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De verwachtingen stonden bijzonder 
hoog gespannen voor aanvang van 
de 60mH waar, verdeeld over drie 
reeksen, scherpe chrono’s werden 
vooropgezet. Terecht. Zo opende 
Laurence Guillet/RESC-W35 in 9”22, 
een beste jaarprestatie waarmee zij 
het BR van Els Coppieters/DEIN tot 
op 22/100” benaderde. In de tweede 
reeks trad recordhoudster Véronique 
Feipel/DAC-W45 (9”52) samen met 

Ilse Peetermans pakte opnieuw de 
combinatie titel en record.

Een kampioenschap dat iedereen kon bekoren

Net als bij de mannen, lag de opkomst bij de 
vrouwen flink hoger dan wat we tot dusver mee-
maakten. Dat resulteerde in 267 prestaties, ver-
geleken met vorig jaar liefst 92 meer. En wat we 
te zien kregen, was competitiesport van hoog 
gehalte: in vrijwel elke discipline werden bes-
te jaarprestaties opgetekend en er sneuvelden 
drie Belgische records.

rivale Ilse Peetermans/ACHL aan, en 
dan weet je het wel. Een maand gele-
den was Ilse exact 1/100” boven het 
BR uitgekomen, en nu viel de klok 
voor haar stil op 9”42, een schitte-
rend BR. Véronique Feipel bleef als 
tweede op 9”69 steken, maar het 
verlies van haar record was haar niet 
aan te zien: “Records zijn er nu een-
maal om verbeterd te worden, en 
met Ilse in topvorm, viel dit te ver-

wachten,” klonk het berustend. Waar 
je inderdaad niet naast kunt kijken, 
want de huidige kampioene is nu zo-
wel bij de W40 als de W45 record-
houdster op hordehoogte 84cm en 
76,2cm. Er volgde nog een tweede 
titel op de 60m (8”67) waar zij Tine 
Ghyselen/RIEM (8”77) en Linda Vol-
kaerts/FLAC (8”94) te vlug af was.  
Gerda Andries/AVKA-W50 zette op 
de 60mH nog maar eens 10”26 neer. 
”Net als vijf weken geleden 2/100” 
boven het BR van Véronique Knip-
ping,” klonk het gelaten. Ook zij 
voegde er een tweede goud aan toe 
met de 200m (29”77) door Caroline 
Boonaert/RESC (30”14) kansloos te 
verslaan. Dubbel titelgewin met de 
60mH als uitgangsbasis was er te-
vens voor Ingeborg De Brul/AVLO-
W40 (60mH, 10”72; polsstok, 2m10) 
en Hildegarde Vanhorenbeeck/STAX-
W60 (60mH, 10”61; 60m, 9”46). 
Op beide onderdelen beet zij zich de 
tanden stuk op de hoogstaande re-
cords van Edith Graff/DAMP (10”44 
en 9”23), maar het pleit voor haar 
grote klasse dat zij zoveel jaar jon-
gere collega’s met verbazend gemak 
achter zich liet. 

 Verbazende Lynn 

Geen Laetitia Libert/USBW in de 60m 
W35, wat resulteerde in een span-
nende strijd om de titel waarbij Lynn 
De Corte/OB (8”14) als nieuw geluid 
aan het langste eind trok. Zij ging 
Laurence Guillet/RESC (8”24) en uit-
tredend kampioene Virginie Catry/
AVR (8”29) vooraf. Heel wat minder 
spannend ging het er aan toe in de 
andere reeksen, waar met duide-
lijk verschil het goud werd binnen-
gehaald: Caroline Adant/CSF-W40 
(8”53), Caroline Boonaert/RESC-
W50 (8”86) en een wederoptreden-
de Christiane Limbourg/OEH-W85 
(10”80) die zich tevens doorzette in 
de 200m (38”68).  Els Van Lysebet-
ten/ACW-W55 (10”90) daarentegen 
kreeg heel wat weerwerk van Mar-
tine Vandenbroeck/RIWA (10”95), 
wat haar blijkbaar stimuleerde om 
tevens de 200m (38”51) naar zich 
toe te trekken. Op dezelfde afstand 
slaagde Virginie Catry/AVR-W35 er in 
het goud weg te kapen (28”08) door 
Petra Van Damme/KAAG (28”29) 
achter zich te houden terwijl Maryam 
Amellal/CABW-W40 (27”64) afre-
kende met Caroline Adant (28”06). 
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Danièle Denisty/WS-W45 (29”12) 
die Sonja Paesen/LOOI (29”40) te-
rugwees, diende hiervoor het hoog-
springen te onderbreken, maar dat 
belette haar niet om ook daar te ze-
gevieren (1m36). Lieve De Roock/
DAC-W60 maakte haar dag goed 
met een overwinning in de 200m 
(32”72). Niet zonder moeite, want 
Kristien Oplinus/FLAC diende amper 
3/100” toe te geven.

 Opnieuw Elke Bogemans

Het was van 2013 geleden dat Elke 
Bogemans/ACW-W35 deelnam aan 
een 400m indoor, die zij toen aflegde 
in 57”12, een BR dat nog steeds op 
haar naam staat. Na drie jaar bles-
sureleed als gevolg van twee mis-
lukte en één geslaagde voetoperatie, 
maakte zij een wederoptreden waar-
van het resultaat  iedereen met ver-
stomming sloeg: 58”88 ! Natuurlijk 
had zij zich keurig voorbereid, want 
afgaan als een gieter kon zij zich met 
haar staat van verdiensten bezwaar-
lijk permitteren. “Uiteraard ben ik 
tevreden met mijn prestatie, maar 
anderzijds besef ik maar al te goed 
dat het verlies van mijn outdoor-
records aan Laetitia Libert (100m, 
200m, 300m en 400m) definitief is.” 
Begrijpelijk als men bedenkt dat de 
Waalse vorig jaar de 400m afraasde 
in 52”88, al neemt dat niet weg dat 
we deze zomer nog heel wat moois 
kunnen verwachten van Elke Boge-
mans. 

Het mag duidelijk zijn dat de chro-
no’s in de andere categorieën in de 
schaduw kwamen te staan, al viel 
ook daar nog heel wat te beleven. 
Nathalie D’Hondt/AVMO-W40 won 
soeverein (63”38) net als Gudrun 
Bonte/AVR-W45 (71”22) en Judy 
Claes/ZWAT-W55 (77”53), terwijl 

Greetje De Greef/RAM-W50 zorgde 
voor sensatie door Rosette Verhey-
den/ACKO (69”26) en Charlotte Has-
peslagh/AVMO (70”71) achter zich 
te houden in 67”31, een benadering 
van het BR van Leen Lauwers tot op 
amper 19/100”.

 Dubbelslag Dendoncker

Veerle Dendoncker/KAAG-W35 is 
pas eind 2014 in de atletiek gestapt, 
maar heeft zich in die relatief korte 
periode zowel op de baan als in het 
veld op het voorplan gewerkt. Haar 
deelname aan het indoorkampioen-
schap was een logische stap om ook 
hier met de concurrentie in de clinch 
te gaan. Bleef uiteraard de vraag 
wat zij ervan zou terechtbrengen. 
Het antwoord liet niet lang op zich 
wachten, want van bij de start van 
de 800m plaatste zij zich resoluut 
aan de leiding en schudde iedereen 
uit haar tred. Zij finishte in 2’29”98, 
en verwees hiermee Maaike Ryn-
gaert/AZW (2’33”42) en Dominique 
Terwagne/OCAN (2’35”25) naar zil-
ver en brons. Een paar uur later trad 
zij met de W35-40 aan in de 1500m, 
waar zij andermaal het hoge woord 
voerde. Op W40 Sophie Detienne/
CABW na, was niemand in staat haar 
te volgen, en was haar tweede titel 
een feit (4’59”20). Sylvie Ameloot/
MACW (5’06”04) en Heidi Van Mae-
le/VAC (5’08”41) namen de ere-
plaatsen voor hun rekening. “Alles 
verliep naar wens,” aldus de dub-
belkampioene. Meer viel er ook niet 

Lynn De Corte (links) ver-
rast Laurence Guillet en 
Virginie Catry (rechts) op 
weg naar de 60m-titel bij 
de W35.

Geslaagde rentrée van Elke Boge-
mans na een moeilijke periode.



zeggen, want samen met haar zege op 
het BK veldlopen in Dour, was dit haar 
derde nationale titel binnen één week. 
Detienne (5’00”87) pikte al even on-
bedreigd het goud W40 in door Hilde 
Vanhessche/KAAG (5’18”41) en Isabel 
Van Hul/ACW (5’18”80) terug te wij-
zen. Ook Nadine Balduck/MAC-W55 
boekte een dubbele titel, al bleek dat 
niet volgens de uitslag van de 800m 
waar Marina Pinxten/SACN (3’56”89) 
verkeerdelijk als eerste i.p.v. tweede 
stond aangegeven. Nadine zelf liet een 
winnende 2’58”14 noteren en deed het 
nog eens over in de 1500m (6’09”87). 
“En zeggen dat ik met een keelontste-
king kampte en nauwelijks kon praten,” 
aldus de kinderarts met West-Vlaamse 
roots die in 2015 een sabbatjaar inlaste 
om haar in Nederland studerende doch-
ter in de doktersstudie bij te staan. “Nu 
het met haar de goede richting uitgaat, 
kan ik als kersvers W55 terug volop aan 
de slag kan gaan.” De kwalitatief sterke 
bezetting zorgde ervoor dat verder nie-
mand erin slaagde op de middenafstand 
twee titels te versieren. Tilly Luyckx/
ABES-W40 won de tweede reeks 800m 
van de kop af in 2’29”09, en voor het zil-
ver ging Suzy Tijskens/SACN (2’31”00) 
Cornelia Tietz/BAV (2’34”44) vooraf. 
Ingrid Verbeke/VS-W45 (2’31”07) zette 
zich in de laatste ronde definitief door 
en liep Lieve Palmans/SACN (2’33”49) 
en Kristel Van Looy/ROBA (2’42”16) 
in het verlies. Ook op haar clubgenote  
Nele Hillewaere/VS-W50 stond er geen 
maat: zij won met de figuurlijke vingers 
in de neusgaten (2’33”37). De 65-ja-
rige Claire Joannes/DAMP mocht even-
eens juichen na 3’26”92.

 Palmans naar eerste titel

De 1500m W45-50 was een 
boeiend kijkstuk waarin Els 
Van Hooydonck/ESAK-W45 
samen met Corinne Debaets/
DCLA-W50 en een aandachtig 
volgende Lieve Palmans/SACN-
W45 de lakens uitdeelden. Co-
rinne Debaets die tot dusver 
nog nooit aan een BK masters 
in zaal had deelgenomen, liet 
niets aan het toeval over en 
plaatste zich nog voor halfweg 
aan de leiding om een eventu-
ele terugkeer van haar directe 
concurrenten te verhinderen. 
Pas in de laatste ronde gaf zij 
het commando uit handen, 
maar het reikte ruimschoots 
voor de zege (5’14”47). Voor 
de tweede plaats liet Renata 
Sterken/AVT (5’33”97) nipt 
Ann Rooms/HAMM (5’34”20) 
achter zich. Wie dacht dat de 
titel W45 hier naar Els Van 
Hooydonck zou gaan, had het 
evenwel verkeerd voor. In 
de laatste rechte lijn toonde 
Lieve Palmans zich de snelste 

(5’10”48 tegen 5’11”96). “Mijn al-
lereerste titel,” aldus een begrijpelijk 
opgetogen winnares. Hilde Wynants/
LOND eigende zich het brons toe in 
5’32”74. Voor de titel W60 deed Da-
nielle Justin/RFCL haar uiterste best 
om concurrente Charline De Waele/
KAAG van haar hielen te schudden, 
maar het mocht niet baten. Het kwam 
tot een vinnig spurtje en wat we bij 
de mannen op dezelfde afstand tot 
tweemaal toe beleefden, kreeg een 
verlengstuk: de fotofinish diende te 
beslissen. Danielle kreeg loon naar 
werken, want met 6’07”66 snoepte 
zij Charline met 3/100” verschil de 
titel af. 

 Springdubbel Vanhellemont

Gewezen jeugdkampioene in de halve 
fond, Suzy Tijskens/SACN-W40, wip-
te over 1m42, en dat volstond voor 
de titel. Rivale Vita Van Belleghem/
RCG deed het haar weliswaar na, 
maar het grotere aantal pogingen 
verwezen de Gentse naar het zilver. 
Valerie Dhont/DEIN-W35 (1m18), Er-
linde De Munck/AZW-W55 (1m12) en 
Magda Avau/OEH-W60 (1m06) boek-
ten titelgewin met eerder bescheiden 
hoogtes, maar de vreugde was er niet 
minder om. Anders An Vanhellemont/
DCLA-W50 die het goud veilig stelde 
met 1m33. Pogingen om 1m36 te 
overschrijden en het BR (1m35, dat 
zij samen met Gerda Andries deelt) 
te verbeteren, liepen evenwel spaak. 
Wél slaagde zij erin een tweede gou-
den medaille te bemachtigen door in 
het verspringen met een sprong van 
3m94 Hilde Ervyn/AZW (3m84) ach-
ter zich te houden. Sandrine Hennart/
USTA-W40, onlangs goed voor 5m00, 
bleef nu op 4m93 steken, maar het 
volstond eveneens voor goud. Isabel 
Van Hul/ACW (4m71) en Anne-Cathé-
rine Clément/DAMP (4m44) ontferm-
den zich over zilver en brons. Nathalie 
Bonvin-Draps/RESC-W35 (4m62) en 
Martine De Vusser/VS-W45 (3m75) 
waren op hun beurt succesrijk.

Veerle Dendoncker (rechts) collec-
teert autoritair haar derde nationale 
titel binnen de week in deze 1500m. 
Sophie Detienne (3718) pakt de on-
derscheiding bij de W40.

Ann Vanhellemont: twee spring-
titels bij de W50.

Lieve Palmans is na ereplaatsen in 
Dour een week geleden en in de 800m 
enkele uren voordien, in deze 1500m 
op weg naar haar eerste nationale 
mastertitel bij de W45.



 Ook BR Willems en Bottin

In het polsstokspringen was Anouk 
Lilien/RFCL-W35 (2m60) zoals ver-
wacht duidelijk de betere van Cindy 
Heynderickx/VOLH (1m90). Voor In-
grid Vos/ACW-W45 volstond 1m20 
voor titelgewin terwijl Godelieve 
Willems/ACME-W55 met 1m40 een 
BR instelde. In het hinkstapsprin-
gen werd een lintmeter gebruikt 
die 2,5cm teveel aangaf, wat pas 
na het opmaken van de uitslag aan 
het licht kwam, maar uiteraard werd 
rechtgezet. Zo kreeg Hilde Bottin/
DCLA-W50 in eerste instantie 9m46 
in plaats van een correcte 9m44 ach-
ter haar naam, niettemin een verbe-
tering met 3cm van haar BR dat zij 
vorig jaar vestigde. “Twee centime-

ter minder dus,”  aldus de reactie 
van Hilde achteraf. “Ik zal bijgevolg 
extra mijn best moeten doen in An-
cona.”  Anne-Cathérine Clément/
DAMP-W40 (10m31) verwees Karen 
Vanhecke/AVLO (9m97) naar zil-
ver en Xenia Koninckx/LIER (9m33) 
pikte de titel W35 mee. In het ko-
gelstoten liet Bénédicte Adam/RESC-
W35 (10m70) met duidelijk verschil 
Stéphanie Reynaerts/RESC (9m42) 
en Wendy Bruninx/ATLA (8m88) 
achter zich. Cindy Blockhuysen/AV-
KA-W40 (9m61) versloeg Laurence 
Reckelbus/RCAS (8m32), en Nata-
cha Doumbadze/CABW-W45 (9m66) 
bedwong Kathleen De Wolf/RAM 
(9m02). Karin Larnoe/ACHL-W50 te-
kende met 11m49 voor haar beste 
verrichting van het seizoen. Hilde 
Ervyn/AZW (10m13) en Lieve Sam-

baer/AVR (9m52) 
vergezelden haar 
op het podium. Ook 
Martine Grigolato/
USTA-W55 (8m32) 
boekte een logische 
zege, zodat Gode-
lieve De Ridder/WS 
(7m91) en Anne-Ma-
rie Vastesaeger/OEH 
(7m50) zich konden 
verzoenen met de 
dichtste ereplaatsen. 
Odette De Keyzer/
STAX-W60 (9m34), 
Magda Franckx/
BRAB-W65 (6m68) 
en Rachel Hanssens/
ASVO-W85 (6m85) 
pikten soeverein de 
andere titels in.

Rechtzetting

De Regionale Atletiekclub Mechelen 
boekte tijdens deze masterkampi-
oenschappen drie nationale titels. Er 
waren niet alleen de gouden medail-
les van hordeloper Serge Beckers 
en 400m-loopster Greetje De Greef, 
er was ook nog een derde vijftiger 
die op het hoogste trapje stond. 
Sprinter Johan Wonnink flitste in 
7”77 gelijktijdig met Peter Steijvers 
door het elektronisch oog van de 60 
meter. Dat oog kon nog een onder-
scheid maken tussen beide groene 
shirts en het was de Mechelaar die 
de titel toegewezen kreeg ten na-
dele van de Meetjeslander. En dat in 
tegenstelling met wat in onze vorige 
nieuwsbrief verscheen.

Johan Wonnink. 
(Foto: Nadia Verhoft)Masterrecords: 

toch maar even 
de documenta-
tie er bij halen, 
maar Godelieve 
Willems mag 
gerust zijn: 
haar 1m40 is 
het eerste pols-
stokrecord bij 
de W55.
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Links: 
Zaterdag 12 maart 2016 Gent, Topsporthal 
Resultaten: 
http://www.toastit-live.be/results/2016/maa/za12/schedule.html

@letiekleven verzonden: dinsdag 22 maart 2016

               
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.

Nieuwsbrief  @letieklevenNieuwsbrief  @letiekleven

Tekst: Georges VANBESIEN 
Foto’s: Johnny DE CEULAERDE  
Eindredactie, Lay-out: Michel JORDENS

Mag gezien worden
In eigen land zit het indoorseizoen er op. Wat rest, is het EK in het Ita-
liaanse Ancona, waar naar alle waarschijnlijkheid nog tal van records 
zullen sneuvelen. In afwachting volgen hieronder alle masterrecords die 
vanaf 30 januari 2016 tot stand kwamen.

Nieuwe records

W45 60mH (76,2cm) 9”42 PEETERMANS Ilse/ACHL Gent 12.03.16 
Voorheen 9”52 FEIPEL Véronique/DAC Gent 21.12.13 
W50 Vijfkamp WMA 3.618p ANDRIES Gerda/AVKA Gent 06.02.16 
  (10.26 – 1.35 – 8.70 – 4.18 – 2.54.86) 
Voorheen 3.501p ANDRIES Gerda/AVKA Gent 21.02.13 
W50 Hss 9m44 BOTTIN Hilde/DCLA Gent 12.03.16 
Voorheen 9m41 BOTTIN Hilde/DCLA Torun/Pol 25.03.15 
W55 Polsstok 1m40 WILLEMS Godelieve/ACME Gent 12.03.16 
Instelling 
M35 3000m 8’39”75 VERSCHOREN Bart/DAC Gent 31.01.16 
Voorheen 8’40”14 LECOEUCHE Arnaud/JSMC Gent 24.01.09 
M35 200m 22”71 PROVO Tom/LYRA Gent 12.03.16 
Voorheen 23”15 PROVO Tom/LYRA Gent 14.03.15 
M40 Kogel 7,260kg 14m92 GUILLAUME Alain/BBS Gent 12.03.16 
Voorheen 14m88 DE DECKER Bertrand/ACW Gent 24.01.88 
M55 Hoog 1m60 CHANET Michel/FCHA Gent 12.03.16 
Voorheen 1m58 VANDEBOSCH Lambert/WACG Tongeren 21.03.92 
M70 Vijfkamp WMA 3.520p ODY Yvan/DACM Gent 07.02.16 
  (11.36 – 3.69 – 8.32 – 1.35 – 4.00.09) 
Voorheen 3.322p ODY Yvan/DACM Boedapest/Hun 25.03.14 
M70 Kogel 4kg 11m56 DE MUYNCK Gabriel/BAV Gent 12.03.16 
Voorheen 11m45 VANDENWEGHE Jules/DCLA Gent 08.03.14 
M90 Hoog 0m95 MOENS Carolus/OB Gent 12.03.16 
Evenaring  0m95 PAUWELS Emiel/OB Gent 28.02.09 Hinkstap W50 

Hilde Bottin.

Polsstok W35 
Anouk Lilien.

60mH en 200m W50 
Gerda Andries.
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400m W50 
Greetje 
De Greef.
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