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Nationale Interprovinciale Match 

Liam Sprangers: winst met de polsstok met sprong 
richting top 20 aller tijden. Foto: Tomas SISK

In 2006 werd in Vorst opnieuw een 
gezamenlijke, nationale provinciale 
match afgewerkt. Daarvoor werd er 
jarenlang een afzonderlijke Vlaamse en 
Waalse editie georganiseerd. Tien jaar na 
Vorst, kreeg met White Star een tweede 
Brusselse club het organisatierecht. 
Maar nog minder dan toen, was dit 
vatbaar voor herhaling. Zo dachten 
zelfs de organisatoren er over. Zij 
verontschuldigden zich op hun website 

voor de vertraging opgelopen door enkele 
technische problemen. “Jammer dat het 
allemaal gebeurde,” aldus Jos Jacobs die 
voor het eerst volledig de Oost-Vlaamse 
ploeg samenstelde. “Wij laten dit niet 
ongemoeid en maken een ferm verslag 
op. De match begon met  ruim een half 
uur vertraging. De middagpauze volstond 
net om de achterstand weg te werken. 
Die pauze werd uitgesteld tot het begin 
van het namiddagprogramma zodat er 
toch weer met een kwartier vertraging 
begonnen werd. Het laatste startschot 
ging met ruim een uur vertraging af. Ik 
vroeg om uitleg in het secretariaat. De 
VAL-atleten dienden volledig manueel in 
het elektronische systeem ingebracht te 
worden. Dat vergde tijd, zo klonk het. 
Een ongeluk komt nooit alleen. De printer 
werkte niet. Startlijsten geraakten 

met vertraging bij de jury, resultaten 
werden slechts bij mondjesmaat of 
helemaal niet uitgehangen en het was 
vruchteloos wachten op tussenstanden. 
Ik bleef samen met een 20-tal atleten, 
Vlaams-Brabants collega Robert 
Hicketick en Limburgse Anja Schollen 
ter plaatse voor het podiumprotocol en 
om een resultaat in handen te krijgen. 
Vergeefse moeite. Wij vertrokken 
omstreeks 19u30 zonder papieren naar 
huis. Wel bleek uit een lokale laptop 
dat wij het eindklassement wonnen en 
eerste werden bij de cadetten meisjes 
en jongens. Onze jongens haalden zelfs 
171 van 182 mogelijke punten, 10 van 
de 13 individuele zeges en twee tweede 
plaatsen. Zo verbeterde Daniel Segers/
EA zich bij de 100m horden van 14”38 tot 
14”04 en ging hij bij het hoogspringen 

De eindstanden                 
                          Meisjes                      Jongens 
  Totaal Cadet Scholier Cadet Scholier
1 Oost-Vlaanderen 572 157 121 171 123
2 Vlaams-Brabant 477,5 107,5 132 107,5 130,5
3 West-Vlaanderen 471 125 120,5 100,5 125
4 Antwerpen 469,5 124 126 107 112,5
5 Liège 430,5 100 110 106 114,5
6 Limburg 382,5 110 105   87   80,5
7 Hainaut 380   99   69 102 110
8 Luxembourg 373   78 107   87 101
9 Bruxelles 358,5   66,5   89,5   92 110,5
10 Brabant-Wallon 332,5   59 101   69 103,5
11 Namur 158   51   38   38   31

Eén zekerheid: Oost-Vlaanderen !

Oost-Vlaanderen won voor de 
22ste keer (!) de provinciale 
match. Vlaams-Brabant, dat 
in 2011 de Oost-Vlaamse 
zegereeks onderbrak, verwees 
West-Vlaanderen naar plaats 
drie. Antwerpen viel weer net 
naast het podium. Limburg, 
dat vorig jaar forfait gaf voor 
de nationale match, nam 
de draad weer op met een 
7de plaats. Luik werd 5de 
en eerste LBFA-provincie. 
Individueel zorgde Thomas 
Carmoy voor een hoogstandje 
van formaat. De Henegouwer 
sprong over 2m12 en 
staat voortaan 4de op de 
nationale scholierenlijsten 
aller tijden. De Karolinger 
sloot vorig jaar met de 2de 
cadettenprestatie ooit af. Hij 
zorgde toen met 1m97 bij 
de provinciale match voor 

het hoogtepunt. Jammer genoeg 
blijft deze provinciale match 
in de herinnering voortleven 
als één van vertragingen, 
betreurenswaardige vergissingen 
en een gebrek aan communicatie. 

Stefanie Dadayeva: nu 6de aller tijden. 
Foto: Johnny DE CEULAERDE
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over een eveneens winnende 1m81 en 
niet 1m89 zoals vermeld in de uitslag.”  
Ook Kingsley Ampofo/KAAG (100m 
in 11”49 en 200m in 23”66) en Tom 
Velleman/EA, die met 14m05 bij het 
kogelstoten en 6m07 in het verspringen 
records neerzette, haalden twee 
maximumscores. Lars Coene/KAAG voegde 
er winst in het discuswerpen (54m30) en 
een 2de plaats in het hinkstapspringen 
(12m56) aan toe. Liam Sprangers/KAAG 
verbeterde zich in het polsstok van 
3m80 tot 4m10. Simon Buffel, Kingsley 
Ampofo, Richard Bamfo en Wolf Beliën 
zorgden bij de 4x100m voor de slagroom 
op de taart. Zij zetten met 44”40 de 
tweede Belgische cadettenprestatie 
ooit neer en strandden op amper 4/100 
van het nationaal record van Excelsior.  
De cadetten meisjes wonnen 7 van hun 
14 wedstrijden. Reine Verdegem/RIEM 
deed het bij de 100m (12”63) en de 200m 
(25”73). Stefanie Dadayeva/RCG zette bij 
het polsstokspringen met een verbetering 
van 3m42 tot 3m50 een beste nationale 
jaarprestatie neer en de 6de aller tijden 
bij de cadetten. “Nulscores kostten 
ons de beide scholierenzeges. Laures 
Bauwens/RCG kwetste zich een avond 
eerder bij de 100m van de Memorial. 
Zij wilde het zaterdag toch proberen, 
maar kon niet. De polsstokspringster 
kon haar stokken niet ter plaatse krijgen 
en bleef daarom thuis. Jorg Vanlierde/
DEIN kwam, maar geraakte niet over 
de aanvangshoogte. De afstandslopers 
bleken vanwege de 1000m van de Youth 
Memorial een avond eerder moeilijk te 
mobiliseren. Wij hielden er een nulscore 
in de 1500m voor scholieren meisjes aan 
over.”

 Opnieuw Limburg 
Limburg ontbrak vorig jaar bij de 
NIPM. En dat ondanks afgevaardigde 
Anja Schollen. “Ik behoorde op 
de beslissende vergadering bij 
de 3 pro’s van de 13 stemmers. 
Het was een princiepskwestie. De 

herverdeling van de PC-subsidies zette 
ons tot een reactie aan. Wij hoopten 
met het forfait voor de NIPM op een 
herziening van de subsidiëring. Helaas 
vergeefs. Toch namen wij nu weer deel. 
Wij wilden nooit een duurzaam forfait. 
Maar dit was een ramporganisatie. De 
oproepkamer bleek een vergeetput. 
Onze scholier voor de 100m, die pas 

dit jaar aansloot, wachtte er liefst 
twee uur! Na algemeen protest werd de 
oproepkamer afgeschaft. Sportief viel 
het gelukkig mee. Onze cadetten meisjes 
werden zelfs 4de.  En er was individuele 
winst van de cadetten Jacey Coene/SACN 
(hoog, 1m60) en Lore Alenteyns/LOOI 
(800m in 2’21”12) en de scholieren Mila 
Savelkouls/ATLA (discus, 41m31) en Aude 
Scheldeman/ADD (speer, 43m88).” 

 West-Vlaanderen: toch nog derde
West-Vlaams afgevaardigde Ludo 
Van De Sande kreeg met meer 
forfaits dan ooit af te rekenen. 
“Emma Staelens/HAC, Rani 
Vincke/HAC, Tristan Glorie/
MACW, Arthur Daenens/OB en 

mijn zoon Tibo Van De Sande/OB vielen 
weg. Drie dagen vooraf zat ik nog met 
een open plaats bij de 1500m scholieren 
jongens. Simon Blanckaert/MACW 
vulde dat in. Hij werd 2de in 4’24”04 
en ook 2de van de 3000m in 9’18”41. 
Onze enige nulscore kwam er door de 
vertraging. Timo Nuyttens/AZW, die voor 

de 400m cadetten voorzien was, kon niet 
deelnemen omdat dit nummer onverwacht 
samenviel met het polsstokspringen, 
dat met 3m80 een gedeelde 2de plaats 
opleverde. Luna Lauwers/HAC bracht 
het provinciaal cadettenrecord van de 
80m horden als 2de op 11”97. Dat stond 
met 12”07 al sinds 1982 op naam van 
Véronique Storme. Luna verbeterde dit 
seizoen reeds provinciale records in het 
verspringen (5m56) en de 300m horden 
(44”14). Dat laatste verspeelde zij aan 
Kato Moustie/HCO, die haar met 43”54 
ook van BK-goud hield. Cadette Lore 
Goossens/AVR (1500m in 4’52”64) en 
scholiere Hanne Claus/AVMO (200m in 
25”36), zorgden voor de enige West-
Vlaamse individuele zeges.”    

 Antwerpen: niet tevreden
Coach Jurgen Olyslaegers 
kon alle nummers bezetten. 
Toch ergerde de Antwerpse 
afgevaardigde zich een hele 
dag. “Sportief lag de 3de 
plaats binnen bereik. Helaas 
viel scholier Stijn Rombaut/

ACHL bij de 100m uit met een spierscheur. 
De aflossingsploeg scoorde evenmin. Dat 
overkwam ook onze scholieren meisjes 
van de 4x100m. De organisatie was een 
fiasco, maar toch pleit ik in de eerste 
plaats voor een verschuiving van de 
provinciale match naar het voorjaar. Het 
kan toch niet dat aan de vooravond van 
de NIPM de Youth Memorial plaats vindt 
met een scholierenprogramma. Ik vroeg 
steeplekampioen Tim Van De Velde/DUFF 
zelfs niet om hier deel te nemen, want 
vond het voor hem de wedstrijd teveel.” 

 Vlaams Brabant: twee keer eerste
Vlaams-Brabant had twee 
keer de beste scholieren. Niet 
toevallig haalde het 7 van haar 
8 individuele zeges in deze 
categorie. Eve Willems/VAC 
stond niet in de uitslag van het 
verspringen, maar zij won wel 
met 5m27. Maximumscores 

waren ook weggelegd voor Dani Maluta/
ACKO (kogel, 14m70), Kasper Verbeylen/
DCLA (kogel, 16m04), Tuur Bras/OEH 
(400m horden in 56”21), Lucas Grobbel/
DCLA, die zich voor zijn BK-nederlaag 
bij het discuswerpen revancheerde met 
43m13, en Kaat Baekelants/VAC (3000m 
in 10’50”48). Nina Hespel/DCLA zorgde 
in de 300m horden met 44”89 voor een 
enige Vlaams-Brabantse cadettenzege. 
Net als bij Oost-Vlaanderen, kwam 
het orgelpunt er bij de afsluitende 
aflossingen. Niel Mory/OEH, Tuur Bras/
OEH, Jonathan Sacoor/OEH en Kasper 
Torfs/DCLA, brachten het amper één 
jaar oude provinciaal scholierenrecord 
van OEH van 42”69 op 42”53. Dat 
bleek de 4de Belgische prestatie ooit. 
Maar zoals zijn collega’s, had ook 
afgevaardigde Peter Dreessen het 
wegens gebrek aan resultaten enkel over 
de organisatorische chaos. “Alles bleef 
duren. Ik zag de diskwalificaties van onze 
aflossingsploegen bij de meisjes. Waren 
wij toch 2de of weer 3de? Ik wist het pas 
een dag later.”  
Tekst: Hans VANBESIEN

Thomas Carmoy: nu 4de scho-
lier aller tijden met 2m12. 
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Luna Lauwers: provinciaal 
record 80m horden. 
Foto: Paul DE SCHUYTER

Geert
Markering



Finale Beker Van Vlaanderen Pupillen-Miniemen
Sint-Niklaas/ACW, 10 september

Kris Huysegoms, jeugdcoach DCLA:

Onverwacht, met dank aan de groepssfeer

De pupillen en miniemen jongens van DCLA wonnen de finale van 
de Beker van Vlaanderen. De Leuvense jeugdcoach Kris Huysegoms 
doet het verhaal. “We hadden het helemaal niet verwacht, daar-
om dat het ons veel plezier deed om de beker mee naar Kessel-Lo 
te kunnen nemen. Van de atleten zelf tot het bestuur van de club: 
iedereen was zeer tevreden met de overwinning. Mijn verwachtin-
gen lagen eerder bij een vijfde of zesde plaats, wat ook al goed 
zou geweest zijn. Er waren echter veel jongens die de dag zelf hun 
PR liepen, sprongen of wierpen en dat zorgde ervoor dat we meer 
punten haalden dan verwacht. Natuurlijk speelde de sfeer ook een 
zeer grote rol, want die zat echt wel goed. En als je het geluk dan 
ook nog aan jouw kant hebt, dan komt het helemaal goed. Ja, 
onze overwinning was een combinatie van goede prestaties, sfeer 
en geluk. We begonnen de dag op de eerste plaats, wat meteen 
al zorgde voor de nodige motivatie om die plaats te behouden. 
Wanneer we vóór de aflossingen nog steeds op die eerste plaats 
stonden, voelden we dat het mogelijk was. Toen we dus daarna 
wat minder geluk hadden met twee diskwalificaties, besloten we 
op zeker te spelen met de derde aflossings-
ploeg en deden we wat aanpassingen. Na die 
spannende race was het dus beslist. Na acht 
jaar wonnen de jongens van DCLA opnieuw de 
BVV. Al was dat helemaal geen doelstelling. Bij 
de jeugd draait het immers om de groep, de 
sfeer, het plezier.” 
Het is vanzelfsprekend dat ze bij DCLA toeleef-
den naar een bijzondere dag als deze. “De jon-
gens hebben één voor één het hele jaar goed 
hun best gedaan. De prestaties waren voldoen-
de om enkele medailles te halen bij het pro-
vinciaal kampioenschap en in april wonnen we 
nog de schiftingen van de Beker, zodat we ons 
rechtstreeks plaatsten voor deze finale. Dat 
zorgde natuurlijk voor een beetje hoop, maar 
nog veel meer voor motivatie. We keken er al-
lemaal samen naar uit, de sfeer verbeterde en 
dat was heel fijn. Ook zijn we een paar weken 
op voorhand beginnen trainen op de aflossing, 
zodat we toch al wel voorbereid waren.” 
Naast de hele goede prestaties, waren er ook 
enkele tegenvallers, al werden die snel goed-
gemaakt. “In sommige disciplines waren er 
tegenvallers, maar dat kan altijd gebeuren. 

We lieten ons niet demotiveren. Betere prestaties maakten het 
puntenverschil weer goed. Het hielp ook heel veel dat iedereen 
voor iedereen supporterde. De atleten werden langs alle kanten 
ondersteund. Ik wil het nog eens herhalen: iedereen was en is 
van belang. Van de personen die alles winnen tot de anderen die 
misschien niet winnen, maar wel zo gemotiveerd zijn dat ze hun 
PR lukken.” Op 10 september was er duidelijk één uitblinker: de 
sfeer. “We hadden een bus ingehuurd om samen naar de wedstrijd 
te gaan. Er waren atleten die pas om 12 uur een wedstrijd hadden, 
maar al wel om 7 uur in Kessel-Lo stonden om mee op de bus rich-
ting Sint-Niklaas te stappen. De sfeer zat er dus vanaf het begin 
al in. De dag zelf was zeker ook leuk voor de atleten, we hebben 
kunnen genieten van goede atletiek. Ook de ander clubs leverden 
geweldige prestaties.” 
Er waren heel veel gevoelens aanwezig op een dag als deze. “Voor-
eerst was er de spanning. Telkens wanneer men de tussenstand 
aankondigde, was er slechts één vraag: ‘Staan we nog op de eer-
ste plaats?’ De opluchting en blijheid was dan eens zo groot toen 
bleek dat we nog altijd bovenaan stonden. De motivatie steeg ook 
met de minuut, want als je de eerste plaats bereikt hebt, wil je 
die het liefst tot aan het einde behouden. En de euforie toen we 
eindelijk op dat podium stonden en de beker in onze handen had-

den, was redelijk onbeschrijflijk.” En winnaars 
verdienen een beloning, vond ook de jeugd-
coach. “Ik had al wat versnaperingen voor-
zien, maar omdat we dan zo onverwacht de 
Beker wonnen, kregen ze ook nog een drankje. 
De vrijdag nadien haalden we de herinnerin-
gen nog eens op bij een ‘Bekerspaghetti’ en 
de  T-shirts zijn ook onderweg. De jongens en 
hun trainers  hebben het verdiend. Ik vond het 
dan ook helemaal niet erg toen ze mij in een 
volle steeplebak kieperden. Dat is traditie bij 
een zege en dat neem ik er dan ook graag bij.” 
Wat Kris Huysegoms graag wil vermelden, is 
dat DCLA duidelijk de gedachtelijn van de VAL 
volgt. “Als de kinderen de atletiek als benja-
min ontdekken, dan is spelen heel erg belang-
rijk. Vanaf pupil wordt de techniek iets be-
langrijker, maar zeker niet overheersend. Bij 
onze jeugd vinden wij het belangrijk dat de 
atleetjes plezier maken en vrienden leren ken-
nen. We gingen dus niet opeens harder trainen 
omdat we in de finale zaten. Geweldige pres-
taties zijn natuurlijk heel mooi meegenomen, 
maar aanwezigheid en groepssfeer is bij DCLA 
zeker even belangrijk.”
Tekst: Annelies ROM

 Jongens: Foto: Johnny DE CEULAERDE

Kris Huysegoms. 
Foto: Johnny DE CEULAERDE



 Meisjes: Foto: Johnny DE CEULAERDE

Filip Bossuyt, ploegafgevaardigde AZW:

AZW-meisjes voor het eerst kampioen

Atletiek-Zuid West, de West-Vlaamse fusieclub met afdelingen 
in Waregem en Zwevegem, won voor het eerst de Bekerfinale 
bij de meisjes pupillen en miniemen. Ploegafgevaardigde 
Filip Bossuyt vond dat geen grote verrassing. “Wij haalden de 
16 afgelopen jaren liefst 14 keer de finale en werden vorig 
jaar voor de derde keer tweede. Wij beschikten dit seizoen 
over een nog sterkere ploeg. Inderdaad: bij de schiftingen in 
Roeselare bleef het bij de 2de plaats. Het verschil met winnaar 
ASV Oudenaarde bedroeg amper 5,5 punten. Wij misten toen 
vooral minieme Elisa Desmet. Een troefkaart, want zij won in 
de finale de 150m in 20”00 en werd 2de van de 80m in 10”87. 
Minieme Noriane Sautier (60m horden in 10”05) en pupil 
Maaike Vander Cruyssen (1000m in 3’18”44) zorgden voor de 
bijkomende maximumscores. De eindzege was toch vooral het 
resultaat van een collectief sterke verrichting. Wij haalden bij 
10 van de 18 disciplines het podium. 32 AZW-meisjes gingen in 
Sint-Niklaas aan de slag. Ik ben bij AZW sinds een tiental jaar 
verantwoordelijk voor de samenstelling van alle interclubteams. 
Mijn voorkeur gaat zonder meer uit naar deze BVV voor pupillen 
en miniemen. Bij de oudere categorieën overheerst de vrees 
voor een degradatie, onvolledige ploegen en tegenvallers. 
Dat zorgt voor hoogspanning. Bij de 
allerjongsten groeit een Beker Van 

Vlaanderen keer op keer uit tot een atletiekfeest. Dat is 
ontspanning. Er mag niet maximaal één, maar een willekeurig 
aantal atleten aan elke discipline deelnemen. De beste krijgt 
telkens de punten. Wij beschikten in Sint-Niklaas in elk 
nummer over minstens twee atleetjes en bij het hoogspringen 
voor miniemen zelfs over 10 atletes ! Wij hebben dan ook keuze 
op overschot. Wij passen noodgedwongen zelfs een numerus 
clausus toe bij de aansluiting van pupillen. Dat is heel jammer, 
maar we hebben geen andere keuze: wij beschikken gewoon 
niet over genoeg trainers om iedereen op te vangen en te 
begeleiden. Een zekere drop out vrezen wij dan ook niet. Die 
moet er zijn zodat zij, die echt wat willen, krijgen waarop zij 
recht hebben. Wij mobiliseerden voor deze finale in Sint-Niklaas 
een dubbeldekbus. Familie en supporters mochten gratis mee. 
Zo’n busverplaatsing schept sfeer. Natuurlijk hopen wij met 
deze groep in de toekomst onze BVV-positie bij de cadetten en 
de scholieren en uiteraard ook bij de alle categorieën, weer op 
het niveau van weleer te brengen, zeg maar 1ste Landelijke en 
de ere-afdeling van de VAL. Enkele meisjes van de groep die 
vorig jaar 2de werd, deden het reeds. Zij hielpen mee aan de 
promotie van onze cadetten en scholieren naar 2de Landelijke. 
Inderdaad, ondanks onze 2de plaats van zes jaar geleden, bleef 
een positief effect daarna uit. Smaakmaaksters zoals Chloë 
Beaucarne en Laurence Lobbens zochten reeds als cadette 
elders hun heil. Anderen bleken vooral vroegrijp. Maar dat was 

weer een ander verhaal.”      
Tekst: Hans VANBESIEN  

Foto: Johnny DE CEULAERDE Foto: Johnny DE CEULAERDE

Filip Bossuyt. 
Foto: Archief
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Eindstand meisjes
1  Atletiek Zuid West  173 
2  AV Toekomst  149 
3  Lyra AC  147 
4  RC Tienen  126 
5  ASV Oudenaarde  121.5 
6  AC Waasland  117 
7  Duffel AC  114.5 
8  KAA Gent  111.5 
9  RC Gent  100 
10  OE Halle   92.5 
11  Zottegem Atletiek  85 
12  Olse Merksem  84 

Foto’s: Johnny DE CEULAERDE

Eindstanden Beker Van Vlaanderen Pupillen & Miniemen 2016

Eindstand jongens
1  DC Leuven Atletiek  154 
2  AV Lokeren  146 
3  RC Gent  144 
4  AV Roeselare  143 
5  Dilbeek AC  138 
6  AC Herentals  136 
7  Flanders Athletic Club  116 
7  Looise AV  116 
9  Regio Oost-Brabant Atl.  103 
10  Kapellen AC  98.5 
11  Eendracht Aalst  74.5 
12  Vabco Mol  52 

Links: 
Zaterdag 10 september 2016 Sint-Niklaas 
Resultaten: http://www.toastit-live.be/results/2016/sep/za10/schedule.html

@letiekleven verzonden: dinsdag 20 september 2016 Eindredactie, Lay-out: Michel JORDENS


