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Beste atletiekliefhebber, 
 
De lente is net begonnen. In atletiektermen betekent dit het 
einde van het winterseizoen en de atleten maken zich klaar 
voor het zomerseizoen: keuze genoeg uit pistewedstrijden 
en wegwedstrijden. En onze joggers kunnen zich uitleven in 
het ruime aanbod van joggingwedstrijden.. 
Wat bracht ons het voorbije winterseizoen op sportief vlak: 
Onze benjamins, pupillen en miniemen bleven op hun elan 
doorgaan en toonde zich in het indoor “Krackcriterium” van 
hun beste zijde. Diverse individuele podiumplaatsen, diverse 
clubklassementen en bijgevolg ook het totaal klassement. 
En dan vergeten we niet de vele persoonlijke en clubrecords 
!! Als jurylid in Hoboken heb ik er velen van ons in actie gezien. Proficiat aan alle 
jongens en meisjes. 
Op de diverse indoorkampioenschappen in Gent, vanaf de categorie kadet, brachten 
ook enkele AVKA atleten wéér eremetaal mee naar onze thuisregio.  
Ik mag ook stellen dat in het veldloopgebeuren onze atleten van zich hebben laten 
horen. Sinds lang konden wij nog eens een overwinning noteren bij de seniores in 
een veldloop bij de VAL. Ditmaal bij de mannen. En de jeugdige atleetjes waren hier 
ook goed voor enkele medailles op gewone veldlopen en provinciale 
kampioenschappen. Onze ultraloper Marc, nog steeds herstellende, liet reeds van 
zich horen met een marathonoverwinning maar de koude dwarsboomde nog enkele 
andere exploten…  In KAVVV verband noteerde ik een mooie AVKA deelname aan de 
veldloop in Wilrijk. 
 
Wat het extrasportieve betreft: wij hebben al 1 papierslag achter de rug. 
Ook de Algemene Jaarvergadering “nieuwe stijl” ligt achter ons. Ik had echter (en ik 
niet alleen) een grotere opkomst verwacht. Volgende kéér beter ???? 
 
Heel belangrijk nieuws voor AVKA is dat het dossier “heraanleg van de piste”kan 
opgestart worden!! Er is binnen AVKA een werkgroep “piste” samengesteld, die met 
de sportfunctionaris verder werkt aan de heraanleg. Onze wensen worden in de mate 
van het mogelijke mee verwerkt in een lastenboek dat de komende weken zal 
opgemaakt worden door een gespecialiseerde firma. Voorwaarde is natuurlijk ook 
nog dat iedereen die zich geëngageerd heeft om dit project mee financieel te 
ondersteunen dit ook daadwerkelijk doet. 
Als de administratieve molen afgerond is en de weergoden ons volgend jaar 
goedgezind zijn,  dan hopen wij dat in september 2007 de vernieuwde piste kan 
ingehuldigd worden. 
 
Ik wens al onze atleten, jong en oud, in competitie of eerder recreatief (oa. onze 
joggers) veel atletiekplezier toe. 
 
Met sportieve groeten, 
Ludo Brion 
Voorzitter - AVKA vzw 



In memoriam 
 
Op zaterdag 28 januari is Christiane Hopstaken op 46-jarige leeftijd overleden.  We 
willen er in dit clubblad eventjes bij blijven stilstaan, omdat zij toch heel wat 
betekende voor onze club.   
Gedurende vele jaren was zij bestuurslid en verzorgde zij het clubsecretariaat. Ze 
maakte, samen met haar man Ronny, vele clubblaadjes. Ze was steeds paraat op 
onze papierslagen die toen vaak duurde tot in de late uurtjes. Zij verzorgde ook 
vele jaren het secretariaat op de scholencrossen, veldlopen, joggings en meetings 
op de sintelpiste aan de Keizershoek en later in Aartselaar. Zij zetelde in het 
bestuur van de sportraad in Kontich en volgde cursussen in functie van de 
provinciale sportdienst.   
Kortom, Christiane en haar gezin stonden op en gingen slapen met atletiek…      
Wij willen hierbij nogmaals onze deelneming betuigen aan Ronny, Tinneke en 
Annemie. 
 
 
 
 
 

Nooit zonder veiligheidsvestje 
 
In september 2005 schreef C&A een prijskamp uit voor scholen en sportclubs. Er 
werd gevraagd te motiveren waarom fluovestjes voor joggers zo belangrijk zijn.  
Voor ons is dit vanzelfsprekend en snel kropen we dus in onze pen: 
 
“Zonder verlichting of reflecterend materiaal ben je als jogger of loper bij schemer 
of nacht zo goed als onzichtbaar voor de andere weggebruikers.  Zonder 
veiligheidsuitrusting ben je dan ook een gevaar op de weg, niet alleen voor uzelf 
maar ook voor de anderen.   Joggen en lopen is heel gezond maar enkel indien dit 
op een veilige manier gebeurt.   De trainers dragen hier een grote 
verantwoordelijkheid en niet alleen wat de veiligheid van onze mensen betreft, 
maar ook wat de eventuele financiële gevolgen betreft: 
verzekeringsmaatschappijen  dekken immers het risico niet indien geen 
veiligheidsuitrusting wordt gedragen.  Vandaar deze oproep aan al onze joggers, 
lopers en ook atleten die trainen op de openbare weg:  DRAAG BUITEN DE PISTE 
UW FLUOVESTJE BIJ SLECHT ZICHT EN VERMINDER ZO DE KANS OP 
ONGEVALLEN” 
 
Dank zij deze actie beschikken wij nu over een 50-tal extra veiligheidsvestjes, 
gratis ! Dus vanaf nu geen excuses meer.  Met dank aan C&A voor de milde 
schenking.  
 
De jogtrainers 
 



Woord van de Schepen van Sport van Kontich 
 

Het WK-indoor te Moskou is net achter de rug. De meeste 
sportclubs zitten momenteel in hun laatste rechte lijn  richting 
competitieslot maar voor de talrijke atleten van AVKA  staat na 
het winterseizoen nu ook nog het zomerseizoen voor de deur. 
Hoewel we anders hadden gehoopt zal het ook dit jaar nog op 
de oude atletiekpiste zijn. Niet voor lang meer want de laatste 
berichten die ik hieromtrent heb doorgekregen waren bijzonder 
positief. Vanuit de gemeente Kontich is er alleszins de 
bereidheid om mee onze bijdrage te leveren voor de aanleg van 
de nieuwe piste. Ook mijn collega in Aartselaar, Nadine 
Francus, doet meer dan haar best om dit financiële plaatje rond 

te krijgen. We hopen met zijn allen dat de  nieuwe piste er zo vlug mogelijk komt. 
Het is trouwens  één van de taken van een gemeentebestuur om de nodige 
infrastructuur te voorzien zodat onze jeugd in de meest optimale omstandigheden 
hun sport kan beoefenen. En vermits AVKA zorgt voor een goede opleiding en  
begeleiding is de kans groot dat we ooit een Kim Gevaert of een Tia Hellebaut op 
één van onze kampioenenvieringen van Aartselaar of Kontich mogen huldigen. Een 
beetje dromen kan geen kwaad vind ik …. 
 
Tot slot wil ik eveneens het bestuur en de medewerkers van AVKA bedanken voor 
hun steun en  
inzet tijdens de  jaarlijkse aktiviteiten van onze sportdienst. 
Verder wens ik alle atleten van AVKA nog een schitterend zomerseizoen toe en dan 
hoop ik net zoals de vorige jaren, begin december,  een grote afvaardiging te mogen 
ontvangen tijdens onze kampioenenviering. 
 
Tot dan! 
 
Luc ABRAMS 
Schepen van sport, Kontich 
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Kapellestraat 9 
2630 Aartselaar 

03/877.21.65 
0477/88.44.34 

www.boetiekfasion.be 

 

Openingsuren 
Dinsdag t.e.m. donderdag : van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur 

Vrijdag en zaterdag :  van 10 tot 13 en van 14 tot 18 uur 
Zondag en maandag gesloten 

 Boetiek 

Fashion 

 

HOBBY & HANDWERK 

Hobbykriebels - Hoevelei 19 - 2630 Aartselaar – 03/877.53.13 
info@hobbykriebels.be – www.hobbykriebels.be 

Slechts 1 adres voor al uw hobby en handwerkmaterialen 
 

Kom eens een kijkje nemen naar ons ruim assortiment Swarovski- en andere 
parels, toebehoren, afgewerkte juwelen, 3D vellen, knutselpakketten, stoffen, 
handwerken, DMC- Anchor en Venus garen en nog zoveel meer. 
Wekelijkse cursussen in diverse hobby- en handwerktechnieken. 
Indien u graag een geborduurde handdoek, sweater, fleece of dergelijk zou willen 
hebben, is dit geen probleem bij ons, en dit voor maar  € 0,50 per letter (3 cm 
hoog).  Ook tekeningen of logo’s zijn mogelijk.   
 

Online hobbywinkelen kan u ook op www.hobbykriebels.be 
 

Hobbykriebels, uw specialist in hobby en handwerk 



Nieuwe bestuursleden 
 
Tijdens de algemene vergadering van 
11 februari 2006 werden 2 nieuwe 
bestuursleden gekozen : Hugo 
Groffen  en Sabine Melis. 

 
een vriendschappelijke sfeer en deskundige begeleiding 

 
 
Sabine Melis.  Haar drie sportieve 
zonen, Robin, Wannes en Tobias 
Hiele, stellen haar voor : “Haar 
leeftijd? Ze is nog even een dertiger.  
Sinds onze start als benjamin is onze 
gedrevenheid voor atletiek steeds 
groter geworden. En dat heeft ons mama nu ook te pakken. We kunnen haar dikwijls 
overtuigen om mee te gaan naar meetings.  En zeg nu zelf, dat is toch beter dan 
‘was en strijk’. Ze brengt ons geregeld naar de training. Dan is een babbeltje met 
andere ouders altijd meegenomen. Elke week ziet ze hoe binnen AVKA sportief talent 
wordt gestimuleerd en hoe ook de recreatieve atleet aan zijn trekken komt. Na veel 
(heel veel) jaren inactiviteit op gebied van sport, heeft ze enkele jaren geleden 
meegedaan aan de start-to-run. Na haar voltijdse job en een druk huishouden heeft 
ze ondervonden dat die inspanning toch een welverdiende ontspanning is. Het lopen 
van vijf kilometer gaat haar nu goed af.  
De betrokkenheid met AVKA is gegroeid. Ze weet dat de trainers een brede 
achterban kunnen gebruiken. Het ondersteunen van een club is intens en vele 
handen maken het werk licht. Als bestuurslid wil ze mee zorgen voor de verdere 
uitbouw van onze atletiekclub. Wat ze juist moet doen, daar zijn wij niet van op de 
hoogte. En om eerlijk te zijn, we denken dat ze dat zelf nog niet concreet weet. Maar 
één ding weten we wel, als ons mama voor iets wil gaan, dan geeft ze zich volledig. 
Dat heeft ze van ons, denken we ☺. Mama, sta je vrouwtje. AVKA rekent op jou !” 
 
 
Hugo Groffen is de vader van Geert Groffen en natuurlijk grootvader van Andy en 
Vicky. Hij is 66 jaar. Loopbaanverplichtingen heeft hij niet meer, maar dat wil niet 
zeggen dat hij thuis in de zetel zit. Hij vangt regelmatig zijn kleinkinderen op en 
speelt al eens chauffeur waar nodig.  Hij speelt schaak en is aangesloten in een 
schaakclub. Samen met zijn echtgenote, Liliane, wandelt (of laat ons zeggen stapt) 
hij heel wat kilometers af.  Vroeger was hij al actief als bestuurslid – hij doorliep 
verschillende functies zoals penningmeester, secretaris – bij SVAA (Sportvereniging 
Aartselaar Atletiek). Hij besliste om AVKA hierin nog enkele jaren bij te staan.   
 
 
We wensen hen succes in deze nieuwe uitdaging. 
 
 



Onze trainers 
 
AVKA werkt met ervaren en/of gediplomeerde trainers.  Hier vindt u een overzicht 
van alle trainers per categorie.  Meer detail vind je op onze website. 
 
 Jeugdtrainers 
De jeugd traint woensdag en vrijdag van 18u00 tot 19u15.  Zij worden soms 
bijgestaan door de andere trainers.  Voelt u zich aangetrokken om mee onze jeugd 
op te leiden, neem dan contact op met de coördinator Dirk Vercammen. 
 
Dirk 
Vercammen  
03/458.29.06  
0496/55.21.66 
 

Annick 
Willems 
03/844.63.66  
0486/82.21.58 
 

Patrick 
Neegers 
03/449.18.01 
0486/95.86.22 
 

Laurent 
Broothaerts 
 
0472/51.17.97 

Luc De 
 

Rechter 

3/887.37.87 0
 

 

 
 Trainers vanaf kadet 
Vanaf kadet zijn er meerdere trainingsdagen, afhankelijk van discipline en trainer. 
 

Jo Verduyn  
 
03/457.96.11 

Jo is trainerscoördinator en traint spurt.   
Traint volgens afspraak met de atleten. 

Jos is hoofdtrainer, geeft spurt, horden, 
verspringen en traint di, wo, do en vrij 
van 19u tot 20u30 

Jos Renders  
03/290.67.81  
0476/28.53.09 
 

Danny Wastyn  
03/288.14.93 
0475/56.89.05 
 

Danny geeft spurt, horden en 
kampnummers met nadruk op 
springnummers.  Hij traint op wo en 
vrij van 19u tot 20u30, maar werkt ook 
met een maandplanning. 



 
Paul geeft spurt en werpnummers en 
traint op di, wo en vrij van 19u00 tot 
20u30 

Paul Vanleene 
 
03/457.80.79 

Marc Brion 
03/457.97.78 
0495/59.79.63 

Marc geeft training in kampnummers.  
Je kan met hem afspreken op di, wo en 
vrij van 19u tot 20u30. 

Bob geeft training in kampnummers op 
afspraak. 

Bob Janssens 
03/827.06.12 
0486/43.81.37 
 

Steven Druyts 
03/458.16.00 
 

Steven geeft hoogspringtraining op 
dinsdag van 19u – 20u30 en op 
afspraak. 

Geert is halve fond-trainer (400m-
1500m).  Hij geeft training op dinsdag 
en donderdag van 19u – 20u30 en 
woensdag (duurloop) om 18u00. 

Geert Groffen 
03/887.74.90 
0499/29.78.98 

Ronny Daniëls 
03/290.01.60 

Ronny geeft fond tot marathon-training 
op maandag van 19u30-20u30 en 
woensdag en vrijdag van 19u – 20u30. 

 
 Jogbegeleiding 
Op regelmatige basis worden cursussen start-to-run georganiseerd.   
De joggers, zowel beginners (5km) als gevorderden (10 km) trainen op woensdag 
en vrijdag om 19u15.  Indien u geïnteresseerd bent om ook de joggers te 
begeleiden, neem dan contact op met de coördinator jogbegeleiding Viviane Van 
Laeken. 
 
Viviane Van 
Laeken 
03/830.48.13 
Coördinator 
Jogbegeleiding 

Erna De Voegt 
03/887.46.49 
 

 



AVKA-INTERVIEW met familie Van De Vreken  
(mama Gerda, papa Luc en kinderen Jeroen, Bob en Joke) 
 
Alle leden van deze familie zijn amper twee seizoenen aangesloten bij 
onze vereniging, maar dat ze gebeten zijn door atletiek blijkt uit volgend 
interview.  
 

Jullie zijn nog maar vrij 
recent in het 
atletiekwereldje gestapt. 
Wat waren de drijfveren 
om voor atletiek te kiezen? 
Gerda: “Op een woensdag 

documenten gingen invullen, vroeg Gerda 

begonnen met joggen, maar zodra ik hoorde dat ik ook met de 

ebben jullie vroeger reeds andere sporten gedaan? 
er deed ik vooral aan 

joggings en we hebben ook nog 

oor welke disciplines hebben jullie gekozen? 
doen. Ik ben reeds maanden 

eldt 

erda, je bent maar net terug van WK-INDOOR voor Masters in Linz, 

g. Ik werd 12de op de 60m in 8”93. Dit 
kon iets beter, maar ik maakte een valse start en dan komt er automatisch nog 

kwamen we met ons Joke naar 
een training met de vraag hoe 
ze kon aansluiten. Joke was 
eigenlijk nog een jaartje te 
jong om in te schrijven, maar 
ze mocht toch mee proberen. 
En zo is het begonnen”. 

uc: “Het moment dat we de aansluitings
of ze niet beter ineens een familieabonnement nam, zo konden we met zijn allen 
gaan atletieken”.  
Gerda:”Luc en ik 
atletiektraining mocht meedoen, kon ik eindelijk mijn droom waarmaken. Jaren 
geleden, kort na de bevalling van Jeroen had ik het al een keer geprobeerd, maar 
mijn toenmalige trainer Jozef Kahan wenste dat ik toch wat meer kwam trainen. 
Dat was toen familiaal niet haalbaar. Na drie weken gaf ik het al op”. 
 
H
Luc: “Ik heb vroeger aan rugby gedaan. Daarna in het leg
lange afstandslopen (5 en 10 km) en wielrennen”. 
Gerda:”Ik deed regelmatig mee aan stratenlopen, 
samen gesquasht”. 
 
V
Luc:”Ik ga in april de marathon van Rotterdam mee
met deze voorbereiding bezig, maar dat wil niet zeggen dat ik me alleen toespits 
op de marathon. Eigenlijk ben ik nog in volle ontdekkingsfase, ik zou ook graag de 
andere disciplines, zoals werp- en springnummers nog onder de knie krijgen”.  
Gerda:”Momenteel is de sprint en het verspringen mijn ding, maar voor mij g
hetzelfde als Luc. Ik wil ook nog van de andere nummers proeven”. 
 
G
Oostenrijk. Hoe was deze ervaring? 
Gerda:”Het was een formidabele ervarin



wat druk bij. Over mijn ver ben ik best tevreden. Ook hier werd ik 12de met een 
sprong van 4m32.  Mijn doelstelling was, niet uit de toon vallen of laatste worden. 
Met deze prestaties heb ik mijn doel bereikt.  Het is echt een aanrader dit eens 
mee te maken. Want je komt er vroegere wereldtoppers tegen, je staat er echt 
van te kijken wat deze atleten op oudere leeftijd nog kunnen”. 
 
Jeroen, jij bent ondertussen 1ste jaarsscholier en de oudste van de 

inderen. Heb jij bepaalde disciplines of ambities die je wil waarmaken? 

 

 (miniem) en 
oke (benjamin)? 

s of plaatsen, belangrijkste is dat hij zich amuseert. Vooral het 

l 

? 
oke:”Ik vind atletiek heel leuk. Crossen doe ik graag, maar ook ver- en 

zijn ook altijd plezant”. 

vooral aan? 
ob:”Horden,ver en polsstok, de loopnummers liggen me iets minder”. 

n zijn? 
uc:”veel toffe mensen. De contacten met de andere ateleten, ouders van andere 

or verbetering vatbaar zijn? 
erda:”Het is wel spijtig dat de oudere atleten, niet zoals de jeugd samen naar de 

ar het is toch plezanter dat 

 of 

k
Jeroen:“Mijn voorkeur gaat uit naar het lange afstandslopen. Ik doe de andere 
disciplines ook wel graag, polsstok zegt me ook wel iets. Probleem is dat ik veel
tijd in mijn school moet steken, zodat ik niet optimaal kan trainen”. 
 
Wat betekent atletiek voor jullie twee andere kinderen, Bob
J
Gerda:”Bob vindt atletiek fantastisch. Hij doet dat heel graag. Bij hem tellen niet 
zo direct de prestatie
sociale aspect is voor hem ook belangrijk, hij heeft hier nieuwe vriendjes gemaakt. 
Het sporten zelf, nieuwe disciplines, uitdagingen zoals polsstok vindt hij boeiend”. 
Luc:”Joke is wel meer prestatiegericht. Het eerst wat ze vraagt na een wedstrijd is 
of ze verbeterd is. Dus ze vindt de plaats of prestatie die ze behaald heeft we
belangrijk, in tegenstelling tot Bob”. 
 
Joke, wat vind je zelf van atletiek
J
hoogspringen, de 1000m. De trainingen 
Heb jij een idool in de atletiek? 
Joke:”Kim Gevaert en Tia Hellebaut”. 
 
Bob, welke disciplines trekken jou 
B
 
Hoe is jullie mening over AVKA, de club waarbij jullie aangeslote
L
kinderen , trainers of bestuursleden zijn echt goed.  
Gerda:”Ja, dat was één van de eerste dingen die ons direct opvielen, het sociale 
karakter van de club. 
 
Zijn er dingen die vo
G
meetings gaan. Atletiek is wel een individuele sport, ma
er bij de volwassenen ook een delegatie van AVKA zou zijn i.p.v. een individu”. 
“Ook heb ik soms het gevoel dat er te weinig trainers zijn in de categorieën vanaf 
kadet.  Want veelal komen dezelfde disciplines aan bod, zoals sprint, ver
horden, maar ik zie bijna nooit speer of hoog geven en dat vind ik wel spijtig”. 
 
 



Joggers overspoelen de Voerstreek! 
 
Dat de vlag niet altijd de lading dekt, mag blijken. 
 
We waren met te weinig deelnemers om te kunnen spreken van een 
overrompeling, maar vinden troost in de gedachte dat niet de kwantiteit maar de 
kwaliteit belangrijk is. 

 
Ondanks de kou, regen en 
sneeuw werd het een ontspannen, 
aangename dag. Joggers, wees 
erbij de volgende keer. Overwin 
die drempelvrees, en ontmoet 
toffe, rare mensen. 
 
Een sfeerbeeld geven zonder 
lyrisch te worden, is moeilijk. 
Voeren is een prachtstreek. Zelfs 
bij 0°C en met sneeuw- of 
regenvlagen.    
 

‘Een gemotiveerde, aangename groep laat de 10 km onder uw voeten 
doorschuiven als had je vleugels.’ 
 
Er zijn ook genoeg beziens-waardigheden die je kou en nat doen vergeten: een 
heuse dassenburcht, holle wegen, 
de oude commanderij (ideaal om je 
op te warmen en te genieten van 
een picknick of een versnapering). 
 
Voeren is zeker een aanrader om te 
bezoeken.  Ga daar eens op zoek 
naar het “Bakhuisje”. Een 
koffiehuisje waar je het landelijke 
gevoel door je lichaam voelt 
stromen. 
 
 
  
Uw minzame verslaggeefster    
Frieda  
 11 maart 2006 



 
 

 
 
 
 
Naar aanleiding van het “10-jarige bestaan”  van AVKA, organiseert de 
club op 29 juli 2006 zijn tweede familiedag. 
 
Heb je eens zin om je atletiekschoenen aan te trekken en aan enkele 
atletiekdisciplines deel te nemen, noteer deze datum dan alvast in je 
agenda. Breng ook je familie, vrienden of collega’s mee. Hoe groter het 
aantal deelnemers, hoe leuker de meeting. 
 
Wat staat er zoal op het programma? 
 
We beginnen met een atletiekwedstrijd waar je kan deelnemen aan 
volgende nummers: 100m – kogelstoten – verspringen – aflossing 4x100m 
 
Om de dag gezellig af te sluiten, kan je ’s avonds mee genieten van onze 
barbecue. 
 
Uitgebreide info wordt weldra door trainers of bestuursleden verspreid of 
consulteer onze site: www.AVKA.be 
 
 
 

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN 
 

 Op de startnummers dient vanaf nu op de plaats waar ‘Ethias – Ethias’ is 
aangebracht (bovenaan het startnummer) een zelfklever ‘Ethias athletics’ te 
worden gekleefd. Vraag deze zelfklever aan je trainer indien dit bij jou nog niet 
gebeurd is !  

 
 Binnenkort is het weer Beker Van Vlaanderen (BVV).  Dit zijn belangrijke 

interclub wedstrijden voor AVKA.  Wij hopen op een talrijke aanwezigheid van 
onze atleten.  Denk eraan : toezeggen is deelnemen ! 

 
 Voor onze jeugd : wij nemen ook dit jaar deel aan de AAS meetings.  Om op het 

einde van het seizoen een trofee te ontvangen, moet je aan minstens 5 van de 8 
AAS meetings deelnemen. Je mag max. 1 proef missen.  
AVKA organiseert dit jaar de finale !  Zet allemaal je beste beentje voor ! 

http://www.avka.be/


GLAZENWASSERIJ 

 
REINIGEN VAN PVC 

ROLLUIKEN EN DAKGOTEN 

 
LUC VAN ROBBROECK  
Guido Gezellestraaat 105 

2630 Aartselaar 
 

Tel. 03 887 07 66 
GSM 0475 725 310 

   
      

Philip en Ingrid 
Liesbeth, Vincent, Sophie en Astrid 

 
Maes - Mullens 

Uit sympathie 



Veldlopen 2005-2006 
 
Bij het begin van het winterseizoen kon onze jeugd kiezen om specifiek crosstraining 
te volgen.  Zij moesten zich hiervoor inschrijven en we kregen hiervoor maar liefst 36 
geïnteresseerden.  ’t Was voor zowel de atleten als trainers een ervaring.  De grote 
hoop aanwezigen op de training én de leeftijdsverschillen maakten het niet altijd 
gemakkelijk.  Maar we hebben wel ondervonden dat de motivatie er echt was.  De 
aanwezigheid op de crossen was ook groter dan andere jaren.  Vooral de eerste 3 
crossen (Mechelen, Boechout en Wilrijk) konden op een ruime aanwezigheid AVKA-
jeugd rekenen, telkens 27.  Toch blijft de indoor een grote concurrent : in Bornem 
daagden slechts 10 AVKA-jeugdigen op en in Essen amper 3.  Op de andere crossen 
(PK Bonheiden, Ekeren en Borsbeek) telden we tussen de 16 en 20 jeugdige atleten. 
 
Bij de benjamins komen we Wannes Hiele tegen als meest regelmatige crosser. 
Uitgezonderd de cross van Essen, heeft hij aan alle crossen deelgenomen.  Hij begint 
zijn seizoen sterk in Mechelen met een 4e plaats en in Wilrijk wordt hij 2e, maar ook 
met 12 van 28 deelnemers in Boechout of 22/53 in Herentals, 18/34 in Sparta 
Bornem, 18/43 in Bonheiden, 9/27 in Ekeren en 11/25 in Borsbeek zijn de resultaten 
schitterend.  Ereplaatsen zijn natuurlijk mooi om te vermelden, maar het 
belangrijkste is dat de atleten naar hun waarde lopen en alles geven om voor zichzelf 
tot een goed eindresultaat te komen.  En dat deed broer Tobias zeker en vast : hij 
werd 17/28 in Boechout, 17/24 in Wilrijk en 33/43 in Bonheiden.  Benjamin 
Janssens liep ook enkele schitterende crossen: 1e in Bor e

Brent Geudens mist in Boechout nipt een podiumplaats 
(4

nem, 2  in Boechout.  

e), tijdens het PK wordt hij 24e.  Wout Neegers loopt 
slechts één cross, in Wilrijk en wint die ook.  Landers 
Smets zien we lopen in de cross van Mechelen 8/13, Wilrijk 
4/24, Bornem 20/34 en Ekeren 23/27 ; Ruben Fierlafijn 
komt slechts 1x aan de start, en dan juist in het slechte 
weer van Ekeren 21/27 en Tobias Papanikitas zien we 
aan het werk in Wilrijk 12/21 en in Ekeren 23/27.  Van 
Joke Van De Vreken kunnen we zeggen dat ze een 
fenomenaal crossseizoen achter de rug heeft : ze werd 2e in 
Boechout, 4e in Wilrijk, 9e tijdens het PK in Bonheiden en 8e 
in Ekeren.  Daphne Laurent mist slecht één keer het 
podium, nl. in Ekeren, waar ze 4e werd.  In Mechelen 
behaalde ze zilver, Boechout goud, het PK Bonheiden was 
brons waard, evenals in Borsbeek.  Ze mist één cross om 
crosstrofee-laureaat van de provincie Antwerpen te worden.  
In Ekeren en Borsbeek komen we ook Karl Gryp als niet 
aangesloten tegen. Omdat hij nog een jaartje te jong is, 
krijgt hij nog geen officiële startnummer.  
 



Robin Hiele wordt dat 
wel bij de pupillen, hij 
eindigt in dit criterium op 
de 5e plaats, dankzij een 
schitterende reeks van 
crossen : hij wordt 
verschillende keren 3e : 
Mechelen, Boechout, op 
het PK in Bonheiden en in 
Ekeren. In Wilrijk 
ontvangt hij goud.  
Slechts 1x, in Borsbeek, 
grijpt hij naast het 
podium.  Arne 
Weemaes was bij de 
pupillen het meeste 
aanwezig op de crossen.  

Hij miste enkel de cross in Essen.  Arne liep heel regelmatig, op één uitzondering na 
– hij had toen geen goesting, zei hij zelf: Mechelen 10/19, Boechout 8/18, Wilrijk 
7/21, Bornem 28/42, PK in Bonheiden 19/42, Ekeren 11/18 en Borsbeek 18/24.  
Stijn Luyts is een heel regelmatige loper : Mechelen 20/30, Boechout 12/22, Wilrijk 
13/21 en Borsbeek 24/36, evenals Joren Smets 23/30 in Mechelen, 8/21 in Wilrijk, 
28/34 in Bornem en 31/35 in Ekeren.  Er zijn enkele pupillen die we slechts 1x aan 
de start zagen: in Mechelen waren dat David Devrieze 16/19, Siemen Gits, 13/30, 
Karen De Pooter 18/20 ; in Boechout zagen we Yoni Horemans (10/18) aan het 
werk en in Wilrijk Roel Van De Kerkhof (15/21) en Sofie Vercammen (9/11).  
Door kwetsuren en ziekte heeft Elisabeth Broothaerts zich niet kunnen laten zien 
als andere jaren. Alleen in ’t begin van ’t seizoen zagen we haar aan het werk in 
Mechelen, waar ze 5e eindigde, in Boechout 14e en in Wilrijk 3e.  Femke Devrieze 
komt altijd vol zenuwen aan de start, maar laat wel een mooie reeks resultaten zien : 
Mechelen 8/22, Boechout 14/31, Wilrijk 6/11, Bonheiden 29/47,  Ekeren 15/30 en 
Borsbeek 13/25. Ine Hermans is de ruste zelve is, ze is een heel regelmatige 
loopsters en we verwachten dat we in de toekomst nog wel wat van haar zullen te 
zien krijgen.  In Mechelen werd ze 8/20, Boechout 7/29, Wilrijk 2/11, Bornem 9/52 
en Bonheiden 9/39.  Een andere rustige en vriendelijke persoonlijkheid en regelmatig 
aan de startlijn terug te vinden is Ilke Vermeulen : Mechelen 7/22, Boechout 20/31, 
Wilrijk 10/11, Bonheiden 36/47, Ekeren 20/30 en Borsbeek 21/25.  Nikita 
Vannieuwenhoven komen we tegen in Mechelen 11/22, Boechout 22/31 en Wilrijk 
8/11.  Zij heeft haar crossseizoen ook vroegtijdig moeten onderbreken wegens 
kwetsuren.  Bij de miniemen zijn er 2 atleten die aan alle door de club 
georganiseerde crossen hebben meegedaan : Sigrid Vercauteren en Ian 
Crauwels.  Sigrid eindigt in de crosstrofee provincie Antwerpen 8e en werd 3e in 
het criterium van de KAVVV.  Ze is een heel regelmatige loopster, lijkt altijd heel 
ontspannen te lopen.  Ze mist enkele keren (4e in Mechelen en Boechout, 5e in 
Bornem) nipt het podium.   



In Wilrijk wordt ze 2e, tijdens het PK Bonheiden 
loopt ze zich naar een prachtige 8e plaats, in 
Ekeren wordt ze 7e en in Borsbeek 6e.  Ze sluit 
haar seizoen af in Essen met een podium, 3e 
plaats.  Den Ian loopt op karakter.  Soms 
heeft hij wat last van de ademhaling, maar 
andere keren zie je hem er echt wel voor gaan 
: Mechelen 16/22, Boechout 17/22, Wilrijk 
16/18, Bornem 26/36, Bonheiden 34/56, 
Ekeren 25/36, Borsbeek 28/31 en Essen 22/24.  
Een andere doorbijter is Camie Holvoet, zij 
heeft een heel seizoen heel sterk gelopen en 
evolueerde zelfs nog naar het einde toe : 
Mechelen 8/21, Boechout 12/29, Herentals 
17/51, Bornem 12/34, Bonheiden 24/50 en 
Ekeren 10/40.  Ylonka Devrieze start 
tegenwoordig eerder voorzichtig in de crossen, 
maar eindigt altijd met een beresterke 

eindsprint : Mechelen 9/21, Boechout 10/29, Bonheiden 26/50, Ekeren 17/40 en 
Borsbeek 21/35.  Vicky Groffen sukkelde dit seizoen met ziekte en kwetsuren en 
was er soms alleen bij als toeschouwer.  Ze liep in Mechelen (14/21), Boechout 
(14/29), Herentals (28/51), Bonheiden (44/50) en Essen (16/18).  Filip 
Vercammen zijn resultaten zijn over het algemeen goed, maar we weten dat hij 
soms wel beter kan : Mechelen 11/27, Boechout 6/21, Wilrijk 5/18, Bonheiden 25/44, 
Ekeren 17/23 en Borsbeek 16/30. Jelle Vermeulen start zijn seizoen schitterend, 
met een 5e plaats in Mechelen, maar dan verloopt het seizoen met ups-and downs.  
Hij liep een paar keer met ziekte in het lijf en dat laat zich gevoelen in de uitslagen : 
Boechout 21/22, Wilrijk 9/18, Bonheiden 54/56, Ekeren 20/36 en Borsbeek 27/31.  
Bob Van De Vreken en Glenn Van Uden zijn erbij in Mechelen met resp. 26e en 
15/27, Boechout 13e en 10e/21, Wilrijk 6e en 10e/18 plaats.  Bob komen we ook nog 
tegen tijdens het PK in Bonheiden 42e/44, Glenn in Borsbeek 20/30. Robin 
Vanderborght liep slechts 2 crossen in Mechelen 15/22 en Boechout 19/22 en 
moest dan zijn seizoen afbreken door een kwetsuur.  Tom Neegers geeft de 
voorkeur aan het indoorseizoen.  We komen hem 2x tegen in de cross en telkens 
met een heel mooi resultaat : Wilrijk 8/18, Ekeren 12/36. Frederik Jacobs liep mee 
in Boechout 12/22, Elias Papanikitas in Borsbeek 31/31.   
Vanaf kadetten vinden we heel wat minder AVKA atleten aan de start, alhoewel in de 
cross van Mechelen heel wat jongens aanwezig waren : Thomas Crauwels (19/27), 
Jef De Smet (20), Andy Groffen (24) en Ruben Devrieze (26). Annemie 
Daniëls vertegenwoordigde onze kadetten meisjes (16/26).  Thomas liep ook nog 
in Boechout (10/16), evenals Andy 12e, Mitchel Van Der Steen 1e en Annemie 
10/15.  Annemie traint tegenwoordig wat meer op meerkamp, waardoor ze haar 
schitterend crossseizoen van vorig jaar niet kan herhalen.  We komen haar toch nog 
heel regelmatige en met behoorlijke resultaten tegen in de crossen : bovenop de 
bovengenoemde resultaten werd ze 29e op het PK Bonheiden en 18e in Essen. Andy 
komen we nog tegen in Wilrijk 9e, in Bornem 38e, op het PK in Bonheiden 23e, om 
zijn seizoen af te sluiten in Ekeren met een 23e plaats.   



Mitchel is een jongen die het talent en de wilskracht combineert.  Hij liep een 
schitterend seizoen met, bovenop zijn 1e plaats in Boechout, ook nog een 3e plaats in 

Bornem.  Tijdens het PK in Bonheiden kende 
hij spijtig genoeg een serieuze dip (hij gaf op).  
Maar hij liep zich nog naar een 5e plaats in 
Ekeren en op het BK in Oostende werd hij 35e, 
ondanks een trainingsachterstand door griep.   
Regelmatig vinden we ook masters in de 
uitslagen.  Gunther Crauwels heeft zich 
gewaagd aan 2 korte crossen – in Mechelen 
20e en in Boechout 14e – om vervolgens door 
een kwetsuur aan de kantlijn te blijven.  Hij 
was wel elke cross paraat om onze jeugd te 
helpen aan de startlijn.  Ria Cornelis zien we 
minder op de piste, maar komen we in het 
veld, samen met haar echtgenoot John 
Arnauts regelmatig tegen.  Zo zien we Ria en 
John in Mechelen respectievelijk 12/24 en 
24/46 eindigen, in Bornem 62/72 en 76/139 , 
in Herentals 57/70 en 82/139 en in Bonheiden 

45/58 en 77/148.  Gerda Andries heeft zich meer en meer toegelegd op het 
indoorgebeuren, maar dat wil niet zeggen dat ze af en toe een crossje meepikt. In 
Mechelen eindigde ze 13e en in Wilrijk 7e.  Geert Groffen werd in Mechelen 20e. Hij 
komt enkele keren als een tandem over de lijn met Marc Brion.  Zo eindigden ze in 
Boechout respectievelijk 20e en 21e en in Herentals 68e en 69e van de 176.  In 
Bornem lukte dit niet en moest Marc enkele plaatsjes prijsgeven: 64e en 68e/139.  
Marc liep ook nog het PK in Bonheiden 60e, Ekeren 26e en in Borsbeek 24e. Serge 
Weemaes, onze jonge master, liet zich zien in Boechout 16e, in Ekeren 11e en in 
Borsbeek 28e .  Ronny Daniëls mochten we aanmoedigen in de crossen in 
Mechelen 31e, Bonheiden 100e, Borsbeek 51e en Essen 26e.  En Kurt Van der Steen 
werd in Bonheiden 50e, in Ekeren 20e en behaalde tijdens het BK Masters te Flémalle 
eenzelfde plaats als zijn zoon, nl. 35e.  Zijn echtgenote Heidi Peters werd tijdens dit 
BK Masters 8e.  We zagen haar ook nog aan het werk in Ekeren, waar ze ook 8e 
eindigde. Marc Papanikitas liet zich opmerken in Wilrijk met een 2e plaats en 
tijdens het PK in Bonheiden werd hij 10e bij de seniors.  Als we over de seniors 
spreken, denken we al direct aan Michael McNaughton, die zich verschillende 
keren liet opmerken op TV en met foto in de krant verscheen. In Boechout werd hij 
1e en tijdens het BK in Oostende werd hij 45e. En onze enige senior dame die 
crossen liep, was Tanya Jansegers. Ze liep tot hiertoe enkel voor de KAVVV.  In 
Wilrijk werd ze 7e. Ze behaalde de 1e plaats in het eindklassement van het criterium 
van de KAVVV. 
 
Velen van onze crossers hebben nog aan andere wedstrijden deelgenomen.  We 
hebben hier alleen de crossen in clubverband overlopen.  Het is een massa 
informatie en we hopen dat we de fouten en vergetelheden tot een minimum 
beperkt hebben.  



Mechelsesteenweg 27 l 2550 Kontich-centrum
03/457 67 03  l  studiosport@skynet.be

Voor een verantwoorde keuze 
van je loopschoen: 

videoanalyse van je looppatroon.

Speciaalzaak voor lopers: 
schoenen, spikes, kousen, functionele kledij, 

hartslagmeters, ...

Tot spoedig
Gert & Dirk

Open: 10-12.30u en 14-18.30u; zaterdag 10-18u 
Gesl: Maandagvoormiddag en donderdagvoormiddag

Running Center
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Kalender zomerseizoen 2006 
 

Op onze website www.avka.be staat de meest recente informatie C
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Datum Activiteit Detail activiteit Plaats 

    12/04/06 meeting KAVVV : 3-kamp jeugd – 14 u Deurne  
    17/04/06 meeting AAS pup-ben-min Aartselaar (AVKA) 
    19/04/06 lessenreeks voor de gevorderde jogger (van 5 naar 10km) Aartselaar (AVKA) 
    22/04/06 meeting BVV meisjes ben-pup-min Duffel (DUFF) 
    23/04/06 meeting BVV jongens ben-pup-min Aartselaar (AVKA) 
    23/04/06 Wegwedstrijd Nike Antwerp 10 miles, Nike start to run 5 km  Antwerpen 
    29/04/06 meeting PK alle categorieën dag 1 Turnhout (TUAC) 
    30/04/06 meeting PK alle categorieën dag 2 Lier (LIER) 

    01/05/06 meeting AAS pup-ben-min Essen (ESAK) 
    06/05/06 meeting BVV kad-schol meisjes Willebroek (RAM) 
    07/05/06 meeting BVV kad-schol jongens Aalst (EA) 
    12/05/06 looptest Over 5 km of over 8 km, gevolgd door een diplomauitreiking Aartselaar (AVKA) 
    13/05/06 meeting BVV vrouwen Turnhout (TUAC) 
    14/05/06 meeting BVV mannen Mol (VMOL) 
    19/05/06 loopscholing Start nieuwe reeks loopscholing, 1x per maand  Antwerpen 
    21/05/06 meeting KVV alle categorieën Oordegem (VS) 
    24/05/06 meeting KAVVV wedstrijd Burcht (AT84) 
    28/05/06 meeting AAS pup-ben-min ‘s Gravenwezel (LIER) 

    03/06/06  Papierslag + pannekoekenslag verzorgd door de joggers Kontich/Aartselaar 
    10/06/06 meeting AAS pup-ben-min Ekeren (ACBR) 
    11/06/06 meeting BVV masters dames Ninove (VITA) 
    11/06/06 meeting BVV masters heren Oostende (HCO) 
    16/06/06 Wegwedstrijd BK, KVV en EK 100km Torhout (HAC) 
    17/06/06 meeting KVV en PK masters  Nieuwpoort (MACW) 
    24/06/06 meeting PK Jeugd Duffel (DUFF) 
    30/06/06 jogging Meer details volgen Vorselaar 

    1-2/07/06 meeting PK meerkampen Turnhout (TUAC) 
    08/07/06 meeting KAVVV-wedstrijd Beveren (AVI) 
    08-09/07/06 meeting BK alle categorieën  
    15/07/06 meeting Open meeting vanaf kadet Aartselaar (AVKA) 
    22/07/06 meeting Nacht van de atletiek Heusden-Zolder (AVT) 
    22/07/06 meeting Open meeting Lier (Lyra) 
    29/07/06  Familiedag Aartselaar (AVKA) 

    15/08/06 meeting Kamp. van Vlaanderen kad-schol Heusden-Zolder (AVT) 
    20/08/06 meeting PK estafetten Lier (LYRA) 
    23/08/06 lessenreeks ‘Start to run’ - (inschrijving op infoavond – 21/08) Aartselaar (AVKA) 
    25/08/06 meeting Memorial Van Damme Brussel 
    26/08/06 meeting AAS en speerwerpersfestival pup-ben-min Boechout (SGOLA) 
    26/08/06 Wegwedstrijd BK halve marathon Geraardsbergen (ACG) 
    26-27/08/06 meeting BK meerkampen Herve (HERV) 
    27/08/06 meeting Speerwerpersfestival AC Boechout (SGOLA) 

    02/09/06  papierslag Kontich (AVKA) 
    02-03/09/06 meeting BK kad-schol + estafetten Juniores Leuven (DCLA) 
    09/09/06 meeting AAS pup-ben-min Kapellen (KAPE) 
    09/09/06 meeting BK masters Herentals (ACHL) 
    09/09/06 meeting Interprovinciale wedstrijd  
    10/09/06 meeting BK juniores en beloften Luik (RFCL) 
    16/09/06 meeting Finale Beker van Vlaanderen jeugd Lier (LYRA) 
    17/09/06 meeting BK estafetten Brussel (RESC) 
    30/09/06 meeting Finale AAS Aartselaar (AVKA) 

 



 



SUPERCRACK 2006 
 
Deze winter hebben onze jeugdatleetjes weer van zich laten horen in de 
Supercrack indoorwedstrijd te Hoboken.  Opvallend was de grote aanwezigheid van 
AVKA in dit criterium. Het viel de journalist van Het Nieuwsblad ook op, die prompt 
van onze vereniging een verslag met foto in de krant plaatste. 
 
Bij de benjamin jongens behaalden we met Jonas Neegers een tweede plaats, 
maar nog vier andere atleten haalden de top-10 in het eindklassement. Brent 
Geudens 5de, Dante Marks 6de, Wout Neegers 7de en Wannes Hiele 10de. Tobias Hiele 
werd 16de. 
 

Daphne Laurent werd 1ste en Supercrack bij de 
benjamin meisjes. Onze twee andere 
benjamin meisjes, Hannah De Schrijver 4de en 
Joke Van De Vreken 6de behaalden mooie 
ereplaatsen in het eindklassement. 
 
Nog een Supercrack bij de pupillen jongens. 
Voor deze knalprestatie zorgde Robin Hiele. 
Aaron Marks werd 8ste , Stijn Luyts 9de en 
Thomas Fierens 11de. 

 

een podiump

et algemene

Bij de pupillen meisjes zorgde Annelies Van Hoofstat bijna voor de verrassing, 
maar werd als eerstejaars pupil knap 2de. Onze andere meisjes  met onder andere 
Elisabeth Broothaerts 6de , Femke Devrieze 9de en Karen De Pooter 17de  behaalden 
ook een zeer verdienstelijk klassement. 
 
Nog maar net miniem, maar toch de 1ste plaats wegkapen, is zeer sterk. Hiervoor 
zorgde Mathias Broothaerts bij de miniemen jongens. Iets verder in het 
klassement zien we Tom Neegers 8ste, Sebastiaan  Cosaert 11de, Filip Vercammen 
12de, Sam Devolder 19de en Bob Van de Vreken op de 24ste plaats. 
 
Bij onze miniemen 
meisjes g laats, 
maar toch knappe resultaten 
voor Elies Marynissen 9de, 
Ylonka Devrieze 11de en 
Jolien De Pooter 22ste. 
 
H  
Clubklassement van de 
Supercrack was dit jaar 
voor AVKA!!!    Een dikke 
proficiat voor onze 
jongste atleten. 



Provinciaal kampioenschap indoor AC 
 
Op het provinciaal kampioenschap indoor, dat plaatsvond op 15 januari in Gent, 
waren er uitzonderlijk veel atleten van AVKA. Wat bijzonder opviel, was het grote 
aantal jongeren: maar liefst 10 kadetten en 6 scholieren. De jonge garde liet van zich 
horen door mooie prestaties en meerdere medailles.  
 
Het hoogspringen bij de jongens leverde AVKA twee medailles op: Thomas tekende 
met een prachtige sprong over 1m64 voor een gouden medaille, Sander sprong in 
een categorie hoger naar het brons.  
 
Een bronzen medaille was er ook voor 
Eva, die zich op de 60h naar een mooie 
tijd liep van 9”74.  
 
Kenneth liep, zoals hij later zelf ook 
zei, een droomkoers op de 60. Na een 
geweldige start liep de eerstejaar 
scholier meteen naar zijn eerste 
scholierengoud: eveneens een 
persoonlijk record én een clubrecord op 
de 60. Op de 200 strandde hij op 
slechts 7 honderdste van goud.  
 

Eveneens twee medailles waren er 
voor Wim en Hendrik, beiden 
junior. Wim behaalde zilver in het 
verspringen en brons op de 60h, 
Hendrik liep zich naar een clubrecord 
en brons in de 60m, maar hij deed 
nog beter met een zilveren medaille 
op de 200.  
 
Maar ook de masters lieten zich niet 
onbetuigd. Erna en Gerda vochten 
een heroïsch duel uit op de 60 meter 
dat gewonnen werd door Gerda. Erna 
nam later wel nog deel aan het 
verspringen waarin ze revanche en 
goud bemachtigde.  
 
De masters mannen behaalden ook 
mooie prestaties.  Marc behaalde 

twee gouden medailles: één in het verspringen en één in het hoogspringen. Bob 
sprong in zijn leeftijdscategorie ook naar goud in het ver.  
 



Alle prestaties op een rijtje:  
60h: 9"74 (3e) Sander (schol) hoog 1m74 (3e) Eva (cad) 
ver: 4m23 60: reeks 7.98 
ver:  5m04 

Christof (schol) 
200: 25.06  Thomas (cad) 

hoog: 1m64 (1e) Laurens (schol) 60: reeks 8.15 
60: reeks 8.74 Annelies (schol) kogel: 7m80 Carolien (cad) 
Ver: 4m67 (4e)  60 R 7.28 ; F 7.29 (3e) 
ver: 4m88 

Hendrik (jun) 
200: 23”51 (2de) Jef (cad) 

hoog: 1m35 ver: 6m32 (2de) 
ver: 4m08 

Wim (jun) 
60h: 9.19 (3e) Ruben (cad) 

hoog: 1m45 Oliver (jun) 60: reeks 7.40 
hoog: 1m40 (5e) Benjamin (jun) 400: 55.58 Eline (cad) 
60H: reeks 10.01 Dave (sen) 60: reeks 7.43 

Annemie (cad) kogel, 7m85 60 R 9.19 ; F 9.06 (2e) 
Andy (cad) 400: 63.83 (4e) 

Erna (mas) 
ver: 4m34 (1ste) 

Mitchel (cad) 800: 2’18.08  (4e) 60 R 9.30 ; F 8.94 (1e) 
Arno (cad) 800: 3’04.60 

Gerda (mas) 
Hoog: 1m30  

60: R 8.29 ; F 8.27 (4e) ver: 5m19 (1e) Jasmien (schol) 
200: 28.44 

Marc (mas) 
hoog: 1m60 (1e) 

60: R 7.51 , F 7.43 (1e) Bob (mas) ver: 4m40 (1e) Kenneth (schol) 
200: 23.95 (2de) Geert (mas) 800: 2.09.10 

   
 
   

 Vlaams kampioenschap kadetten en scholieren 
 
Op 22 januari vond het Vlaams Kampioenschap voor kadetten en scholieren plaats. 
Er waren zes deelnemers van onze club en al deze deelnemers zetten prestaties neer 
om te onthouden.  
 
Eva en Eline deden mee met de 60H. Deze 
tweedejaarscadetten zetten in hun reeks een 
nieuw persoonlijk record neer van respectievelijk 
9”73 en 9”94. Eva mocht meedoen in de finale, 
waar ze na een iets mindere start knap vijfde werd 
in een tijd van 9”80.  
 
Jasmien deed op twee nummers mee. Op de 60 
meter werd ze tweede in haar reeks met een 
mooie tijd van 8”25, waarmee ze maar net uit de 
finale viel. Ze liep de 200 in een tijd van 28”05.  
 
Ook puike prestaties in het hoogspringen, waar we 
twee Avkaianen in de resultaten terugvinden. 
Thomas verraste met een bronzen medaille. Hij 



sprong 1m68. Sander sprong met 1m81 een persoonlijk record en kaapte bij de 
scholieren zo de vijfde plaats weg.  
 
Voor Kenneth was het een dag om snel te vergeten. In de reeksen 200 liep hij 
23”81. In zijn reeks van de 60m zette hij een tijd neer van 7”47, maar enkel 
honderdste boven zijn record. Hij haalde 2 keer de finale met deze tijden, maar hij 
moest geblesseerd afhaken. De finale van de 60 liep hij nog wel en werd toch nog 
zevende (7”51). De finale van de 200 moest hij aan zich laten voorbijgaan.  
 
 
 

 Belgisch kampioenschap kadetten en scholieren 
 
Vijf deelnemers op het laatste belangrijke kampioenschap deze winter voor onze 
jeugd: het Belgisch Kampioenschap kadetten en scholieren.  
 
 
Eline en Eva namen beiden deel aan de 
60H. Eva verraste met een heel goede tijd 
in haar reeks: 9.54! Ze werd derde in haar 
reeks en belandde zo in de finale. Na een 
mindere start werd ze daar zevende. Eline 
verbeterde haar tijd in de reeksen tot 9.92.  
 
 
Jasmien nam deel aan de 60 en de 200. De tweedejaarsscholiere uit Aartselaar was 
vooral tevreden over haar 60: ze liep zich naar een nieuw persoonlijk record van 
8.23.  
 
Thomas lukte in het hoogspringen een sprong over 1m66. Hiermee werd de kadet 
knap vijfde op slechts vier centimeter van een bronzen medaille. Scholier Sander 
nam ook deel aan het hoogspringen, hij verraste zichzelf – hij was de week voor het 
kampioenschap ziek geweest en verwachtte dus niet veel –  met een sprong over 
1m84: drie centimeter beter als op het Vlaams Kampioenschap enkele weken 
geleden. Hij strandde net naast het podium, op slechts twee centimeter van de 
bronzen medaille. Op 1m81 hing het even aan een zijden draadje, pas bij de derde 
en dus laatste poging bleef de lat liggen. Over 1m84 wipte hij van de eerste keer: 
een nieuw persoonlijk record en hij kan vol verwachting uitkijken naar de zomer.  
 
 
 

 Universitaire kampioenschappen 
 
Gent – 18 maart 2006.  Karlien Verduyn behaalde tijdens de universitaire 
kampioenschappen indoor met een sprong van 5m27 zilver in het ver.  Lize Van 
Dyck liep de 400m in 60”13 en werd universitair kampioene.  
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AVKA trainingsweekend te Herentals 11-12 maart 2006 
 
Het trainingsweekend is onder onze jeugd al zo gekend, dat de kinderen al lang 
aan het aftellen waren tot het bewuste weekend.  Dit jaar werd de groep 
uitgebreid met kadetten en scholieren. En 11 maart was het dan zover. De ouders 
werden om 9u.30, na het 
opmaken van de bedden, 
buitengewerkt. Dit weekend 
was van de jeugd !  
 
Na een korte briefing door de 
trainers, konden we van start 
gaan met een 2 uur durende 
training. Toegeven, het was 
niet al te warm en tijdens de 
training zelf trakteerden de 
weergoden ons op een ijzig 
koude sneeuwbui, die niet echt 
werd gewaardeerd.  
 
De kadetten en scholieren maakten na een uitgebreide opwarming kennis met 
enkele nieuwe coördinatieoefeningen om daarna hun reactiesnelheid aan te 
scherpen tijdens de starttraining. Tegen kwart voor 12 keerden ze voldaan, maar 
totaal verkleumd terug naar het sporthotel. 
 
Na het middagmaal werden er bij de jongeren ploegen samengesteld waarmee 
doorheen het hele weekend verschillende spelen werden uitgevoerd. Na een spel 
konden, naargelang de score, de deelnemers letters uit een zak nemen om op het 
einde van het weekend het langste woord te vormen. Dus hoe beter een ploeg 
scoorde, hoe meer letters,… 
 

Die eerste proef die ze moesten afleggen 
was een spoedcursus bij Touring/VTB. In 
plaats van touwtrekken tegen een andere 
ploeg, trokken ze deze keer een auto 
vooruit over een afstand van 50m. De 
krachtpatsers sleurden uit alle macht de 
auto verder in een recordtijd van 18”33. 
Vervolgens gingen ze kettingspringen. Per 
ploeg sprong iedere atleet uit stilstand 
zover hij/zij kon. Al de afstanden per 
ploeg werden samengeteld en vormden zo 
de verste sprong: 15m60.  De derde test 
was een 10-vragen kwis gebaseerd op 

“Ren Je Rot “, u weet wel van in die goeie oude tijd .  De volgende test “Het Gat 
Van Den Ezel “ werd, wegens de koude binnen uitgevoerd.  De atleetjes moesten 



geblinddoekt trachten met een staart zo dicht mogelijk in het “gat” van de ezel te 
prikken. Hoe dichter, hoe hoger de score.   
Terwijl de ‘jongeren’ hun ploegenspel zo goed mogelijk afwerkten, trokken ‘de 
ouderen’ naar de sporthal voor een heuse hoogspringtraining. 
 
De anciens onder ons dachten als avondactiviteit aan een kwis te mogen 
deelnemen, maar om eens wat anders te doen, werd de bovenste verdieping van  
het hotel omgetoverd tot een bioscoopzaal. 70 plaatsen, breedbeeld film, kompleet 
met Dolby Surround, en ja zelfs hapjes en drankjes. Two Brothers was de titel van 
de film .  Voor sommigen een ontroerende film, voor anderen een beetje te saai.  
Tijdens de pauze werd Tom in de bloemetjes gezet, want hij verjaarde die dag. 
 
Stilaan kwam er een einde aan de 
eerste dag, toch voor de benjamins 
en de pupillen. De miniemen kregen 
nog een bonusuurtje om wat te 
relaxen in  pyjama. De kadetten en 
scholieren rondden hun avondje af 
met nog een spelletje Trivial persuit 
en dit met het nodige getetter en 
gelach. 
In de meeste kamers was het vrij 
snel muisstil. Behalve in één kamer. Enkele miniemen jongens waanden zich in een 
tropisch land. De verwarming in hun kamer kon niet worden afgezet waardoor 
slapen in ondergoed met ramen en deur open een must was. 
 

Dag 2 startte na een uitgebreid ontbijt, 
met een tweede training. Ditmaal zat 
het weer ons meer mee. De wind was 
gaan liggen, geen sneeuw meer en de 
zon liet zich ruim zien. Voor de 
kadetten en scholieren het ideale 
weertje voor een ‘fartlek’. 
In de namiddag trokken de ganse 
ploeg naar de ijspiste in openlucht. Na 



140 veters te hebben geknoopt kon AVKA zich eens van een andere sportieve kant 
laten zien . Blijkbaar had iedereen al eens stiekem geoefend want er waren relatief 
weinig valpartijen. 
De dag werd afgesloten met de laatste proef : een zo lang mogelijk woord vormen 
met de letters die doorheen het weekend werden verzameld : het langste woord 
was  “NIEUWBOUWSCHUURTJES”.  Als we de verdiende punten van het weekend 
allemaal samentelden waren AC The Lozers de absolute winnaars. Toch kennen wij 
tijdens dit toffe weekend geen verliezers en werd iedereen met een snoepzakje 
getrakteerd. 
 
Halfvijf, het derde AVKA-jeugd-jongeren-weekend  zit erop. Iedereen heeft zich rot 
geamuseerd wat ook blijkt uit de letterlijk overgenomen citaten uit een dagboek 

dat we hebben laten rondgaan.  
 

 

gesteld hebben in de 
jeugdwerking en 
danken ook de atleten 
ie er uiteraard mee 

 

 Jo en Karlien. 

De trainers danken de 
ouders voor het 
vertrouwen dat ze 

d
voor zorgden dat dit 
derde AVKA-
trainingsweekend weer 
een succes werd. 
 
Ook een bedankje voor 
onze gasttrainers: Jos 
en Danny. 
 

Bekijk het uitgebreide verslag en de vele foto’s op onze website ! 
De trainers van dienst: Annick, Ellen, Dirk, Laurent, Patrick,



AVKA anders in beeld 
 

Kampioenenviering Kontich – 10 december 2005 
‘Sportvrouw van het jaar’ : Karlien Verduyn 

Jaarfeest 
18 november 2005  

Papierslag  
18 januari 2006 



Outdoor Clubrecords 
      

 Benjamins meisjes    

60 m Van Hoofstat Annelies 9.41 Lier 25/06/2005 

1000 m Laurent Daphne 3.50.67 Brasschaat 1/10/2005 

hoog Van Hoofstat Annelies 1.15 Boechout 27/08/2005 

ver Van Hoofstat Annelies 4.07 Brasschaat 11/06/2005 

kogel Van Lancker Sharon 9.24 St Niklaas 22/06/1997 

hockeybal Vercammen Sofie 30.88 Lier 3/10/2004 

vierkamp Van Hoofstat Annelies 1471 Brasschaat 11/06/2005 
      

 Benjamins Jongens    

60 m Van Hoyweghen Nigel 9.33 Booischot 1/07/2000 

1000 m Van Hoyweghen Nigel 3.23.2 Aalst 13/05/2000 

hoog Van Hoyweghen Nigel 1.20 Kapellen 11/05/2000 

ver Van Hoyweghen Nigel 4.07 Aalst 13/05/2000 

kogel Maes Yannick 8.89 Kapellen 18/09/1999 

hockeybal Neegers Tom 36.50 Lier 5/10/2003 

vierkamp Vercammen Filip 1705 Kapellen 14/09/2002 
      

 Pupillen  Meisjes    

60 m De Bruyn Jolijn 8.82 Merksem 1/06/2002 

1000 m Holvoet Camie 3.38.97 Aartselaar 18/06/2005 

60m horden Ruymaekers  Elke 12.3 Willebroek   27/07/1987 

hoog Ruymaekers Elke 1.35 Edegem   30/06/1987 

ver Adriaensen Eva 4.16 Essen 30/06/2002 

kogel 2 kg Van Lancker Sharon 8.81 Deinze 10/04/1999 

discus 600g Daniels Annemie 21.57 Hasselt 27/07/2003 

hockeybal Daniels Annemie 37.19 Anderlecht 12/10/2003 

vierkamp Marynissen Elies 1512 Brasschaat 11/06/2005 
      

 Pupillen Jongens    

60 m Thijs Wim 8.4 Duffel 18/06/1988 

1000 m Geysels Geoffrey 3.13.74 Turnhout 8/10/1995 

60m horden Broothaerts Mathias 11.20 Lier 24/04/2005 

hoog Van Vlasselaer Mike 1.36 Merksem 24/04/1987 

ver Broothaerts Mathias 4.50 Nijvel 24/09/2005 

kogel 2 kg Brion Christof 8.90 Merksem 14/07/1996 

discus 600g Broothaerts Mathias 25.02 Kapellen 10/09/2005 

hockeybal Neegers Tom 41.64 Boechout 27/08/2005 

vierkamp Broothaerts Mathias 2076 Edegem 13/08/2005 
      

 



 Miniemen Meisjes    

80 m Verduyn Karlien 10.64 St Niklaas 13/05/1999 

150 m Verduyn Karlien 20.64 Mol 5/06/1999 

300 m Verduyn Karlien 45.6 St Niklaas 5/04/1999 

1000 m Vandebroek Anneleen 3.14.6 Edegem 27/09/1996 

60m horden Ruymaekers Elke 10.2 Tessenderlo 1/08/1989 

ver Hoste Eva 4.92 Edegem 21/08/1985 

hoog Ruymaekers Elke 1.50 Aartselaar 3/06/1989 

kogel 2 kg Verduyn Karlien 10.48 Edegem 6/08/1999 

discus 600g Verduyn Karlien 29.20 St Niklaas 13/05/1999 

speer 400 gr Daniels Annemie 31.10 Boechout 27/08/2005 

vierkamp Verduyn Karlien 2655 Dilbeek 11/09/1999 
      

 Miniemen Jongens    

80 m Broothaerts Laurent 10.4  1979 

150 m Marien Indi 20.05 Lier 25/06/2005 

300 m Marien Indi 46.78 Merksem 17/04/2005 

1000 m Geysels Geoffrey 3.10.54 Duffel 25/05/1996 

80 m horden Van Raemdonck Marc 13.2  1978 

polsstok De Smet Jef 2.10 Herentals 31/07/2004 

hoog Verduyn Sander 1.55 Brasschaat 6/10/2002 

ver Marynissen Wim 4.92 Brasschaat 7/07/2001 

kogel 3 kg Brion Christof 11.17 Lier 11/07/1998 

Discus 1 kg Geysels Devid 23.54 St Niklaas 25/07/1994 

Speer 400 gr Geysels Devid 36.18 Kontich 22/05/1994 

vijfkamp Marien Indi 2817 Beveren 14/08/2005 
      

 Kadetten  Meisjes    

100 m Van Ginderen Eva 12.7 Gent  27/06/1992 

200 m Van Ginderen Eva 26.22 Aalst 7/08/1992 

300 m Verduyn Karlien 44.55 Lier 30/09/2000 

400 m Vanlinden Veerle 60.2 Aalst 1/05/1990 

800 m Vanlinden Veerle 2.16.17 Edegem 11/05/1990 

1500 m Vanlinden Veerle 4.49.86 Willebroek 13/09/1991 

1000 m Vanlinden Veerle 3.06.92 Lommel 13/07/1989 

80 m horden Hoste Anouk 12.8 Willebroek 30/05/1987 

300m horden Hoste Eva 47.1 Leuven 12/09/1987 

hoog Hoste Anouk 1.59 Tessenderloo 10/10/1987 

ver Renders Peggy 5.17 Leuven 12/09/1987 

kogel 3 kg Mermans Kathleen 12.11 Willebroek 8/09/1984 

Discus 1 kg Mermans Kathleen 31.80 Heyzel 1/09/1984 



speer 500 g Van Lancker Debby 31.79 Lier 19/05/2001 

vijfkamp Renders Peggy 2764 Oostende 12/07/1987 
      

 Kadetten  Jongens    

100 m Van den Berghe  Kenneth 11.78 Nijvel 3/09/2005 

200 m Colardyn Stefaan 23.90 Merksem 9/07/2000 

300 m Colardyn Stefaan 36.84 Mechelen 29/09/2000 

400 m Colardyn Stefaan 51.35 Oordegem 10/09/2000 

800 m Goovaerts Walter 2.08.6  1978 

1000 m Patteet Frank 2.54.2  1979 

1500 m Goovaerts Walter 4.19.8  1978 

Mijl Huyssen Sven 5.13.6 Edegem 17/08/1984 

100m horden Scheerder Jeroen 15.0 Dilbeek 25/06/1989 

300m horden Scheerder Jeroen 42.12 Luik 9/09/1989 

hoog Goovaerts Walter 1.68 Kontich 24/09/1978 

polsstok Marynissen Wim 2.20 Herentals 27/07/2002 

hinkstap Croonenborghs Hendrik 11.56 Herentals 27/07/2002 

ver Croonenborghs Hendrik 5.90 Lier 18/08/2002 

kogel 4 kg Brion Christof 12.21 Aartselaar 5/08/2000 

Discus 1 kg Brion Christof 29.11 Stekene 19/08/2000 

speer 600 gr Geysels Devid 45.04 Leuven 7/09/1996 

Vijfkamp Croonenborghs Hendrik 2007 Vilvoorde 5/10/2002 
      

 Scholieren Meisjes    

100 m Van Ginderen Eva 12.50 Mol 4/05/1994 

200 m Peeters Veerle 26.34 Leuven 8/09/1996 

300 m Van Ginderen Eva 42.69 Aartselaar 4/06/1993 

400 m Van Dijck Carola 58.4 Heyzel 1975 

800 m Vanlinden Veerle 2.10.66 Nijvel 12/09/1993 

1000 m Vanlinden Veerle 2.51.64 Heyzel 3/09/1993 

1500 m Vanlinden Veerle 4.34.3 Ninove 4/07/1993 

3000 m Patteet Nancy 10.12.8  1981 

100m horden Renders Peggy 15.10 Gent 9/09/1988 

400m horden Van Dijck Lize 68.08 Leuven 29/09/2002 

hoog Hoste Anouk 1.60 Merksem 14/05/1988 

ver Renders Peggy 5.36 Willebroek 23/05/1988 

hinkstap Huysmans Ellen 9.72 Brasschaat 30/04/2005 

kogel 4 kg Mermans Kathleen 11.26 Kontich  

Discus 1kg Huyssen Katrien 35.70 Edegem 17/08/1984 

speer 600 gr Van Lancker Debby 29.84 Vilvoorde 15/08/2002 

zevenkamp Renders Peggy 4329 Luik 28/08/1988 
      



 Scholieren Jongens    

100 m Broothaerts Laurent 11.1  1983 

200 m Broothaerts Laurent 22.5  1983 

300 m Colardijn Stefaan 37.49 Aalter 11/08/2002 

400 m Colardyn Stefaan 51.30 Duffel 1/05/2001 

800 m Colardijn Stefaan 1.59.22 Leuven 29/09/2002 

1000 m Adriaens Erik 2.40.5  1981 

1500 m Adriaens Erik 4.08.92  1981 

3000 m Simons Dirk 9.13.8  1981 

110 m horden Marynissen Wim 15.87 Merksem 1/05/2005 

2000m steeple Adriaens Erik 6.24.7 Leuven 3/06/1981 

polsstok Brion Marc 2.70  1981 

hoog Druyts Steven 1.90 Heyzel 14/09/1986 

ver Broothaerts Laurent 6.80  1983 

hinkstap Brion Marc 12.32  1981 

kogel 5 kg Brion Christof 12.30 Aartselaar 13/07/2002 

discus 1,5kg Geysels Devid 22.90 Herentals 25/05/1997 

speer 700 gr Brion Marc 45.87  1980 

hamer 5kg De Peuter Kurt 17.08 Merksem 25/05/1991 

vijfkamp Bonnaerens Dries 2468 Beveren 18/09/1999 
      

 Juniors Dames    

100 m Peeters Veerle 12.60 Burcht 3/05/1998 

200 m Van Dijck Lize 25.78 Lommel 7/08/2004 

300 m Van Dijck Lize 41.02 Beveren 28/07/2004 

400 m Van Dijck Carola 56.65  1977 

800 m Van Dijck Carola 2.10.3  1977 

1000 m Vanlinden Veerle 2.50.40 Brussel 25/08/1995 

1500 m Vanlinden Veerle 4.28.47 Turnhout 8/10/1995 

1 mijl Vanlinden Veerle 4.50.21 Alken 23/07/1994 

3000 m Vanlinden Veerle 9.34.39  9/09/1985 

5000 m Patteet Nancy 17.21.6  1983 

100m horden Renders Karin 18.01 Merksem 31/08/1986 

400m horden Van Dijck Lize 65.53 Aalst 17/08/2003 

ver Verduyn Karlien 5.45 Hamme 6/08/2004 

hoog Vanlinden Veerle 1.50 Neerpelt 7/05/1995 

kogel 4 kg Mermans Kathleen 11.55 Edegem 8/08/1987 

discus 1 kg Mermans Kathleen 35.92 Gent 31/07/1988 

Speer 600 gr Van Lancker Debby 30.93 Burcht 22/05/2004 
      

 



 Juniors Heren    

100 m Croonenborghs Hendrik 11.57 Lier 5/06/2005 

200 m Croonenborghs Hendrik 23.20 Vilvoorde 11/09/2005 

300 m Jungbluth Tim 37.1 Edegem 9/05/1997 

400 m Colardijn Stefaan 51.12 Burcht 11/05/2003 

800 m Ooms Dirk 2.00.1 Edegem 27/09/1985 

1000 m Steenackers Marcel 2.39.0 Aalst 10/05/1987 

1 mijl Steenackers Marcel 4.38.0 Edegem 9/09/1988 

2000 m Steenackers Marcel 6.07.00 Duffel 7/02/1988 

1500 m Van Driessche Herman 4.11.4 Aartselaar 7/05/1978 

3000 m Van Driessche Herman 8.47.3  1978 

5000 m Van Driessche Herman 15.45.1  1977 

10000 m De Peuter Kurt 44.26.2 Edegem 2/10/1992 

110m horden Scheerder Jeroen 16.24 Leuven 1/05/1993 

400m horden Scheerder Jeroen 58.8 Mol 22/08/1993 

2000m steeple Van Driessche Herman 6.31.4  1978 

3000m  steeple Steenackers Marcel 10.53.0 Willebroek 4/04/1987 

hoog Brion Marc 1.90  1983 

hinkstap Wielandts Joeri 12.34 Burcht 4/08/1996 

ver Brion Marc 6.62  1982 

kogel 6 kg Scheerder Jeroen 11.54 Edegem 23/04/1993 

discus 1.750 Frederickx Dennis 25.01 Beveren 18/09/1999 

hamer 6 kg De Peuter Kurt 15.38 Turnhout 21/06/1992 

speer 800 gr Druyts Steven 44.72 Edegem 24/07/1987 

vijfkamp Frederickx Dennis 1994 Beveren 18/09/1999 
      

 Seniors Dames    

100 m Van den Reeck Yo 12.5  1980 

200 m Van den Reeck Yo 26.04  1979 

300 m Van Dijck Lize 40.61 Beveren 27/07/2005 

400 m Van den Reeck Yo 56.3  1980 

800 m Van den Reeck Yo 2.09.1  1980 

1000 m Van den Reeck Yo 3.00.4  1980 

1500 m Vanlinden Veerle 4.27.04 Leuven 24/04/1996 

1 mijl Van Tendeloo Carine 5.52.5 Willebroek 6/06/1984 

3000 m Vanlinden Veerle 9.36.09  21/05/1997 

10000 m Gansemans Gladys 45.35.40 St Niklaas 29/04/1995 

100m horden De Pooter Christiane 17.75 Willebroek 16/05/1985 

400m horden Van den Reeck Yo 65.50  1980 

hoog Mermans Kathleen 1.50 Ninove 23/05/1994 



ver Renders Karin 4.95 Mechelen 17/04/1988 

kogel 4 kg Mermans Kathleen 13.23 Duffel 28/05/1995 

discus 1 kg Mermans Kathleen 38.86 Aartselaar 7/06/1996 

speer 600 gr Renders Peggy 30.40 Aartselaar 10/05/1998 

hamer 4 kg Mermans Kathleen 26.82 Herentals 1/06/1995 

zevenkamp De Pooter Christiane 3540 Seraing 28/07/1985 
      

 Seniors Heren    

100 m Frederickx Dennis 11.33 Lier 19/05/2001 

200 m Frederickx Dennis 22.7 Bornem 12/05/2002 

300 m Wielandts Joeri 36.57 Herentals 9/06/2000 

400 m Schockaert Guy 50.77 Merksem 11/07/1982 

800 m Van den Bogaert Erwin 1.56.0  1980 

1500 m Van Driessche Herman 4.00.0 Wespelaar 8/06/1990 

1000 m Schockaert Guy 2.33.8  1982 

1 mijl Van Driessche Herman 4.26.1 Wespelaar 13/06/1986 

2000 m Van Driessche Herman 5.35.3 Aalst 13/09/1989 

uurloop Van Driessche Johan 16.949   

3000 m Van Driessche Herman 8.30.9  1/06/1990 

5000 m Van Driessche Herman 14.40.10 Leuven 5/09/1990 

10000 m Van Driessche Herman 30.47.5 Leuven 10/10/1990 

110mhorden Brion Marc 16.3 Duffel 21/06/1987 

400m horden Vanvinckenroye Christof 58.14 Burcht 11/05/2003 

3000m steeple Van Driessche Johan 10.10.4  1978 

hamer 7.260kg De Herdt Dirk 32.80 Herentals 21/06/1997 

vijfkamp Vanvinckenroye Christof 2718 Vilvoorde 5/10/2002 

hoog Druyts Steven 2.00 Vilvoorde 7/07/1991 

polsstok Brion Marc 3.90 Beerschot 21/07/1990 

ver Vanvinckenroye Christof 6.91 Heusden 29/06/2003 

hinkstap Brion Marc 12.93 Edegem 12/06/1987 

kogel 7.260kg De Herdt Dirk 13.59 Diest 17/05/1998 

discus 2 kg Brion Marc 33.86 Mechelen 24/05/1992 

speer 800gr Druyts Steven 50.35 Diest 17/05/1998 

tienkamp Brion Marc 5934 Aartselaar 16/07/1989 
      

 Masters Dames    

100 m Andries Gerda 14.51 Burcht 21/07/2005 

200 m Andries Gerda 30.89 Booischot 5/06/2005 

300 m Rypens Vivianne 49.90 Duffel 19/06/2005 

400 m Rypens Vivianne 68.66 Aalst 26/06/2005 

800 m Bertels Maria 2.40.16 Merksem 20/09/1987 



1000 m Dockx Lea 3.03.6 Hechtel 19/07/1986 

1500 m Rypens Vivianne 5.26.95 Brasschaat 6/06/2004 

1 mijl Geboers Gert 5.58.07 Edegem 25/06/1999 

3000 m Peters Heidi 11.56.24 Beveren 28/07/2004 

5000 m Geboers Gert 20.39.30 Aartselaar 3/07/1998 

80m horden Andries Gerda 15.85 Brasschaat 12/06/2005 

100m horden Andries Gerda 20.68 Izegem 28/08/2005 

hoog Andries Gerda 1.35 Brasschaat 12/06/2005 

ver Willems Annick 4.20 Aartselaar 16/07/2005 

kogel 4 kg Mermans Kathleen 9.58 Booischot 5/06/2005 

discus 1kg Mermans Kathleen 32.26 Booischot 5/06/2005 

speer 600gr Bertels Maria 24.44 Tessenderloo 6/09/1987 

vijfkamp Andries Gerda 1844 Brasschaat 12/06/2005 
      

 Masters Heren    

100 m Van Impe Frank 12.2 Berchem 17/08/1996 

200 m Groffen Geert 25.83 Aartselaar 17/07/2004 

300 m Groffen Geert 39.99 Duffel 19/06/2005 

400 m Groffen Geert 55.35 Aalst 26/06/2005 

800 m Groffen Geert 2.07.66 Booischot 16/05/2004 

1000 m Marckx Rene 2.46.6  1981 

1500 m Marckx Rene 4.21.0  1977 

1 mijl Laeremans Francois 4.55.5 Aartselaar 2/08/1989 

2000 m Manthé Frank 6.05.86 Ninove 22/06/2004 

3000 m Marckx Rene 9.15.7 Kessel-lo  

5000 m Marckx Rene 16.21.8 Leuven 17/06/1982 

10000 m Mares Jean 34.05.0  1974 

uurloop Manthé Frank 16350 Herentals 17/09/2004 

marathon Manthé Frank 2.49.29 Rotterdam 4/04/2004 

110m horden Van Impe Frank 18.56 Vilvoorde 16/05/1996 

300m horden Renders Jos 53.8 Edegem 23/05/1997 

hoog Van Impe Frank 1.71 Jambes 9/06/1996 

ver Brion Marc 5.86 Aartselaar 17/07/2004 

hinkstap Janssens Bob 10.70 Luik 14/09/2003 

kogel 7.260kg Janssens Dirk 13.04 Beveren 12/06/2004 

discus 2 kg Janssens Dirk 42.40 Aartselaar 15/05/2005 

hamer 7,260kg Van Sande Wilfried 25.34 Turnhout 2/08/1992 

speer 800 gr Van Impe Frank 43.86 Herentals 26/05/1996 

vijfkamp  Brion Marc 2199 Vilvoorde 2/10/2004 
 



 
Antwerpsestraat 38  NIEL 03 844 49 60 

°Nieuwe meubelen° 
°Nieuw Slaapcomfort° 

°Tweedehands en antiek° 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De winkel wordt door mijn ouders Anja en Chris uitgebaat, 

groetjes KENNETH 

Gratis levering* NIEL 
SCHELLE HEMIKSEM BOOM REET 

AARTSELAAR KONTICH 
Ladderlift ten laste v/d klant 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bon:  Bij tonen van jouw “Baan 8”  krijg je korting*: 
10 % op alle slaapcomfort en 5% op  meubelen 

* niet op zelfbouwpaketten en niet cumuleerbaar met reeds 
toegestane kortingen, geldig tot 31/12/2006 
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