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KNALPRESTATIES BIJ DRUKKENDE WARMTE
Het gebeurt niet vaak dat een Belgisch 
kampioenschap twee dagen lang ge-
bukt gaat onder de warmte, maar in 
Ninove was dit wel degelijk het geval. 
Wie dacht dat dit de prestaties nega-
tief zou beïnvloeden, had het verkeerd 
voor: samen met een pak uitstekende 
resultaten, gingen bij de vrouwen liefst 
zes nationale records voor de bijl. 
Verbazend, temeer omdat er daarvan 
twee op de 5000m, de langste afstand, 
sneuvelden. Op sportief vlak was het 
een geslaagd kampioenschap, dat op 
organisatorisch vlak enkel doorkruist 
werd door het uitvallen van de tijds-
klok halfweg de tweede dag. Een euvel 
waar de overigens vlotte organisatie 
uiteraard geen verhaal tegen had, 
maar dat wél wrevel opwekte aan de 
aankomstlijn. 

Kregen de mannen op de eerste dag met 
tegenwind te kampen, bij de vrouwen was 
het de tweede dag met de 200m een paar 
keer net andersom. Jammer voor Elke 
Bogemans/ACW, die een week eerder in 
Gentbrugge opgezadeld werd met tegen-
wind 4.8 (26”92) en nu voor haar laatste 
wedstrijd W35 door 2.8 rugwind een on-
geldige 25”76 realiseerde. Een lot dat in 
dezelfde finale tevens Lynn De Corte/OB 
(26”51), Petra Van Damme/KAAG (28”29) 
en Xenia Koninckx/LIER (28”32) trof. Ook 
de reeks W40 kende pech bij wind +2,1: 
Caroline Adant/CSF (26”86) hield Maryam 
Amellal/CABW (27”35) achter zich na 

eerder op de dag in de 100m (13”08, w 
-1.6) een eerste titel veroverd te heb-
ben met Virginie Catry/AVR (13”44) en 
Veronique Thys/ACHL (13”77) op de ere-
plaatsen. Lynn De Corte nam hier de titel 
W35 voor haar rekening: met 12”83 ging 
zij Xenia Koninckx (13”78) en Petra Van 
Damme (13”96) vooraf. Dubbele overwin-
ningen waren er ook voor Tine Ghyselen/
RIEM-W45 die op de 100m (13”82) Edith 
Van Rosendaal/LOOI (14”08) en Annick 
Geeraert/ACME (14”24) voorafging en 
over 200m (28”88) andermaal Van Ro-
sendaal (29”47) naar het zilver verwees. 
Ook Kristien Oplinus/FLAC pakte twee-
maal goud: 100m in 15”23 met Hildegar-
de Vanhorenbeeck/STAX als ‘slachtoffer’ 
(15”32), en 200m (32”13) door Maria 
Moens/SPBO (34”29) te verschalken. Dat 
Lieve De Roock/DAC-W65 (16”09/33”89) 
tweemaal goud versierde was uiteraard 
geen verrassing. Een overwinning op de 
100m was er voor Caroline Boonaert/RE-
SC-W50 (14”35) die Gerda Andries/AVKA 
(14”68) te snel af was, terwijl in de 200m 
Rosette Verheyden/ACKA-W50 (29”88) 
nipt Greetje De Greef/RAM (29”99) voor-
afging. Charlotte Haspeslagh/AVMO-W55 
(32”31) verbaasde zichzelf door na een 
lange periode van lijfelijke miserie en 
een minimum aan training, goud binnen 
te rijven. 

VOORSPELBARE HORDEN

Laurence Guillet/RESC-W35 die eerder 
op het seizoen haar BR 100m horden naar 
14”71 bracht, deed er nu 15”21 over bij 
tegenwind -0,3. “Het gebrek aan tegen-
stand was niet bevorderlijk voor het re-
sultaat. Maar de titel is binnen en voor 
die betere chrono zal ik het voortaan bij 
de alle categorieën proberen.” Veronique 
Thys/ACHL-W40 (13”42), Gerda Andries/
AVKA-W50 (13”87) en Hildegarde Vanho-
renbeeck/STAX-W60 (14”50) namen de 

80mH voor hun rekening. Ook de lage 
horden kregen op één uitzondering na,  
dezelfde winnaressen. Op de 400mH ze-
gevierden Laurence Guillet (69”51) en 
Vita Van Belleghem/RCG-W40 (78”18), 
terwijl over 300mH Gerda Andries (51”36) 
de plak zwaaide. Lieve Sambaer/AVR-W50 
kwetste zich bij het overschrijden van een 
horde en zag een ereplaats in rook op-
gaan. Hildegarde Vanhorenbeeck (58”25) 
hield de bovenhand over Jocelyne Pater/
ACLO (61”31). De 2000m Steeple, met 
twee moedige deelneemsters, werd een 
hapklare brok voor Cindy Heynderickx/
VOLH-W40, die met 8’21”57 de 4de beste 
prestatie ooit lukte. In haar leeftijdsca-
tegorie deed Marie-Jeanne Vandormael/
AVT-M50 nog beter: BR in 9’37”42. Magda 
Avau/OEH was tot dusver recordhoudster 
met 10’36”63 (2007).

BR VOOR DE ROOCK

Over 400m kregen we  al meteen een BR 
W65: Lieve De Roock/DAC deed er 80”43 
over, ruim beter dan de 82”64 die Jeani-
ne Schouppe/VS in 2011 lukte. Ei zo na 

Caroline Adant.
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Lieve De Roock.
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Tine Ghyselen.
Foto: Johnny DE CEULAERDE
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was het ook prijs voor Claire Joannes/
DAMP-W70 (92”22), die het BR van Ber-
thilia De Preter/HULS tot op 26/100” be-
naderde. Judy Claes/ZWAT-W60 (74”12) 
en Greetje De Greef/RAM-W50 (65”83) 
versierden een eerste titel, maar voor  
Charlotte Haspeslagh (70”55) was het 
een tweede schot in de roos. Christel 
Van de Venster/OLSE-W45 (63”08) won 
afgetekend, in tegenstelling tot Maryam 
Amellal/CABW-W40 (60”93) die alles uit 
de kast diende te halen om clubgeno-
te Sophie Detienne (61”63) van zich af 
te houden. Elke Bogemans tenslotte liet 
een schitterende 57”05 bewonderen. En 
zeggen dat zij amper drie dagen te kort 
schoot om het BR W40 van Maryam Amel-
lal (58”56) over te nemen.

DUBBEL VOOR HILLEWAERE

De 1500m vond op de eerste wedstrijddag 
plaats en Nele Hillewaere/VS won van de 
kop af een zoveelste duel met Corinne 
Debaets/DCLA (5’08”52 tegen 5’13”20). 
Christine Rabeux/SMAC-W55 (5’30”86) 
bleef Marina Steppe/ALVA (5’37”22) en Na-
dine Balduck/MAC (5’50”62) voor, terwijl 
Annemie Vissers/ACHL-W60 (6’07”66) en 
Charline De Waele/KAAG-W65 (6’17”69) 
soeverein de titel op zak staken. In de 
categorie W35 kreeg titelverdedigster 
Mona Rahmé/DCLA de meeste kansen op 
een nieuwe zege toegemeten, maar dat 
was zonder een verrassend sterke Veer-
le Dendonker/KAAG gerekend, die vorig 
jaar brons behaalde maar naderhand door 
meerdere blessures tot een viertal weken 
geleden uit circulatie verdween. Zij bleef 
als enige niet alleen Rahmé volgen, maar 
snelde haar in het zicht van de aankomst 
onweerstaanbaar voorbij (4’51”96 te-
gen 4’54”28). Nadia De Rycke/RIEM-W40 
(5’16”51) en Cécile Guillaume/UAC-W45 
(5’17”29) eigenden zich eveneens een 

titel toe. De 800m volgde op de tweede 
wedstrijddag. In de eerste reeks verbaas-
de Christine Rabeux/SMAC-W55 door te 
finishen in 2’39”24 = BR. Carol Wright/
WS deed er 11 jaar geleden welgeteld  
8/100” langer over. W60 Judy Claes won 
haar tweede goud en werd hierin gevolgd 
door W50 Nele Hillewaere (2’30”88) die 
andermaal de bovenhand hield op een 
zich hardnekkig verwerende  Corinne 
Debaets (2’33”72). Lizzy Immesoete/AC-
ME-W45, die van de kop af iedereen af-
haakte, zette gezien de omstandigheden 
een voortreffelijke 2’20”70 neer. Titel-
verdedigster Ingrid Verbeke/VS (2’30”35) 
werd tweede. De winnares had niet be-
ter verwacht, maar was er van overtuigd 
dat zij in gunstige omstandigheden in de 
buurt van het BR (2’16”99) kan komen. 
“Allicht schrijf ik mij in voor deelname 
aan het BK AC. In de schiftingen (op za-
terdag) moet ik het dan waarmaken.” De 
reeks W35 werd gedomineerd door Sigrid 
Vanden Bempt/DCLA die van bij de start 
het hazenpad koos en won in 2’16”67. 
Zij had zich vooraf geen illusies gemaakt 
omtrent de chrono: “Ik nam zonder eni-
ge voorbereiding deel. Misschien doe ik 
het nog eens over, al was het maar om te 
weten wat ik waard ben op die afstand. 
Wat uiteraard niet zonder een deftige 
voorbereiding kan.” Het zilver ging naar 
clubgenote Mona Rahmé (2’23”79) die 
zich revancheerde t.a.v. Veerle Dendon-
cker (2’24”38).

STERKE 5000M VAN STEENHAUT

Twee reeksen 5000m die gelukkig zon-
dagvoormiddag plaatsvonden. Zo was het 
nog enigszins doenbaar, al werd ronde na 
ronde door heel wat deelneemsters gretig 
gebruik gemaakt van een bekertje verfris-
send water. In de eerste reeks (W35-40-
45) toonde Heidi Hertvelt/HCO-W40 zich 
het bedrijvigst. In haar spoor volgden de 
W45 Zaina Semlali/RIWA en Martine De-
trez/RFCL. Een trio dat tot in de laatste 
ronde samenbleef maar dan uiteenviel 

onder druk van Zaina Semlali die zege-
vierde in 18’44”09. Het zilver ging naar 
Martine Detrez (18’49”08) met tussenin 
Heidi Hertvelt (18’46”08) die haar W40-ti-
tel verlengde. Het werd haar nagedaan 
door Kristien Mox/DAC-W35 (19’14”04) 
die Ann Parmentier/AZW (19’50”17) met 
ruim verschil het nakijken gaf. De reeks 
W50+ werd volledig beheerst door Kath-
leen Steenhaut/VS-W50, die zonder op- 
of omkijken de rondjes afmaalde. Enkel 
Jeannine Van der Hoeven/ROBA-W50 
hield het 3,5km in haar spoor vol, en dat 
was het dan. Onverstoorbaar bleef Kath-
leen Steenhaut doorgaan en perste er in 
de laatste ronde alles uit om te finishen 
in 18’36”59, een schitterend BR. Zij ver-
drong hiermee Christa Van Peer/ACHL die 
acht jaar geleden 18’37”17 neerzette. Of 
de warmte dan geen vat op haar kreeg, 
vroegen we de nieuwe recordhoudster. 
“Ik verdraag uitstekend de warmte, wat 
niet belet dat het een zwaar karwei was.” 
Jeannine Van der Hoeven (18’49”14, zil-
ver) verbeterde haar persoonlijk record 
met een zestal seconden, en als derde 
W50 eindigde Sabine Dejaeghere/AVR 
(19’11”92), de oudere zus van jawel, 
Veerle Dejaeghere. De West-Vlaminge 
maakte een week geleden haar pistede-
buut in de BVV op de 3000m (11’15”38). 
Marina Steppe/ALVA-W55 (21’02”34) en 
Maria Van Zand/ACA-W60 (22’36”48) pik-
ten eveneens een titel in, en dat werd 
hen nagedaan door Charline De Waele/
KAAG-W65 die met 23’04”18 (BR) Chris-
tiane Van de Water/ACHL onttroonde, in 
2012 goed voor 23’24”69.

FEIPEL TWEE KEER 

Laurence GuilletRESC-W35 eigende zich 
ook de titel in het verspringen toe: 4m78 
volstonden om clubgenote Nathalie Bon-
vin Draps (4m57) te verslaan. Natha-
lie Lotthrinkx*/OLSE-W40 lukte 4m79, 

Lizzy Immesoete.
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Veronique Feipel.
Foto: Luc DEQUICK

Kathleen Steenhaut.
Foto: Johnny DE CEULAERDE
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maar het was Pascale Henkinbrant/SMAC 
(3m94) die met de titel aan de haal ging. 
Veronique Feipel/DAC-W45 (4m56) ging 
Sonja Paesen/LOOI (4m32) en Edith Van 
Rosendaal/LOOI (4m27w) vooraf. Daniè-
le Denisty/SMAC-W50 (4m41) deed Hilde 
Ervyn/AZW (4m14) de das om. De andere 
titels gingen naar Hildegarde Vanhoren-
beeck/STAX-W60 (3m90) en Ria Van der 
Vorst/ACA-W65 (2m76). Het polsstoksprin-
gen was een kolfje naar hand van Anouk 
Lilien/RFCL-W35 (2m60). Gerda Andries/
AVKA-W50 (2m30) klopte Carine Geire-
gat/DEIN die nochtans dezelfde hoogte 
haalde. Beiden mislukten in hun pogin-
gen het BR (2m36) op 2m40 te brengen. 
Een gehandicapte Godelieve Willems/
VOLH-W55 (spierscheurtje in rechter 
bovenarm) kwam niet verder dan 1m20, 
wat evenwel reikte voor goud. Het hink-
stap ging naar Anne Cathérine Clément/
DAMP-W40 (10m24). W45 Véronique Fei-
pel (10m13) pakte haar tweede goud door 
andermaal Sonja Paesen (9m87) het nakij-
ken te geven. Het hoogspringen was voor 
Saartje Defoort/AVMO-W35 (1m35); W40 
Pascale Henkinbrant (1m30) won haar 
tweede titel en ook Katrien Vansteen-
kiste/AZW-W50 (1m20), Conny Rogiers/
ASVO-W55 (1m05) en Jeannine Tanghe/
AVR-W65 (0m95) waren succesvol.

DUBBELE WERPTITELS

Bénedicte Adam/RESC-W35 liet met 
de kogel 11m09 optekenen, haar beste 
prestatie van het seizoen. Kim Stuer/
AVKA diende met 10m13 de duimen te 
leggen maar herpakte zich met de discus 
(31m11) waar zij Stephanie Reynaerts/
RESC (30m88) en Wendy Bruninx/ATLA 
(30m13) van de titel hield. Patricia Van 
Delsen/RCG-W45 nam twee titels voor 
haar rekening: kogel, 9m00 en discus, 
29m50. Carine Joye/JSMC-W60 deed het 
haar na (8m40 en 24m53), net als Rachel 
Hanssens/ASVO-W85 (6m74 en 14m45).  
Verder met de kogel pikten Martine Gri-

golato/USTA-W55 (8m30), Odette De Key-
zer/STAX-W+65 (9m17) en Claire Joannes/
DAMP-W70 (7m15) eveneens een gou-
den graantje mee. Laurence Reckelbus/
CSF-W40 wierp de discus 30m05 ver, en 
hield zo Cindy Blockhuysen/AVKA (28m01) 
achter zich. Geen nood echter, want in 
het kogelstoten (9m78) lukte het wel voor 
Cindy. Terug naar de discus, waar Kath-
leen De Wolf/RAM-W50 (28m96) eeuwige 
rivale Ingrid Vos/ACW (27m87) een dikke 
meter terugwees. Monique Xhonneux/
LACE-W55 (22m69) overtroefde Martine 
Grigolato/USTA, die op 20m31 bleef ste-
ken. Regina Perneel/FLAC-W65 (18m01) 
rekende af met Maria Paps/LOOI (16m46).

SPEERRECORD HEYRMAN

Veronique Maes/OLSE-W35, een week 
eerder in Kapellen 36m75 met de speer, 
bleef nu op 36m26 steken. Voldoende 
evenwel om Kim Stuer (34m86) ander-
maal een tweede plaats aan te smeren. 
Anne Hojka/USBW-W40 (32m59), rekende 
af met Karin Vogel/ESAK (27m52). Pas-
cale De Renneville/BRAB-W45 pikte een 

zuinige overwinning mee door Edith Van 
Rosendaal/LOOI het nakijken te geven 
(23m88 tegen 23m59). Een tweede ti-
tel was er voor Danièle Denisty/WS-W50 
(30m36) die soeverein Ingrid Vos/ACW 
(22m93) achter zich liet. Het was even-
wel Leen Heyrman/ACW-W60 (28m70) 
die de hoofdvogel afschoot door de speer 
naar een Belgisch record van 28m78 te 
gooien. Odette De Keyzer was tot dus-
ver recordhoudster met 25m20, een af-
stand die zij drie jaar geleden tot stand 
bracht. Odette De Keyzer/STAX-W65 zelf 
kwam tot 21m55, tevens goed voor een 
tweede gouden medaille. Magda Franckx/
BRAB-W70 was zielsgelukkig met haar re-
sultaat: “19m15 is weliswaar geen top-
prestatie, maar ik voelde bij het werpen 
geen greintje pijn, en dit na één jaar 
bittere ellende. Wat mij zal toelaten de 
training aan te passen en betere resulta-
ten te boeken.”

Carine Joye.
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Laurence Guillet was van alle markten thuis met drie titels: 
eentje in het verspringen en twee over de horden. Hier is de 
Excelsior-atlete op weg naar 69”51 in de 400m horden. 
Foto: Luc DEQUICK

Veronique Maes.
Foto: Luc DEQUICK

321

Vivianne
Markering

Vivianne
Markering

Vivianne
Markering



MASTER VAN HET JAAR 2016
Op de tweede dag van het BK vond in 
Ninove tevens de huldiging van Master 
van het Jaar 2016 plaats. Danielle Jus-
tin/RFCL-W60 bij de vrouwen en Philippe 
Poulain/CSDY-M50 bij de mannen wa-
ren de laureaten, die op basis van hun 
prestaties in internationale competities 
door de Commissie Masters weerhouden 
werden. Voor Danielle Justin waren haar 
wereldtitels 10.000m en 5000m, gevolgd 
door brons in de 1500m op het WK 2016 in 
het Australische Perth, doorslaggevend. 
Belgisch recordhouder verspringen M50 
Philippe Poulain (5m99) behaalde er in 

die discipline eveneens een wereldtitel, 
na voorafgaand zilver op het EK indoor 
2016 in het Italiaanse Ancona. In aanwe-
zigheid van de vrijwel volledige Commis-
sie Masters, werden zij op het podium 
in de bloemetjes gezet en kregen naast 
een ingekaderde persoonlijke foto tevens 
het Jaarboek 2016 overhandigd. Philippe 
Poulain, die in de loop van de dag in het 
verspringen zijn 16de (!) nationale titel 
versierde, was uiteraard opgetogen met 
zijn verkiezing: “Ik had er stilletjes op 
gehoopt, maar uiteraard was ik niet de 
enige kandidaat die een kans maakte.” 

Voor Danielle Justin overschaduwde de 
gezondheidstoestand van haar vader de 
viering: “Hij was al geruime tijd op de 
sukkel, maar gisteren (zaterdag) is het 
plots veel erger geworden en maak ik mij 
ernstig zorgen. Vandaar ook dat ik niet 
deelnam aan de 5000m en 800m, wed-
strijden waarvoor ik vandaag ingeschre-
ven was. De huldiging tot Master van het 
Jaar 2016 kon ik evenwel niet links laten 
liggen, want dit is voor mij een grote 
eer en de bekroning van mijn sportieve 
loopbaan.” Voegen we er nog aan toe dat 
Justin op 9 mei ll. naar de categorie W65 
overstapte, en als dusdanig ook zal deel-
nemen aan het EK in het Deens Aarhus.

De laureaten samen met de leden van 
de Commissie Masters.  

Foto: Johnny DE CEULAERDE
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Cover: Leen Heyrman zorgde voor een 
W60-record bij het BK masters in Ninove.  
Foto: Luc DEQUICK

CASTEELE DEBUTEERT MET WINST 
KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN HALVE MARATHON 

Torhout (HAC), vrijdag 16 juni 2017 - 
De Nacht van Vlaanderen organiseerde 
vrijdagavond in Torhout het KVV halve 
marathon. Een beetje tegen wil en dank. 
Wedstrijdleider André Mingneau en zijn 
medewerkers mikten traditioneel op een 
Belgisch kampioenschap. Zo vond in het 
kader van de Nacht gedurende twee de-
cennia steevast het BK 100 km plaats. 
Het stadsbestuur draaide in 2013 de 
subsidiekraan voor een aanzienlijk deel 
toe. Daarmee viel het doek over deze 
sterk bezette ultraloop. Het BK-mara-
thon gaat weer naar Eindhoven. De Lei-
emarathon pakte uit met Belgisch kam-
pioenschap halve marathon. Torhout 
restte zo alleen het KVV 21 km.  

Wie dacht dat deze titelstrijd niet tot 
de verbeelding sprak, vergiste zich. In 
het debuutjaar 2013 haalden 362 halve 
marathonlopers de aankomst en afgelopen 
vrijdag zelfs 754. De belangstelling nam 
toe met bijna 200 lopers. Dat waren haast 
allemaal nieuwkomers. De marathon leverde 
met 212 (-21) aankomsten slechts beperkt in 
en bij de 10 km steeg het aantal namen in 
de uitslag op die snikhete avond van 1.320 
naar 1.485. 
Ook de wedstrijdrecords sneuvelden. Steven 
Casteele/KKS scherpte de bestwaarde 
van Stijn Fincoen (1u07’47” in 2015) aan 
tot 1u06’54”. Liefst 5 lopers doken onder 
1u10’. Tot dan waren het er in Torhout alles 
samen amper 3. Annemie Danneels/BEHO 
verbeterde het vrouwenrecord van Annelies 
Deketelaere/HAC (1u22’19” in 2015) tot 
1u21’43”. Steven Casteele won op 6 mei in 
Ninove het BK 10.000m in 29’21”32. Toen 
ging hij op titeljacht. De Wevelgemnaar 
mikte in Torhout op meer dan het Vlaamse 
goud. Hij viseerde de vereiste 1u05’ voor de 
Universiade in Taipeh. “Ik probeerde het in 
eerste instantie in de 5000m van Oordegem. 
De norm (13’45”00) kon. Mijn record 
bedraagt al twee jaar 13’45”05. De haas lag 
halfweg een eind achter op het schema. Ik 
vond het hopeloos en gaf op. Zo spaarde ik 
krachten voor de 5000m van 5 dagen later 
in Nijmegen maar ik geraakte er niet op de 
startlijst. Nog een degelijke 5000m vinden 

lag niet voor de hand. De kwalificatietermijn 
voor de Universiade eindigt op 2 juli. Ik week 
daarom uit naar de halve marathon. Torhout 
werd mijn debuut op die afstand. Ik verkende 
een week vooraf de omloop en sprak broer 
Mathijs aan om gedurende 13 km het tempo 
te maken. Hij moest helaas na 9 km de rol 
lossen. Ik werkte de resterende 12 km alleen 
af. Mijn kuit speelde halfweg op. Enkele 
viaducten en een zware helling maakten het 
er niet gemakkelijker op. Ik vond dit KVV 
lastiger dan het BK 10.000m. Ik pas voor het 
BK-piste en verkies een stage in Sankt Moritz 
om de 5000m van Heusden voor te bereiden.”  
Tempomaker Mathijs Casteele/KKS werd 
na 9 km een wedstrijdloper en soleerde de 
resterende kilometers naar de 2de plaats. De 
27-jarige Kortrijkse ingenieur kwam 1’51” na 
zijn 5 jaar jongere broer aan. Ward Van Der 
Kelen/EA liep bij zijn halve marathondebuut 
27 seconden later als 3de binnen. Stijn 
Fincioen/AVMO, de beste in 2014 en 2015 en 
vijfvoudig winnaar van de Nachtmarathon, 
volgde 35 seconden later als 4de en Vlaams 
masterkampioen. “Ik zit sinds enkele weken 
met een zwaar ijzertekort en kon niets 
forceren. Maar zelfs op mijn best maakte ik 
geen kans tegen het podiumtrio. Die mannen 
zijn minstens 10 jaar jonger.” Gerd Devos/
DCLA, een Leuvense psychiater die opgroeide 
in het West-Vlaamse Dentergem, ging als 5de 
nog mannen als Karel Moerman/MACW (6de) 
en 50-jarige Gino Van Geyte/RIEM vooraf. 

DANNEELS KAN HET NOG ALTIJD

De zegestrijd bij de vrouwen verliep erg 
spannend. Charline Vanneste/AVMO, Bianca 
Serroen en Annemie Danneels/BEHO  liepen 
na 15 km nog samen. 34-jarige Charline 
genoot het voordeel van de twijfel. Bianca 
maakte als niet aangeslotene geen kans op 
het Vlaams podium. Annemie vierde al haar 
55ste verjaardag. Zij beschikte wel over het 
mooiste palmares. De atlete uit Knokke won 
in 1996 het BK lange cross en snelde een jaar 
later de 10.000m af in 32’47”02, vandaag 
nog altijd de 8ste Belgische prestatie ooit. 
Zij reageerde op een versnelling van een 
mannelijke collega. Charline loste de rol en 
werd 3de. Bianca begaf na 20 km en strandde 
als 2de op 9 seconden. Annemie Danneels 
won de halve marathon en de Vlaamse titel, 
want vroeg  twee weken vooraf opnieuw 
een VAL-nummer aan. “Ik wilde na de 
atletiekloopbaan een nieuwe uitdaging en 
werd triatlete. Zo pakte ik Torhout aan als 
voorbereiding van de halve triatlon twee 
weken later in Geraardsbergen. Vorig jaar 
werkte ik in Almere voor het eerst een 
volle triatlon af en was de beste in mijn 
leeftijdscategorie.” Elke Heirman/ACW 
maakte in Torhout het KVV-podium vol. 
Tekst: Hans VANBESIEN        

Steven Casteele.
Foto: Luc DEQUICK
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