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ANOUSKA EN HANNE: VER EN HOOG
De Flanders Cup wedstrijden volgen elkaar in snel tempo op. Het voorbije week-
end verplaatste het hele gebeuren zich naar het oosten van de stad Gent, waar 
Lokeren instond voor de organisatie van de vierde Flanders Cup van 2017. Voor 
tal van atleten die deze zomer droomden van een internationaal tornooi, was het 
een van de laatste mogelijkheden om nog een gooi te doen naar limieten. Corentin 
Campener/RESC landde bij zijn allerlaatste sprong in het verspringen na 7m89, en 
dat was goed voor een selectie voor de Universiade.  Meteen ook de enige Belg die 
een limietprestatie kon laten noteren. Daarnaast liet ook Nick Smidt een prima 
prestatie optekenen. De Nederlander snelde in 50”65 naar een EK limiet op de 
400m Horden. 

“Het liep super,” liet Smidt optekenen. 
“Ik verdedigde vrijdag nog de Nederland-
se kleuren op het EK voor landenteams in 
Lille en daar finishte ik in 51”32. Ik mocht 
van het Nederlands team als laatste kans 
voor de limiet lopen in Lokeren. Deze 
kans heb ik genomen. Het was op de li-
miet lopen of grandioos afgaan door ver-
zuring. Ik startte volle bak en liep nadien 
dezelfde laatste 200m als in Lille. Wan-
neer de chrono stilviel na 50”65, was ik 
de gelukkigste mens. Het was een enorme 
ontlading want het was de laatste dag om 
de Nederlandse limiet van 50”75 te rea-
liseren.”

De GP van de Stad Lokeren stond ove-
rigens bol van het buitenlands geweld. 
Zo gingen de overwinningen in de spurt-
nummers stuk voor stuk naar buitenlan-
ders. Bij de mannen ging de winst bij de 
100m naar de Nederlander Joren Tromp 
(10”61) terwijl de Namibiër Ernst Narib 
met 21”43 te sterk was in de 200m. Bij de 
vrouwen ging de winst naar de Française 
Ayodele Ikuesam (11”62) terwijl Orphée 
Depuydt/HAC als eerste landgenote op de 
vijfde plaats beslag legde in 12”05. Op 
de dubbele hectometer ging de overwin-
ning naar de Namibische Jolene Jacobs 
(25”25) die Emma Coppenolle/DEIN net 
achter zich liet (25”27). “Ik hoop dat ik 
opnieuw aan de weg omhoog kan timme-
ren,” zegt Emma Coppenolle. “In mijn 
laatste jaar vroedkunde moest ik nogal 
wat stages afwerken. Nu ik afgestudeerd 
ben, hoop ik opnieuw meer te kunnen 
doortrainen en opnieuw stappen vooruit 
te kunnen zetten.”

PIETER

Net zoals de pure spurtnummers, was 
ook de 400m een Afrikaans onderonsje. 
De Zuid-Afrikaan Rante Dikgale mocht 
met 46”36 op het hoogste podiumtrapje. 
Christian Iguacel/AVKA klokte als vier-
de af na 48”31. “Ik ging mee zolang ik 
kon, maar die mannen lopen allemaal 
45 seconden en dat is voor mij wat hoog 
gegrepen. Na 200m, wanneer ik de wind 
vol tegen kreeg, zakte ik in elkaar. Ik ben 
enorm diep geweest,” zegt de Antwerpe-
naar. Bij de vrouwen leek Master Laetitia 
Libert/OEH lang op weg naar de overwin-
ning maar in de ultieme meters moest ze 

de Poolse Natalia Kaczmarek (54”33 te-
gen 54”58 voor Libert) laten voorgaan. 
“Toch ben ik tevreden,” zegt Laetitia Li-
bert. “Voor mij is dit pas het begin van 
het seizoen. Geef me nog enkele weken 
en ik loop nog een of zelfs twee seconden 
sneller. Misschien volgend weekend op 
het BK al.”

Vlaamse triomf in de 800m waar natio-
naal 1500m-kampioen Pieter Claus/EA 
iedereen achter zich liet na 1’47”92. “Ik 
loop graag in Lokeren. Vorig seizoen liep 
ik hier mijn besttijd (1’48”46) en dat in 
een wedstrijd die lang niet ideaal was. 
Nu kreeg ik een echte volgwedstrijd aan-
geboden. We kwamen na 51” door en dat 
was ideaal. Toch had ik niet verwacht dat 
ik hier een nieuw PR zou lopen. Ik had er 
eerst niet veel zin in maar op aanraden 
van mijn trainer, Raymond Van Paemel, 
heb ik toch toegestemd. Op training liep 
het immers goed. Een geluk dat ik naar 
mijn trainer heb geluisterd.” Nog in de 
halve fond moest Aurèle Vandeputte/
HAC na 1500m alleen de Zweede Amanuel 
Gergis laten voorgaan. Vandeputte, noch-
tans eerder een 800m-loper, klokte af 
na 3’46”29. Gergis liep 3’45”54. “Ik had 
graag de limiet voor het EKu23 gelopen 

maar door het zwakke haaswerk was dit 
onmogelijk. Toch ben ik niet helemaal 
ontevreden. Die tweede plaats maakt im-
mers heel wat goed.”

ZENOBIE

Bij de vrouwen klopte Haifa Tarchoum 
uit Frankrijk Zenobie Vangansbeke/ACME 
in de 800m met 2’07”06 tegen 2’07”70. 
In de 1500m was de Nederlandse Dagmar 
Smid de snelste (4’25”36). Juniore Ma-
thilde Deswaef/WS legde beslag op de 
tweede plaats in 4’29”07. “Echt tevreden 
kan ik daar niet mee zijn,” zegt de jonge 
Brusselse. “Het was een rommelige wed-
strijd en de haas van dienst liep trager 
dan we verwacht hadden. Bovendien liet 
de techniek het in onze wedstrijd even 
afweten waardoor de chrono niet mee-
liep. De tijd in het oog houden was er dus 
ook niet bij. Finaal resulteerde dat in een 
magere 4’29” terwijl mijn PR drie secon-
den sneller is. Langs de andere kant be-
haalde ik hier mijn eerste podiumplaats 
bij een Flanders Cup.”

MARLIEN

Was de 400m horden bij de mannen he-
lemaal een buitenlands onderonsje met 
winst voor Nick Smidt voor de Ier Paul By-
rne, met Arnaud Ghislain/RESC als enige 
Belg in de A-reeks (51”42), bij de vrouwen 
zag Nenah De Coninck/KAAG het hele lot 
van zich weglopen (58”91). De beste Bel-
gische prestatie was evenwel voor Mar-
lien De Jans/DEIN. Marlien had op deze 
piste tijdens de interclub al eens stevig 
uitgepakt en niemand minder dan Axel-
le Dauwens in een rechtstreeks duel het 
nakijken gegeven. Nu liep Marlien vanuit 
de tweede reeks naar de derde podium-
plaats in 58”34. “Met 58”34 vestigde ik 

Hanne De Baene: 6de Belgische 
aller tijden met 4m12.

Pieter Claus.
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opnieuw een nieuw PR,” zegt de kinesiste 
uit Deinze. “Als voorbereiding op het BK 
volgende week heb ik geprobeerd om een 
horde verder in 15-stappen te nemen. Ik 
liep nu vijf horden met 15 stappen tus-
sen. En dat loonde duidelijk. Neen, ik had 
nooit gedacht hier al een PR te kunnen 
lopen. Deze wedstrijd was immers eerder 
een test voor deze wissel met de passen. 
Hopelijk kan ik dit volgend weekend op 
de Heizel bevestigen. Of dat voldoende 
is voor het podium, is af te wachten. We 
lopen nu al met vijf meisjes onder de mi-
nuut op de 400m horden.”

KAMPSTERS

In de kampnummers lieten onze landge-
noten zich wel in positieve zin opmer-
ken. De Let Oscar Vaisjuns was zowat de 
vreemde eend in de bijt met winst in het 
discuswerpen met een worp van 53m33. 
Edwin Nys/DCLA volgde op amper 18cm. 
In het hoogspringen ging de zege naar 
Emile Verdonck/AZW die bij zijn tweede 
sprong over 2m09 ging. In het kogelsto-
ten was Remco Goetheer/OLSE veel te 
sterk voor zijn opponenten (17m36). “Een 
lichte knieblessure speelde me nochtans 
parten. Ik bleef dan ook ver onder mijn 
normale niveau,” zegt de Nederlander 
van Olse Merksem. In het speerwerpen 
liet Jarne Duchateau/BRAB iedereen ach-
ter zich met een worp van 67m09. 

Bij de vrouwen moest de plaatselijke 
scholiere Zita Goossens/AVLO de Neder-
landse Linda Hurkmans laten voorgaan. 
Beiden sprongen over 1m69. Carolien 
Van Royen/ACW liet in het speerwerpen 
een mooie reeks noteren. Ze won met 
43m42. Bijzonder sterk was de prestatie 
van Anouska Hellebuyck/DEIN in het dis-
cuswerpen. De 52m47 is niet alleen een 
verbetering van haar PR (52m23) maar te-
vens de zesde beste prestatie aller tijden. 
“Ik ben blij. In Nijvel ging het gisteren 

al vrij goed, maar dat ik hier in Lokeren 
mijn PR dat al van 2014 dateert, zou ver-
beteren, had ik niet meteen voor ogen. 
Hopelijk kan ik de lijn doortrekken en 
volgend weekend mijn derde nationale ti-
tel op rij nemen.” In het polsstokspringen 
stond er opnieuw geen maat op Hanne De 
Baene/OB. Zij wipte gezwind over 4m12 
en bevestigde daarmee haar selectie voor 
het EK juniores dat in juli in het Italiaanse 
Grosseto wordt betwist. Met 4m12 verbe-
tert Hanne haar PR met twee centimeter 
en nadert ze tot op 8 centimeter van na-
tionaal recordhoudster Aurelie De Ryck.

Edwin Nys: vaste podiumklant bij de 
Flanders Cup discuswerpen.

Anouska Hellebuyck: 6de Belgi-
sche aller tijden met 52m47.

Plaatselijk succes voor Zita Goossens.

PATRICK VAN WAES 

OPNIEUW EEN TEVREDEN 
ORGANISATOR

“Ondanks de concurrentie van de Euro-
pabeker, alsook het gegeven dat nogal 
wat atleten zaterdag aan de meeting 
in Nijvel deelnamen, kunnen we terug-
blikken op een sterke meeting. Akkoord: 
het waren vooral de buitenlanders die 
onze podia kleurden, maar zij leverden 
dan ook uitzonderlijk goede prestaties. 
Dat de Vlaamse atleten het wat lieten 
afweten, heeft inderdaad veel te ma-
ken met die Europabeker. Zo is Philip  
Milanov hier al jaren een graag geziene 
gast maar deze keer had hij andere ver-
plichtingen.”
“Daarnaast waren er enkele andere top-
pers, zoals onder meer Eline Berings, die 
onverwacht hun kat stuurden. Maar des-
ondanks hadden we ook dit seizoen een 
aardig deelnemersveld. Dat er enkele li-
miettijden sneuvelden, en dat ook bij de 
buitenlanders, bewijst dat onze meeting 
in de smaak valt. Ik wil niet weten hoe-
veel persoonlijke records er hier sneu-
velden. De prestaties die hier neergezet 
werden, mochten dus gezien worden. 
Ook dat is een bewijs dat onze hazen 
goed werk leverden. Daarnaast hadden 
we ook enkele sterke kampnummers. Zo 

vormde het deelnemersveld voor ver en 
kogel zowat de top-5 van ons land.”
“Sportief dus niks dan positieve gelui-
den, maar ook extrasportief beleefde 
we opnieuw een topdag. Net zoals de 
voorbije jaren vonden ook nu heel wat 
toeschouwers de weg naar het Oscar Van 
Rumst stadion. Dat dit aantal nog kan 
groeien indien we iets verder van de ex-
amens afliggen, is een feit. Vooral in het 
voor en naprogramma was het duidelijk 
dat nog niet alle studenten de draad 
opnieuw hebben opgepikt. Maar kom, 
al bij al kunnen we terugblikken op een 
opnieuw geslaagde editie,” aldus Patrick 
Van Waes, een tevreden Lokerense voor-
zitter.
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TUSSEN VAASA EN EXAMENS: PRESTATIES IN LOKEREN  
Zenobie Vangansebeke/ACME (800m in 
2’07”70):  “Dat ik niet kon winnen, is 
een domper op de vreugde maar toch 
ben ik tevreden. Ik nader stilaan mijn 
oude vorm. Drie seizoenen geleden liep 
ik nog 2’04” en deze tijd wil ik nog eens 
graag verbeteren. Maar stap voor stap. 
Trouwens, dat ik vandaag geen betere 
tijd liep, heb ik aan mezelf te danken. 
In de openingsronde ging het enorm snel. 
Ik heb positie gezocht maar verloor in de 
slotronde tijd omdat ik wat ingesloten 
zat.” 

Elea Henrard/LACE (800m in 2’09”70): 
“Ik liep in het spoor van twee buiten-
landse meisjes en Zenobie Vangansbeke 
naar een sterke 2’09”70. Ondanks de 
wind liep ik een nieuw PR. Momenteel 
zet ik regelmatige stappen vooruit. Ik 
hoop de volgende maanden nog wat snel-
ler te kunnen,” besluit de juniore uit de 
Oostkantons.

Justine Tinck/AVLO (800m in 2’10”10): 
“De wedstrijd was vrij rommelig met veel 
geduw en getrek waardoor ik problemen 
kende om een goede positie te kiezen.  
Ik was naar deze thuiswedstrijd gekomen 
met de intentie om onder de 2’10” te lo-
pen maar ook dat lukte dus niet. Neen, 

heel tevreden kan ik zeker niet zijn met 
dit resultaat. Langs de andere kant was 
dit dan weer een ideale training naar het 
BK van volgend weekend toe. Bovendien 
had de kalendermaker deze Flanders Cup 
meteen na de examens gepland.  Ook dat 
is lang niet ideaal.”

Jarno Wagemans/HAMM (kogelstoten, 
16m86):  “Eindelijk kwam er hier een 
worp uit die ik al langer in mijn armen 
had. Meer zelfs, ik wierp de kogel deze 
namiddag liefst vier keer verder dan mijn 
vorig persoonlijk record ! Mijn reeks was 
enorm sterk. Dat ik nadien ook een PR 
in het discuswerpen gooide (43m63), is 
een leuk extraatje.” 16m86 is overigens 
de 15de Belgische prestatie aller tijden.

Michael Obasuyi/DEIN (verspringen, 
7m49w): “Ik sprong een erg constante 
reeks met een uitschieter van 7m49, wel-
iswaar met een fractie teveel rugwind. 
Maar er zit ongetwijfeld nog meer in. 
Enerzijds had ik enkele goeie nulspron-
gen maar langs de andere kant weet ik 
nu ook dat de limiet voor het EK Juniores 
erg dicht komt. Deze keer strandde ik op 
2 centimeter van deze limiet. Binnen en-
kele weken waag ik opnieuw mijn kans.”

Marvin Nicque/AVLO (verspringen, 
7m24): “7m24 is toch al een stap in de 
goeie richting en dat tijdens de examen-
periode. Er is nog een groeimarge. Door 
de voortdurend wisselende wind kwamen 
mijn eerste pogingen niet uit. Uiteinde-
lijk kon ik toch nog twee keer op de balk 
afstoten wat resulteerde in twee spron-

Twee persoonlijke records voor 
Jarno Wagemans.
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Cover:  Marlien De Jans aan het werk 
op haar lievelingspiste in Lokeren. 
Na interclubwinst, nu ook een PR van 
58”34 over de 400m horden, de 16de 
nationale prestatie aller tijden.
Foto: Johnny DE CEULAERDE

Tekst: Dirk VAN BRUYSEL * Foto’s: Johnny DE CEULAERDE * Eindredactie, Lay-out: Michel JORDENS
 

Meer info:  http://www.liveresults.be/2017/gp-lokeren/schedule.html
 

@letiekleven verzonden: donderdag 28 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.

gen verder dan 7 meter. Ik ga niet meer 
jagen op de EK limiet van 7m51, dat lijkt 
me niet haalbaar. Ik weet nu waar mijn 
werkpunten liggen en die ga ik bijscha-
ven. Mijn doel dit seizoen was om naar 
het EK te gaan en dat is dus gelukt via 
de 4x100m.”

Gael De Coninck/Swe (800m in 2’09”75): 
De Zweedse scholiere Gael De Coninck is 
een buitenbeentje. Als dochter van Belgi-
sche ouders (Waalse vader, Vlaamse moe-
der) heeft ze een dubbele nationaliteit. 
“Omdat ik in Stockholm woon, en in Zwe-
den faciliteiten krijg, ga ik op de EYOF 
de kleuren van Zweden verdedigen. Op 
andere kampioenschappen kan ik dan nog 
altijd voor België kiezen. Wat de wed-
strijd hier in Lokeren betreft, moet ik 
toegeven dat ik wat frisheid miste. Mijn 

wedstrijd van daags voordien in Nijvel 
(2’07”91) zat nog in de benen.”

Edwin Nys/DCLA (discus, 53m15): “Na 
Milanov ben ik momenteel de enige Belg 
die verder werpt dan 50 meter en dat 
geeft vertrouwen voor het BK van vol-
gend weekend. Hier in Lokeren heb ik in 
ideale omstandigheden kunnen gooien. 
Hoewel, ik ondervond wat last van het 
net van de kooi. Dat kwam een beetje 
boven de sector uit waardoor ik enkele 
nulworpen liet noteren.” 

Hanne De Baene/OB (polsstok, 4m12): 
“Ik ben aarzelend aan het seizoen be-
gonnen maar nu begint het eindelijk te 
lukken. Nochtans had ik vorige week nog 
examens waardoor het verrassend is dat 
ik net nu al een nieuw PR spring. Nu ik 
mijn ticket voor het EK Juniores nog eens 
bevestigd heb, werk ik rustig naar mijn 
volgend doel: een sprong over 4m21, het 
Belgisch junioresrecord. Misschien lukt 
dat zaterdag al wanneer ik in Duitsland 
aan een meeting deelneem waar zowat 
alle tegenstandsters van het EK zullen 
aanwezig zijn. Dat EK in Grosseto moet 
deze zomer inderdaad mijn hoogtepunt 
worden.”

Jarne Duchateau/BRAB (speerwerpen, 
67m09) “Er zat meer in. Zaterdag wierp 
ik op een doordeweekse meeting bij 

de eigen club, Brabo Deurne, de speer 
nog 72m50 ver. Deze keer moest ik het 
met vijf meter minder stellen. De vol-
gende maanden ga ik alleszins trachten 
om opnieuw vooruitgang te boeken. De 
limiet voor het EK is nog 11 centimeter 
verder. Op training slaag ik daar in maar 
tijdens de wedstrijd wil ik het te goed 
doen. Hierdoor verkramp ik wat. Toch 
moet het nog verder want ik zou graag 
opnieuw een contract krijgen bij de VAL. 
Progressie maken is dus de boodschap.”

ROUWEN OM  
MARCEL OELBRANDT

Net op deze dag van de Lokerse Flanders Cup, 
overleed gewezen AVLO-voorzitter Marcel 
Oelbrandt. Marcel werd geboren in Sint Gillis 
Waas op 13 maart 1947 en was heel erg betrokken 
met het verenigingsleven van zijn stad, waar hij 
talrijke vrijwilligersopdrachten uitvoerde. Bij 
Atletiek Vereniging Lokeren had hij zich ook al 
heel verdienstelijk gemaakt als jeugdtrainer en 
medewerker van allerlei organisaties. Marcel trad 
ook talrijke keren op als afgevaardigde van zijn 
atletiekclub tijdens de Algemene Vergadering 
van de Vlaamse Atletiekliga waar hij meermaals 
zijn gemeende bezorgdheid over de toekomst 
van onze sportfederatie verwoordde. Marcel was 
ook lid van de Vlaamse Atletiek Bestuurders.

Marcel Oelbrandt.
Foto: Facebook

Luxehaas Elise Vanderelst ment de 800m 
die gewonnen wordt door Française Hai-
fi Tarchoum (rechts) voor Zenobie Van-
gansbeke. De jonge (eerstejaarsscholiere) 
Zweeds-Belgische of Belgisch-Zweedse Gael 
De Coninck (9067), volgt attent.

Lokerse hoogspringwinst voor 
Emile Verdonck met 2m09.337



CHAMPIONNATS DE BELGIQUE D’ATHLÉTISME
BELGISCHE ATLETIEK KAMPIOENSCHAPPEN

FOTO : BELGA
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MEETING ALBERT ROELANTS IN DEURNE

EERBETOON VOOR 95-JARIGE  
‘VADER VAN HET ANTWERPSE SPEERWERPEN’
Voor het eerst sedert jaren vond er af-
gelopen zaterdag nog eens een meeting 
plaats op de Ruggenveld in Deurne: de 
eerste editie van de ‘Open meeting Al-
bert Roelants’. Ac Brabo wilde daarmee 
een mooi eerbetoon brengen aan trai-
nerslegende Albert Roelants. We mo-
gen gerust stellen dat wat Mon Vanden 
Eynde en Frans Borremans voor het 
afstandslopen, of wat Jacques Borlée 
voor de 4x400m heeft betekend, ook 
van toepassing is voor Bert Roelants 
en het speerwerpen. Zowat alle promi-
nenten uit het Antwerpse speerwerp-
wereldje tekenden present. 
Tekst & Foto’s: Bart SPRUIJT

Wie de ranglijst aller tijden in het 
speerwerpen nakijkt, ziet daarin heel wat 
Antwerpenaren. De top drie - Belgisch 
recordhouder Johan Kloeck (83m65), Tom 
Goyvaerts (82m25) en Marc Van Mensel 
(81m59) - heeft direct of indirect wel een link 
met Ac Brabo of voorganger Antwerp Athletic 
Club. En dan zwijgen we nog over mannen als 
Lode Wijns, Paul Deroo, Frank Stockmans,... 
De afgelopen 25 jaar ging de Belgische titel 
speerwerpen overigens 18 keer naar een 
Antwerpenaar. Albert Roelants mag zonder 
overdrijven de oervader van het Antwerpse 
speersucces genoemd worden. “Albert is als 
eerste echte speertrainer de grondlegger 
van het Antwerpse speersucces,” stelt huidig 
Brabo-trainer en initiatiefnemer Patrick 

Bosschaert. “Met hem is het allemaal 
begonnen. Hij is net 95 jaar geworden. Tot 
enkele jaren geleden gaf hij nog vier keer per 
week training op de club! Hij heeft ons alles 
geleerd en veel kampioenen gemaakt.  We 
moesten hem gewoon een mooi eerbetoon 
geven. Als iemand daar recht op heeft, dan 
is hij het wel. Het deed ons plezier om hem 
zien te genieten. Heel de middag heeft hij 
rechtgestaan en gepraat met oude bekenden. 
Hij bleef maar verhalen vertellen en poseren 
voor de foto’s en hij heeft flink gegeten.” Het 
speerwerpen was uiteraard hét topnummer. 
De bij Brabo aangesloten Bruggeling Jarne 
Duchateau won de competitie met 72m50 na 
een spannend duel met de Fransman Lucas 
Leroy (72m20).  Patrick Bosschaert zag veel 
sterke prestaties. “Jarne haalde zijn op één 
na beste worp van dit jaar. Jammer dat de 
limiet voor het EK beloften (74m40) er nog 
niet uitkwam.” Ook organisatorisch zat het 
helemaal snor. “Een meeting is altijd wat 
stressvol omdat er zoveel bij komt kijken. 
Maar we zijn heel tevreden. We wilden drie 
initiatieven combineren: nadat onze cross 
wegviel, een meeting houden; Albert eren en 
onze Bekerploeg vieren met een barbecue. 
De volgende jaren willen we uitgroeien tot 
een soort (speer)werpfestival. Een soort 
van werpcriterium. Maar hoe het concept er 
zal uitzien, dat moeten we rustig bekijken. 
Ongelofelijk ook hoeveel straffe namen er 
aanwezig waren. Het was een feest,” besluit 
Bosschaert.

WIJNS WAS DE STRAFSTE

Maar dé man waar het allemaal om draaide, 
was uiteraard Albert Roelants. Voor de 
meeting begon werd Albert Roelants de 
piste rondgereden in een witte limousine. 
De 95-jarige kampioenenmaker kon heel de 
namiddag handen schudden en bijpraten met 
oude bekenden. “In 1960 ben ik als trainer 
begonnen in Antwerpen. In totaal heb ik 
93 Belgische kampioenen getraind, en dan 
reken ik vanaf scholier,” vertelde Roelants 
die tot enkele jaren geleden nog actief werp- 
en krachttraining gaf bij Ac Brabo. “Wie de 
strafste atleet van allemaal was? Dat was 
Lode Wijns! Hij werd negen keer na elkaar 
Belgisch kampioen en nam deel aan de 
Spelen van Mexico in 1968. Hij was extreem 
sterk voor een werper van amper 72kg. 
Maar hij trainde slechts drie keer per week. 
Met zijn 79m20 was hij lange tijd Belgisch 
recordhouder. Zijn studies gingen voor. Hij 
is jarenlang vicerector aan de universiteit 
van Brussel geweest. Een straffe gast. Blij 
dat ik hem vandaag nog eens terugzie,” 
straalde de kloeke negentiger. “Veel heb 
ik geleerd in Duitsland. Ik ben jaren naar 
Leverkusen gegaan. Hoewel ik vlak na de 
oorlog niet graag naar Duitsland ging, moet 
ik zeggen dat ik daar wel goed ontvangen 
werd. Krachttraining kende ik wel, maar 
de specifieke technische punten beheersten 
de Duitsers heel goed. Ze deelden ook heel 
uitgebreid hun kennis. Dat was toch een 
andere cultuur dan bij ons. Hier hielden 
de trainers vaak hun kennis voor zichzelf. 
In feite was ik niet echt de allereerste 
speertrainer. Dat was mijn voorganger De 
Saedeleer. Maar dan spreek ik al wel over de 
absolute beginperiode.”

Vlnr. Jarne Duchateau (winnaar van de meeting), Johan 
Kloeck (Belgisch recordhouder met 83m65), Patrick Bos-
schaert (Brabo-trainer en meetingorganisator), Lode Wijns 
(ex-Belgisch recordhouder met 79m20), Marc Van Mensel 
(op twee na beste speerwerper met 81m59), trainer Albert 
Roelants en Tom Goyvaerts (op één na beste Belgische speer-
werper met 82m25). 

Bert Roelants en Lode Wijns.
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