
lukte probleemloos 1m31, maar verzwikte in de aanloop naar de volgende hoogte
haar enkel en werd op een draagberrie
weggebracht. Het verspringen dat met
een forse rugwind plaatsvond, zag Isabel Van Hul/ACW-W40 (4m83w) nipt het
pleit winnen van Ilse Peetermans/ACHL
(4m77w).

EECKHOUT MET DUBBEL
Marino Maes.

TWEESTRIJD
De 100m was een intens zij-aan-zij gevecht waarbij Sam Bogaert/ACW-M35
(12”30, w-5.1) de zege afsnoepte van
Luc Vervynck/DEIN-M45 (12”31). Wie bij
de 200m dacht aan een dubbelslag, had
het verkeerd voor: een geprikkelde Luc
Vervynck (24”30, w -4.6) haalde het overtuigend van zijn rivaal (24”86). Teamgenoot M35 Pieter Quartier was outstanding
over de pisteronde (52”47). Stefan De
Bock/RCG-M35 (54”90) en Gunther Vanhoutte/AVMO-M40 (55”23) kunnen erover
meepraten. In de 1500m keek iedereen
de kat uit de boom, wat finaal op een
fikse spurt uitdraaide. Geert Schroven/
LOOI-M40 (4’31”53) had de snelste benen
en versloeg Joost Grymonpon/ROBA-M45
(4’33”79) en Raf Clerinx/ATLA-M40
(4’34”70).

STERKE STIJN
Het gebeurt niet vaak dat zowel de
3000m als de 5000m voor rekening van
dezelfde persoon worden genomen, maar
Stijn Fincioen/AVMO-M35 zag er geen
graten in. De nationale kampioen van de
10.000m ging er van bij de start van de

Een tactische 1500m mondt uit in een
sprint tussen Geert Schroven (links) en
Joost Grymonpon.

3000m vandoor, en finishte in 9’15”23.
Steve Van Damme/RCG-M35 spurtte zich
voor de dichtste ereplaats voorbij Peter
Wilhelmus Cornelis/ATLA-M35 (9’24”35
tegen 9’24”98). Steven Heemskerk/ATLA-M35 ging in de 5000m de uitdaging met
de Molenlander aan, en net zoals bij het
BK 10.000m, namen de twee afstand van
de rest. Althans tot halfweg de tweede
kilometer, want dan schakelde Stijn Fincioen een versnelling hoger en viel de
beslissing. Zonder op- of omzien doorliep
hij de afstand in 15’36”10, en verwees
Steven Heemskerk (15’49”46) zonder pardon naar de tweede plaats. Patrick Van
Daele/ROBA-M50 (16’30”33) volgde als
derde. De eerste reeks 4x400m ging zoals verwacht naar AV Molenland (Jeroen

Sam Bogaert (midden) neemt de 100m voor zijn rekening. Luc Vervynck wordt tweede
en M55 Dirk Jacobs (rechts, 12”88) wordt derde bij een tegenwind van liefst 5.1 m/s.
In de 200m draait Luc de rollen met Sam om.

Het was een duel op hoog M35-niveau
in het kogelstoten waarbij finaal Filip
Eeckhout/VS (14m92) met 2cm verschil
Bart Pauwels/ACW het nakijken gaf. Yves
Sneyers/LOOI-M50 lukte met 12m36 een
beste prestatie van het seizoen en bevestigde tevens dat zijn 13m92 in Booischot
(09/06) met de kogel 6kg en NIET met de
7,26kg tot stand kwam. “Zo goed ben ik
nog niet,” aldus de nationale kampioen
kogel indoor. “Daarenboven sukkel ik de
laatste tijd met een ontstoken pees in het
schoudergewricht. Allicht wordt het een
heelkundige ingreep, maar dan na het BK
van volgend weekend.” Ook met de discus was Filip Eeckhout (42m88) de beste.
Hij ging hierbij Jurgen Van den Branden/
AVLO-M45 (39m96) en andermaal Bart
Pauwels (37m32) vooraf. Een verbazend
sterke prestatie werd neergezet door
speerwerper Marino Maes/AVMO-M35. Hij
kwam tot 56m09, een ruime verbetering
van zijn beste master prestatie (53m35
in 2015) en goed voor de 6de speerworp
ooit. Freddy Balemans/RCG-M35 won het
verspringen (5m67, w+1.9). Davy Uyttenhove/VS-M35 (5m60w) en Guy Raeymakers/ACHL-M35 (5m53w) legden hem flink
het vuur aan de schenen.

AFDELING 2 A IN KAPELLEN

OLSE MERKSEM WALST OVER IEDEREEN HEEN
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Olse Merksem leidde van het begin tot
het einde in het groene en aangename
decor van het zesbaanse Kapellense
tartan. De Geel-Blauwen sprokkelden
liefst 207p. Hun overwicht was zowel bij de vrouwen als bij de mannen
zodanig groot (9 overwinningen) dat
ze volgend jaar in de hoogste afdeling eveneens kans maken op de titel.
Kontich-Aartselaar (165p), Vabco Mol
(155p) en Daring Leuven (152,5) werden netjes opzij gezet en dienen hun
ambities op promotie tot volgend jaar
op te bergen. Voor gastgever Kapellen
die voor een vlotte organisatie zorgde,
liep het helaas verkeerd af: samen met
ATAC Turnhout maken zij de duik naar
Afdeling 3.
Foto’s: Luc VAN DE VREKEN

5’18”88. Inger Jooris/RCT-W35 (5’26”05)
en Sarah Bevan/VMOL-W45 (5’28”47)
pakten de verdere plaatsen. Heidi Veramme/ZWAT-W35 hield in de 3000m Heidi
Van Maele achter zich (10’34”56 tegen
10’45”02). W50 Marijke Willekens/DCLA
zette een degelijke 11’28”96 neer. De

Roselyn Obasohan/OLSE-W40 was iedereen te vlug af in de 100m. Christel Van de
Venster/OLSE-W45 deed het haar na over
200m (28”41) en verbaasde met een klinkende overwinning in de 800m: 2’24”43.
Zij ging hierbij initiatiefneemster Mona
Rahmé/DCLA-W35 (2’24”72) en Heidi Van
Maele/VAC-W35 (2’28”50)
vooraf. An
Claes/LYRA-W35 nam de 1500m voor haar
rekening. Zij finishte na 5’02”27 terwijl
Corinne Debaets/DCLA-W50 het meer dan
behoorlijk deed met een tweede plaats in

Nathalie Lotthrinkx.

4x100m ging afgetekend naar Olse Merksem dat met Roselyn Obasohan- Nathalie
Lotthrinkx-Martine Truyers en Christel Van
de Venster 56”30 realiseerde. Drie zeges
dus voor Van de Venster. Nathalie Lotthrinkx/OLSE-W40 nam ook het verspringen voor haar rekening (4m48) met Gerda
Andries/AVKA-W50 als tweede (4m08).
Cindy Blockhuysen/AVKA-W40 stootte
de kogel naar 9m30, ruim voldoende om
Leslie Poelmans/VAC-W40 (8m65) en Els
Castelyns/KAPE-W40 (8m58) te verslaan.
Kim Stuer/AVKA-W35 (discus, 31m23) en
met de speer Veronique Maes/OLSE-W35
(36m75) die dezelfde Kim Stuer het nakijken gaf (33m60), behoorden eveneens tot
de beteren.

MELOTTE MET SNELSTE BENEN
Tom Provo/LYRA-M35, die vorig jaar op
de 100m een uitstekende 11”54 neerzette, werd nipt van de zege gehouden door
Johan Melotte/AVKA-M35 (11”77 tegen
11”80). Daarenboven diende Tom Provo
met 54”29 over één baanronde eveneens
de duimen te leggen voor Egwin Van Minnebruggen/AVKA die hem met 53”15 voorafging. Diakiese Banzadio/ABES-M40 liet
zich op zijn beurt opmerken (54”06). De
1500m was een kolfje naar de hand van
David Hellinx/AVKA-M45. Hij doorliep solo
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Johan Melotte (links) en Tom Provo (6494) zorgden voor een sprintduel op hoog niveau. In deze 100m stopt de klok al na 11”77 en 11”80. Nicolaas Pinter (rechts) pakt
in 12”92 nog 7 puntjes voor kampioen Olse Merksem.
de afstand in 4’12”11, amper 3 seconden verwijderd van zijn beste jaarprestatie. Bert Torbeyns/RCT-M40 (4’19”12),
Wannes Hendrickx/VMOL-M35 (4’24”73)
en Marc Neefs/DCLA-M50 (4’28”72) waren de eervolle geklopten. De 3000m
werd een vlotte zege voor Davy Segers/
DCLA (9’27”37) met Erik Schroven/
VAC-M45 (9’49”86) op afstand als tweede. De 5000m werd een spannend duel
voor de zege tussen Jurgen Huybrechts/
AVZK-M35 en Dirk Goeyers/VAC-M35, dat
uiteindelijk in het voordeel van Jurgen
Huybrechts uitdraaide (16’12”65 tegen
16’16”46). Tempomaker Hans Vanden
Bempt/DCLA-M35 (16’33”88) eindigde als
derde. ABES (Diakiese Banzadio-Wim Van
Reeth-Rob Thys-Tom Rondas) zette over
de 4x400m een scherpe 3’46”34 en won
met liefst een kwart minuut voorsprong.

BR PETER VANDENKERCKHOVE
De alleen bij insiders gekende Peter Vandenkerckhove/ZWAT-M35 zorgde voor een
verrassing van formaat in het hoogspringen: hij overschreed 1m90, en verbeterde daarmee het BR dat Jéremy Joiris
in 2010 op 1m87 had gebracht. Het mag
dan zijn dat in de categorie M40 drie
masters nog beter deden (Guy Moreau/
RCB voert dat lijstje aan met 2m01),
1m90 is een respectabele hoogte temeer
omdat de categorie M35 pas in 2006 tot
stand kwam. Wie er het Jaarboek op napluist, zal ontdekken dat Peter in 1999 in
het hinkstap 15m28 liet optekenen, als
tienkamper 6.442p verzamelde en in het
hoogspringen 1m89 overschreed. Bij het
toenmalige SWIN werd meerkamper Peter
tijdens de jeugdreeksen begeleid door
trainer Bernard Van Havere. Hij zag zijn
‘Belgische Daley Thompson’ echter veel
te vroeg uit de atletieksport stappen. De
atletiekoptredens van Vandenkerckhove
beperkten zich na het jaar 2000 uitsluitend tot de Bekercompetities. Zo zorgde
hij vorig jaar bij de BVV nog voor winst in
het verspringen: 6m62, meteen de beste
Belgische jaarprestatie. Maar het hoog-

springen, dat stond niet in zijn orderboekje. Tenzij in 2003, toen hielp hij z’n
club in de BVV met een sprong over 1m91.
Zonder training. Dat was de enige keer
dat Peter een hoogspringlat van dichtbij
had gezien deze eeuw. “Ik kan me zelfs
niet herinneren dat ik ooit beter heb
gedaan dan de 1m90 van zondag,” aldus
Peter Vandenkerckhove. “Vijftien jaar
geleden ben ik uit de atletiek gestapt, en
naar het voetbal overgeschakeld. Zuiver
om ZWAT een plezier te doen, ben ik met
de masters in de BVV nu aangetreden als
hoogspringer. Als voorbereiding heb ik
tweemaal getraind… Ambities om nog beter te doen, heb ik niet. Het zal dus tot
de BVV van volgend jaar zijn, dat ik als
hoogspringer terugkeer.”
Rob Thys/ABES-M35 nam het verspringen voor zijn rekening (5m12). Michael
Mertens/OLSE-M40 won met een zuchtje

Maakte indruk in de 400m en de
4x400m: Diakiese Banzadio

Maakte indruk met driedubbele winst:
Christel Van de Venster (rechts).
het kogelstoten (11m64) waar Dirk Vander Avert/KAPE-M40 (11m62) en Wim
Guldentops/LYRA-M40 (11m31) in zijn
buurt eindigden. Het bleef niet bij die
ene zege voor Mertens, want ook met de
discus (36m85) mocht hij juichen. Peter
Gieghase/VMOL-M50 (31m29) en Serge
De Smedt/ATAC-M40 (31m22) moesten
het hoofd buigen. Het speerwerpen tenslotte ging naar Peter Beirens/OLSE-M40
(51m75). Dirk Vander Avert/KAPE (46m79)
en “joker” Peter Vandenkerckhove/ZWAT
(45m76) maakten eveneens een goede
beurt.
Maakte indruk met een Belgisch record :
‘gelegenheidshoogspringer’: Peter Vandenkerckhove.

AFDELING 2B IN OUDENAARDE

OVERTUIGENDE ZEGE VAN FLAC

Fusieclub Flanders Athletics zal in 2018 AV Molenland vergezellen als West-Vlaamse eersteklasser bij
de Masterbekers. Foto: Johan PERMENTIER
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Fusieclub Flanders Atletiek is er in geslaagd naar Afdeling 1 door te stoten.
Zij totaliseerden 190p tegen 172,5p
voor Rieme en 169p voor Dilbeek.
Doorslaggevend bij FLAC waren een
pak uitstekende prestaties, bekroond
met vijf overwinningen, wat het beste doet vermoeden voor volgend jaar.
Bornem, met een totaal van 100p, en
Aalst met 76 punten, konden de degradatie niet ontlopen.
Odette De Keyzer/STAX-W65 slaagde er in
twee nationale records scherper te stellen. Daarenboven ging dat gepaard met
een buit van eventjes 18p, die uiteraard
goed van pas kwamen in de strijd voor het
behoud. Odette De Keyzer kwam met de
kogel 4kg tot 8m19 = BR, 6cm verder dan
Rachel Hanssens/ASVO in 1996 presteerde. Zij werd hiermee trouwens tweede,

want enkel haar voormalige clubgenote
Berlinde De Bock/RIEM-W45 (8m28) deed
beter. Odette vervolgde haar succesvolle
recordjacht met de speer 600gr, die zij
22m56 ver gooide. Het vorig record dateerde van 2014 en stond met 20m59 op
naam van Magda Franckx/BRAB. Mia Van
der Speeten/DAC-W45 won de wedstrijd
met 26m71 waarbij zij Heidi Vanslembrouck/FLAC-W35 (24m04) voorafging.
De rollen werden evenwel omgedraaid
in het discuswerpen, waar kersvers W35
Va n s l e m b r o u c k (28m55) haar rivale
(25m95) overtroefde.
Het verspringen werd gedomineerd door
Veronique Feipel/DAC-W45 (4m57) die
Betty Peyskens/ASVO-W35 en Hildegarde
Vanhorenbeeck/STAX-W65 (beiden 4m09)
Odette De Keyzer: twee werprecords W65 in
Oudenaarde. Foto: Johnny DE CEULAERDE

CHAMPIONNATS DE BELGIQUE D’ATHLÉTISME
BELGISCHE ATLETIEK KAMPIOENSCHAPPEN

TOUTES CATÉGORIES
ALLE CATEGORIEËN
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voorafging. Betty Peyskens had voorheen
al de zege in de 200m (29”30) op zak gestoken. De 100m ging naar Virginie Catry/
AVR-W40 (13”44) die Tine Ghyselen/RIEM
(13”70) versloeg.

TWEE KEER VAN LINDEN
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De 800m was een hapklare brok voor
plaatselijke Veerle Van linden/ASVO-W40
(2’17”05) die Petra Bruggeman/RIEM-W35
(2’21”02) in het verlies liep. Zij vervolgde
haar zegetocht in de 3000m (10’18”98)
waarbij zij Sylvie Ameloot/MACW-W35
(11’10”64) achter zich hield. Voor Van
linden was deze dubbele zege een vervroegd verjaardagsgeschenk. Evenwichtiger verliep de 1500m, waar finaal Ann
Parmentier/AZW-W35
(5’17”66)
aan
het langste eind trok. Nadia De Rycke/
RIEM-W40 (5’21”51) en Muriel Michiels/
DAC (5’22”43) pakten de ereplaatsen.
Rieme (Tine Ghyselen-Hilde Van Hecke-Leen Verniers-Joke De Vos) zette een
winnende 58”08 neer in de 4x100m.

SPURTSNELLE VAN DE WOESTYNE
Denis Van de Woestyne/STAX-M35 snelde de 100m af in 11”71. Wim Huwel/
ASVO deed het als M50 voortreffelijk
met 12”34 en bevestigde over één baanronde (55”04) waar hij enkel door Frank
Dawyndt/MACW-M45 (54”72) overtroffen
werd. Bart Verschoren/DAC-M40 eigende

zich de 1500m toe (4’19”38) door Xavier
Rondas/RIEM-M35 (4’19”95) in de spurt te
verslaan. De 3000m had veel weg van een
gezondheidswandeling waarbij Ben Quintelier/LEBB-M35 (9’45”15) zijn gezellen
Stefaan Paridaens/ACG-M35 (9’45”44)
en David Vandenabeele/FLAC-M35 (eveneens 9’45”44) nipt voorafging. Anders de
5000m met Stijn De Vulder/ACG-W35 die
soeverein naar 15’18”98 snelde. Bjorn
Voet/FLAC-M40 (16’15”00) en Xavier Rondas/RIEM-M35 (16’21”41) finishten als
enigen binnen dezelfde ronde. FLAC met
Koen De Ridder-Klaas Allemeersch-Kristof
Baes en Jan Carly, was superieur in de
4x400m (3’46”81).
Diezelfde Jan Carly/FLAC-M35 bleef in het
hoogspringen met 1m69 Dirk Ledegen/
EA-M50 (1m66) en Guy Riské/MACW-M45
(1m63) de baas. Ook als verspringer was er
geen kruid tegen Jan gewassen: met 5m93
zette hij Denis Van de Woestyne/STAX-M35
(5m45w) en nogmaals Guy Riské/AZW-M45
(5m33) opzij. Raf Coomans/DAC-M40 was
de sterkste met de kogel (12m51). Pascal
Debruyne/FLAC-M40 (12m23) en M50 Dirk
Ledegen (11m47) beten niettemin stevig
van zich af. Tommy Reynaert/FLAC-M35
gooide de speer 37m28 ver: voldoende om
meerkamper Raf Coomans (35m71) achter
zich te houden.
Jan Carly bracht veel springpuntjes in
het kampioenenlaatje van FLAC.
Foto: Johnny DE CEULAERDE

AFDELING 3 IN NINOVE

HOMOGEEN ATLETIEK DE DEMER VERDIEND KAMPIOEN
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M60-er Humberto Jacobs zorgde voor de werppunten voor
kampioenenploeg ADD: 4de met de speer, 5de met de discus.
Foto: Martin BEX

Een homogeen ADD dat naast één zege
nog acht tweede of derde plaatsen versierde, is er in geslaagd de totaaloverwinning in de wacht te slepen. ADD
totaliseerde 148p, en komt volgend
jaar samen met Olympic Essenbeek
Halle (140p) in Afdeling 2 uit. Voor de
Vlaams-Brabanders die 5 individuele
overwinningen optekenden, stond de
promotie al voor aanvang van beide
aflossingen vast. Maar best, want daar
dienden ze het te stellen met amper 9
puntjes. Ook Arendonk en Pajottenland
mogen dankzij hun derde en vierde
plaats volgend jaar een trapje hoger.
De aansluiting van W35 Laetitia Libert bij
OEH zorgde voor maximaal puntengewin
op beide spurtafstanden. Zij won met de
vingers in de neusgaten de 100m in 12”49
en de 200m in 25”04. Gewezen Europese
junioreskampioene in het hoogspringen,
Sabrina De Leeuw/OEH-W40, nam nu het
verspringen voor haar rekening (4m57)
door Ilse Bruninx/ADD-W40 (4m11w) te
verslaan. Miriam Keulemans/WIBO-W45
won weliswaar met de discus (25m87)
maar Myriam Geerts/OEH-W50 pakte met
25m35 de tweede rang en werd vierde
met de kogel (7m77) waar Karin De Coninck/ACP-W40 (8m88) de plak zwaaide.
Isabella Sluijsmans/ADD-W40 haalde het
in een boeiende 3000m met 10’44”55 tegen 10’46”07 voor Kim Nulens/AVT-W40.

Karen Van Herck/WIBO-W45 volgde met
10’49”44, terwijl W35 Fenna Bouve voor
Beerschot de meubeltjes redde door
in de 800m (2’36”21) Edith Van Beers/
ARAC (2’39”11) naar de tweede plaats
te verwijzen. AC Pajottenland (Laetitia
Decrem-Greet Van der Steen-Liesbeth Lemaire-Cindy Van den Bossche) wees in de
4x100m Atletiek de Demer terug ( 62”37
tegen 63”13).

waar de jongste categorie de plak zwaaide: Christian Claes/BVAC (53”65), Tomas
Hendrickx/ARAC (53”80) en Christoph
Stevens/ADD (54”22). M40 Romaric Codjo
Ghedassi/OEH volgde met 54”82. Daarentegen viel de 1500m als een tactische
race compleet uit de toon. Finaal trok
Tom Vanderbiesen/AVT-M35 (4’31”27) het
laken naar zich toe. Patrick Vandebosch/
ADD-M50 deed na een onderbreking van
twee maanden zijn wederoptreden in de
3000m (9’28”93): een geslaagde onderneming want enkel Wim Herman/WIBO-M40
(9’27”12) was hem te vlug af. Derde
werd Patrick Vanderstraeten/VITA-M50 in
9’36”91. De 4x400m ging naar AVT (Gert
Neirinck-Wim Corvers-Ronny Fillée-Tom
Vanderbiesen) in 3’53”02. Zij haalden
het met miniem verschil van algemeen
winnaar ADD.

GEVESTIGDE WAARDEN &
NIEUWKOMERS
Bert Muyldermans/SPVI-M35 bewees met
zijn zege in de 100m (12”27) dat hij ook
op dat vlak zijn mannetje kan staan. Hij
liet het verspringen voor wat het was, en
daar maakte Wouter Christiaens/SPVI-M35
(5m86) dankbaar gebruik van door Didier
Mommaert/OEH-M45 (5m61) een zeldzame nederlaag toe te dienen. Ludwig Peetroons/OEH-M55 zette de puntjes op de i
door het kogelstoten in de wacht te slepen (10m71). Teamgenoot M40 Filip Peetrain was outstanding als discuswerper
met 47m86. Jan Van Elsacker/LIER-M40
ging in het speerwerpen (37m64) Jeroen
Martens/ARAC-M35 (35m83) en Frederik
Houben/ACA-M35 (35m50) vooraf. Het
was evenwel Humberto Jacobs/ADD-M60
die met een worp van 35m12 de meeste
bewondering afdwong.
Scherpe chrono’s kenmerkten de 400m,

Cover: De Masters van AC Waasland
konden hun Bekerwinst van vorig jaar
verlengen. Dat ging gepaard met alle
emoties die eigen zijn aan een Bekerverhaal. Maar de klasse van deze Elke
Bogemans kon door niemand in vraag
worden gesteld.
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Tekst: Georges VANBESIEN * Foto’s: Reporters * Eindredactie, Lay-out: Michel JORDENS
Meer info: http://www.atletiek.be/competitie/atleten/beker-van-vlaanderen-mas
@letiekleven verzonden: woensdag 14 juni 2017
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, website, mail, fotokopie of op welke wijze ook,
zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Teksten en foto’s blijven eigendom van de auteur-fotograaf.

