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LANDELIJKE 1 IN MOL

VIJF OP EEN RIJ VOOR AV TOEKOMST
De meisjesploeg van AV Toekomst boekte in Mol met groot overwicht een vlot-
te vijfde Bekerzege op rij. De Limburgse cadetten en scholieren haalden 
een monsterscore van 247 punten. De Oost-Vlaamse clubs KAA Gent (twee-
de met 210,5 punten) en debutant AC Waasland (eveneens 210,5 punten, 
maar minder overwinningen) maakten in deze hoogste afdeling het podi-
um compleet. Thuisclub Vabco Mol (laatste met 117 punten)  zakt samen met 
OLSE (voorlaatste met 118 punten) naar Landelijke 2. Zij horen niet langer 
bij het clubje van de beste 12 meisjesploegen bij de cadetten en scholieren.  
Tekst: Bart SPRUIJT

Al bij de eerste tussenstanden was de 
trend duidelijk: AVT was opnieuw de te 
kloppen ploeg. De strijd om de overige 
podiumplaatsen bleef wel bijzonder 
boeiend. ACHL, KAAG, ACW en ATLA 
gaven elkaar niet veel toe. Terwijl de 
AVT-meisjes onhoudbaar afstormden 
op de kampioenstitel, perste KAAG 
er in de laatste wedstrijden nog een 
mooi eindsprintje uit. Het rukte op 
van de vijfde naar de tweede plaats. 
Een sterke 4x100m zat daar voor veel 
tussen. Herentals, eveneens sterk in de 
estafetten, kwam ook nog sterk opzetten 
en eindigde vierde met 209,5 punten. 
Onderin zaten vooral Vabco Mol, OLSE en 
ROBA met kopzorgen. Maar ROBA wist de 
degradatiezone te ontvluchten dankzij 
enkele sterke prestaties in het speer en 
discus op het einde van de dag. 

COLLECTIEVE OVERWINNING

Hoewel de meisjes van AVT vooraf als de 
te kloppen favorieten golden, was niet 
iedereen van AVT er even gerust in. “Het 
collectief is vandaag de grote winnaar. 
We misten een paar van onze toppers, 
maar die hebben we goed vervangen. Dit 
is een overwinning van héél de groep,”  
benadrukten de verantwoordelijken en 
trainers van AVT die er een punt van 

maakten om geen namen te noemen. 
“Dat we de laatste vijf jaar kampioen 
geworden zijn, hebben we voor een heel 
groot stuk te danken aan de goeie inzet 
en teamspirit. De Beker van Vlaanderen 

leeft dan ook enorm bij onze meisjes.”  
Een fusieclub als AVT heeft het voordeel 
dat het uit verschillende kernen kan 
putten. Daartegenover staat dan weer 
als nadeel dat het niet evident is om de 
sowieso al complexe interclubpuzzel in 
elkaar te steken. “Er komt wel heel wat 
overleg en gediscussieer bij kijken tussen 
de verschillende kernen en trainers. Maar 
uiteindelijk staat er toch ieder jaar een 
echte ploeg. Onze atleten beseffen ook 
heel goed wat van ze verwacht wordt. 
Het is maar één keer per jaar Beker van 
Vlaanderen. De rest van het jaar kunnen 
de atleten individueel uitblinken, maar 
op de BVV telt de club. Aan motivatie 
is vooral bij onze meisjes geen gebrek. 
Er komen ook telkens een twintigtal 
supporters mee. Dat zegt genoeg. 
Misschien hadden we de titel een beetje 
verwacht, maar sommige mensen binnen 
de club waren er toch echt niet gerust 
in. De atleten moeten het nog altijd wel 
doen en een foutje is snel gemaakt.” 
Opvallend is dat de vrouwen van AVT 
gemiddeld een pak sterker zijn dan hun 
mannelijke collega’s in de BVV. “Daar 
hebben we zelf ook niet meteen een 
verklaring voor, maar het is inderdaad 
opvallend. Bij onze jongens is het vaak 
allemaal wat moeilijker.”

WE KOMEN TERUG

De Antwerpse clubs deelden in de 
klappen bij de Bekers van de cadetten 
en scholieren. OLSE en Vabco Mol zullen 
volgend jaar een divisie lager spelen. Na 
vier jaar Landelijke 1, zal Vabco Mol in 
2017 terug in Landelijke 2 aantreden. 
De degradatie kwam niet als een 
grote verrassing. “Wat we vreesden, is 
waarheid geworden,” vertelde Vabco-
voorzitter Ludo Caers die heel de dag als 
speaker van dienst de wedstrijd van nabij 
opvolgde. “Deze lichting is duidelijk 

De AVT-meisjes.  Foto:  Gert DE NEVE

Rani Rosius.  Foto:  Martin BEX
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minder sterk dan de ploegen van de 
voorbije jaren. Vooral bij de scholieren 
zitten we momenteel iets minder goed. 
We haalden een aantal laatste plaatsen 
en dan betaal je het gelag.” Maar de 
club blijft strijdvaardig. “Jammer, maar 
niet getreurd. We gaan door en vechten 
terug. Destijds hebben we er heel wat 
jaren over gedaan om te promoveren. We 
weten wat het is om te strijden voor de 
promotie. We mogen er best fier op zijn 
dat we vier jaar in de hoogste afdeling 
hebben meegedraaid. De sfeer in de club 
is goed. Nog een positief punt is het feit 
dat we opeens terug sterke loopsters 
hebben op de halve fond. Vroeger was dat 
een zwak punt, maar tegenwoordig is dat 
een sterkhouder. Onze cadetten deden 
het ook nog behoorlijk.”

STERKE ROSIUS 

De weersomstandigheden in Mol 
(zonnig, maar vrij veel tegenwind) 
leenden zich niet tot topprestaties in 
de spurtnummers. Toch toverden enkele 
atleten straffe spurtchrono’s op de klok. 
Jill Bracke/RCG liep met 1,3m tegenwind 
naar een stevige 200m-overwinning in 
25”31. Ook de 12”37 van Rani Rosius/
AVT in de 100m is, rekening houdend met 
de 2.3m tegenwind, een zeer aardige 
prestatie. In het hoogspringen wonnen 
eerstejaarsscholiere Nina Hespel/DCLA 
met 1m65 en cadette Margot Swennen/
ATLA met 1m63. Eerstejaarsscholiere 
Lieselotte Van Laere/ACW sprong 5m23 
ver. Ze deed dat met 3.2m tegenwind. 

Scholiere Mila Savelkouls/ATLA zwierde 
haar discus naar een winnende 42m15. 
Maar in het kogel moest ze met 13m42 wel 
de duimen leggen tegen Elena Defrère/
DCLA die haar 3kg zware bol 13m81 ver 
stootte. In het speer sprong de 44m52 van 
scholiere Ann Telemans/AVT eruit. 

AC WAASLAND IN 4X100M

De knapste prestatie in de 
afstandsnummers kwam op naam van 
Nanouk Stevens/ACW. Zij soleerde naar 
4’33”54 in de 1500m. Ook in de 4x100m 
konden enkele teams zich onderscheiden. 

De scholieren meisjes van ACW (Jienity 
De Kler, Christine Caeldries, Lotte De 
Foer en Lieselotte Van Laer) brachten 
het stokje binnen in 48”02. De cadetten 
meisjes van KAAG (Zara Van Renterghem, 
Jenna De Smet, Ester Lagast en Xanthe 
Van Driessche) wonnen de 4x100m in 
50”46. Ze moesten nochtans lopen onder 
zware druk, want ze vochten op dat 
moment een rechtstreekse strijd voor 
het podium uit met ACHL en ACW. Maar 
de  KAAG-meisjes hielden het hoofd koel 
en mede dankzij deze sterke estafette, 
sleepte KAAG de tweede plaats uit de 
brand. 

Sterkhouders bij AC Waasland: de scholieren Lotte Van de Vreken (links, 400m-winst 
in 59”94), Lotte De Foer (2de 400m in 11”43 en 4de hoog met 1m53 plus de estafette) 

en Jienity De Kler (rechts, 100mH en estafette). Foto: Johnny DE CEULAERDE
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LANDELIJKE 2A IN VILVOORDE

VAC TOT IN DE PUNTJES VOORBEREID
De meisjes van Vilvoorde AC hebben het thuisvoordeel prima kunnen benutten om 
opnieuw de stap naar de hoogste afdeling te zetten. Vorig jaar zagen ze in Aart-
selaar de Waaslanders nog promoveren, maar het overwicht van de groen-wit-
ten was nu ronduit verpletterend: zeven individuele overwinningen leverden 
een voorsprong van liefst 47 punten op. Elf jaar na de degradatie in Huizingen 
2006, klimmen de Vilvoordse meisjes opnieuw naar de hoogste Vlaamse afdeling. 
Tekst: Michel JORDENS

Het spreekt vanzelf dat scholiere Eve Wil-
lems met verspringwinst (5m29w), een 
derde plaats met de kogel (11m84) en 
een zege in de 4x100m, een flinke bijdra-
ge leverde. Maar ook Martha Cromphout 
(400mH in 67”24), Margot Kegels (1m60 
hoog) en Sara Wyns (400m in 59”65) pak-
ten het maximum van de scholierenpun-
ten. Met nog een dubbele derde sprint-
plaats van Charlotte Bornauw (13”06w 
en 26”89) en een tweede plaats van Kaat 
Bakelants in de 1500m, na een hele sterke 
Femke Verschoren/LYRA  (4’47”94 tegen 
4’48”82), kwam geen enkel ander scho-
lierenteam in de buurt. De scholieren 
vormen uiteraard slechts de helft van 
een Bekercompetitie, maar ook bij de 
cadetten zat het bij VAC meer dan goed. 
De overwinningen van Lisa Uytterhoeven 
(100m in 13”25) en speerwerpster Mirte 
Chovau (28m28) werden nog aangevuld 
met vijf andere top drie plaatsen. Zo liep 
Chovau ook nog de 800m in 2’31”41 (2de); 
combineerde Ine Everdepoel de 400m 
(63”23) met het verspringen (4m93) voor 
twee bijkomende tweede plaatsen en 
zorgde Luna Verhulst voor derde plaatsen 
in de 300mH (47”58) en discus (24m28). 
Bovenop dat individuele succes kwam 
ook nog eens een hele grote regelmaat, 
met amper 2 van de 24 wedstrijdonder-
delen die net buiten de top 6 vielen… 
Samen met Pascale Kockaert, is Joris Lau-
wers de architect van het kampioenen-
team van VAC. “Vorig jaar in Aartselaar 
misten we de titel en promotie na een 
mislukte stokwissel. Dat wilden we deze 
keer niet meer meemaken en we hebben 
ons tot in de puntjes voorbereid met ge-
richte trainingen zodat iedereen al heel 
lang wist wat er van hen werd verwacht. 
Gelukkig hebben veel van onze meisjes 
een meerkampbasis, zodat we hen op 

meerdere plaatsen konden inzetten. En 
dat loonde, want de gevreesde mindere 
werpnummers leverden geen problemen 
op, integendeel. We boekten zelfs over-
winningen die we helemaal niet verwacht 
hadden en konden de waarde van de con-
currentie goed inschatten. Zo wisten we 
dat AVKA ook sterk was en dat AC Lyra 
niet mocht onderschat worden, al waren 
de Pallieters niet compleet. Maar onze 
meisjes gingen uit van eigen kracht en 
namen een furieuze start. Ze kwamen 
meteen aan de leiding en bleven er een 
hele namiddag. Uiteraard was de ontla-
ding nadien heel groot en we zijn over-
tuigd dat we ons ook in de hoogste af-
deling zullen kunnen laten gelden. Een 
simulatie met de prestaties in Mol voor-
spelde een 5de plaats. Realistisch, want 
Waasland, dat vorig jaar promoveerde 
mede door ons estafettedrama, stond nu 
in Mol al op het podium te blinken.”
Tegen al die plaatselijke ambitie en mo-
tivatie kon AV Kontich-Aartselaar niet op, 
ook al deden de Antwerpse meisjes nog 
twee plaatsen beter dan vorig jaar. Al-
leen cadette Nathalie Van de Vorst pak-
te een zege in het hoogspringen (1m56), 
maar ook hier ging de regelmaat boven 
het individuele. De andere Vlaams-Bra-
bantse clubs OE Halle en Dilbeek moes-
ten tevreden zijn met plaatsen 3 en 5 in 
het eindklassement. Halle zag nochtans 
scholieren Dani Maluta (met een flinke 
15m30 met de kogel, de derde prestatie 
aller tijden) en sprintster Lyne Camara 
(200m in 25”80) samen met de 4x100m 
cadetten zegevieren. Dilbeek moest het 
stellen met één zege dankzij cadette 
Luna De Troyer die de 800m domineer-
de in 2’30”44. Nieuwkomer AC Lebbeke 
kon zich tussen beide Brabantse ploegen 
inwurmen en dankt haar knappe vierde 

plaats onder meer aan de dubbelzege van 
cadette Luca Heyvaert (200m in 26”48 en 
300mH in 46”34).
De Antwerpse teams Lyra en Duffel scoor-
den elk drie keer een zege. Voor Duffel, 
ook nieuw in deze afdeling,  tekenden de 
cadetten Emma Vandeghinste (1500m in 
4’51”98) en werpster Jo-Anne Liefoog-
he (12m14 kogel en 30m03 discus); voor 
Lyra pakte naast Femke Verschoren ook 
de cadetten Lotte Stuer (400m in 61”18) 
en verspringster Amelie Caers (5m20) het 
maximum van de punten. Lyra moest het 
echter stellen met twee nulscores en Duf-
fel zag de namiddag zelfs beginnen met 
drie blanco cadettenscores.  Toch kwa-
men zij nooit in gevaar voor de degrada-
tie. Atletiek De Demer en Regio Mechelen 
met respectievelijk vijf en vier scoreloze 
wedstrijden, moeten volgend jaar naar 
derde afdeling. Voor RAM is dat meteen 
een retourkaartje, ondanks een beste 
resultaat van scholiere Martha Ziarczyk 
(4de in de 200m in 26”95) en cadette Se-
liha Buelens (4de in de 100m in 13”49) in 
de sprintnummers. Bij ADD zorgde Sara 
Wagemans zelfs voor twee fictieve po-
dia: derde in de 800m in 2’25”14 en een 
dik uur later reekswinst in haar 400m in 
61”64, goed voor plaats twee, maar alle-
maal onvoldoende voor het behoud. 
Ook de dubbele winst van Lotte Van Lent/
AVZK onthouden we in Vilvoorde. Uiter-
aard was Lotte veruit de sterkste in de 
100m (12”17w), maar ze pakte er ook nog 
het speerwerpen mee (31m79). Samen 
zijn dat 26 punten, voldoende om ADD 23 
punten achter zich te houden op de 11de 
plaats. Volharding en ATAC beleefden een 
rustige namiddag in de Driefonteinen en 
stonden allebei één keer in de belang-
stelling met winst van de scholieren Anke 
Naudts/VOLH (34m90 met de discus) en 
Isabeau Lenaerts/ATAC (800m in 2’21”44).

Het podium in Vilvoorde .  Foto:  Luc DEQUICK

15m30: derde prestatie aller tijden voor Dani Maluta. 
Foto: Luc DEQUICK 
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LANDELIJKE 2B IN TIELT  

AZW VOOR VIERDE KEER NAAR LANDELIJKE1
Atletiek-Zuid West treedt volgend jaar voor de vierde keer met haar cadetten en 
scholieren meisjes aan in de hoogste Landelijke afdeling. De West-Vlaamse club, 
die in 1989 ontstond uit de fusie van Waregem AC en SOBEK Zwevegem, maakte 
reeds in 1998 bij het ontstaan van de huidige formule tot de eeuwwisseling deel uit 
van 1ste Landelijke, vervolgens van 2006 tot en met 2008 en van 2010 tot en met 
2013. De AZW-meisjes wonnen voor de tweede keer op rij. 
Tekst: Hans VANBESIEN

Ook dat bleek voor coach Filip Bossuyt geen 
unicum. De AZW meisjes promoveerden in 
2004 naar 2de Landelijke en een jaar later 
naar de hoogste Vlaamse jeugdafdeling. 
Zij vielen deze eeuw op door liefst 8 
promoties of degradaties. “Deze keer 
kwam de promotie onverwacht vroeg. 
Wij vertrouwden ons die krachttoer 
pas volgend jaar toe. Onze pupillen 
en miniemen meisjes wonnen vorig 
zomerseizoen hun Vlaamse bekerfinale. 
Hiervan kwamen er een handvol zaterdag 
in Tielt in actie. Zo revancheerde Elisa 
Desmet/AZW zich bij de 100m met 13”06 
van haar PK nederlaag tegen Morena 
Vanhoorne/FLAC (2de 13”15) en liep ze 
in de 200m naar een eveneens winnende 
26”19. En er was Emma D’haene/AZW, die 
2de werd van de 1500m in 5’01”60. Wij 
vreesden een onvoldoende score van onze 
scholieren. Zij wonnen individueel niet, 
maar deden beter dan verwacht. Zo sprong 
Laura Riské 4m70 ver. Geen buitengewone 
afstand voor een scholiere, maar zij 
overtrof zich wel met een halve meter en 
werd 4de. Wij waren bovendien voltallig.”  
ASV Oudenaarde leidde aanvankelijk. 
Vooral dankzij cadetten. Zij wonnen 5 van 
de 12 nummers en haalden in elke discipline 
minstens 7 punten. Ilana Hanssens/
ASVO opende bij de 300m horden met 
een winnende 46”31. Marie Bilo (800m in 
2’23”32) en tweelingzus Laure Bilo (1500m 
in 5’00”02) uit het Waalse Ellezelles, liepen 
in de afstandsnummers naar de zege. Febe 

Vandewalle/ASVO won het discuswerpen 
met 27m99. De Oost-Vlaamse club verwees 
bij de 4x100m met een degelijke 51”00 
Zuid West (51”24) naar de 2de plaats. 
Maar tegenover de 128 punten bij de 
cadetten, telden de ASVO-scholieren er 
amper de helft. De AZW leeftijdsgenoten 
haalden er 89, of 24 punten meer. Houtland 
beschikte over de sterkste scholieren. En 
dat ondanks het forfait voor de 1500m: 
scholiere Leontine Versyck/HAC, 1ste van 
het BK-indoor 800m, mocht zich sparen 
voor de nationale interclub van volgende 
zaterdag in Lokeren. De Torhoutse club 
vergat bovendien prestaties te vermelden 
op de kaartjes. Rani Vincke/HAC ervaarde 
de minder sterk bezette eerste reeks van 
de 100m als een geluk bij een ongeluk. 

Zij won ondanks een tegenwind van 2,3m 
in 12”63. Reine Verdegem/ACME botste 
in de volgende reeks op een tegenwind 
van 3,2m en strandde op 12”98. De 
Ertveldse, die bij Sarah Reynaert traint, 
liep de 200m in 25”89. Rani, die in de 
binnenste baan 25”99 haalde, won met 
haar clubgenoten Maité Beernaert, Axelle 
Damman en Luna Lauwers (verspringwinst 
met 5m12) nog de 4x100m in 49”54.  
Hermes Oostende bengelde bij de 
eerste tussenstand aan het staartje.  De 
kustclub ontbrak bij de 300m horden en 
de daaropvolgende 100m voor cadetten. 
Coach Sandra Stals miste Kato Moustie/
HCO. “Zij kon twee keer maximaal scoren, 
maar paste noodgedwongen voor de BVV.” 
Helena Ponette/HCO hield in de 800m Lore 
Goossens/AVR (2de in 2’16”88) voortdurend 
achter zich en won in 2’16”70. Cadette Elle 
Verschoore/HCO en scholiere Hanne De 
Maré/HCO haalden uit de 400m met 62”79 
en 60”33 telkens het maximum. Elle, de 
dochter van Els De Leeuw/HCO, die in 1992 
het BK-indoor scholieren hoogspringen won 
met 1m65, ging als 2de met 1m56 net als 
Julie Vandoorne/AZW (3de 1m56) over 
haar lichaamslengte. Gestalterijke Yorunn 
Ligneel/HAC won met 1m61. Hermes 
hield aan haar remonte een gedeelde 5de 
plaats met Deinze over op 3,5 punten van 
FLAC. Vlierzele maakte onder het oog van 
trainer Filip Eeckhout het mooie weer in 
de werpnummers. Scholiere Myrthe Van 
Der Borght/VS won het kogelstoten met 
14m46 en het discuswerpen met 33m39. Zij 
stootte de kogel dit seizoen reeds 15m04 
ver en staat 4de op de scholierenlijsten 
aller tijden. Annelien Beelaert/VS 
domineerde het speerwerpen met 36m25.  
Het lokale Molenland trof het niet. Na twee 
uur jeugdbeker liet de micro het afweten. 
De thuisclub, die twee jaar geleden nog 
in de hoogste afdeling aantrad, geraakte 
nooit weg van de laatste plaats. De 
overstap van Hanne Claus naar de juniores 
woog zwaar door. STAX bleef even lang 
11de en degradeerde eveneens naar 3de 
Landelijke. 

De jongste AZW-generatie die doorstoot naar Landelijke 1. 
Foto:  Paul DE SCHUYTER

Erik Chevrolet overhandigt de trofee aan AZW-coach Filip 
Bossuyt.Foto:  Paul DE SCHUYTER
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LANDELIJKE 3A IN BORNEM

TICKETJE RETOUR VOOR RC TIENEN 

Vorig jaar gingen de meisjes van Racing Club Tienen nog roemloos onderuit in de 
tweede afdeling maar amper één jaar later zetten de Vlaams-Brabanders opnieuw 
de puntjes op de i. Onder een aangenaam lentezonnetje werd het een spannende 
bedoening in Bornem met drie protagonisten die tot op het einde bleven strijden 
voor een promotieplaatsje. Naast RCT was het uiteindelijk AC Break dat volgend 
jaar in tweede zal uitkomen en hun provinciegenoten van ABES verweesd achter 
lieten. Onderaan het klassement was het echter weer huilen met de pet op in het 
vagevuur van de interclubs. HAKI, BREE en ARAC zagen de bui al hangen en gaven 
vroegtijdig forfait maar ook enkele andere clubs kwamen met onvolledige ploegen 
naar het Breevenstadion afgezakt. RC Tienen mag echter een terechte winnaar 
genoemd worden.
Tekst: Johan PERMENTIER

Het begon meteen fantastisch voor de 
Tienenaars, die uiteindelijk zes keer 
de dertien punten zouden pakken, met 
dubbelwinst in de horderaces. Zo snelde 
Maayke Vranckx naar een bijzonder snel-
le 48”90 in de 300m horden terwijl club-

genote Lise Morren de baanronde met 
hindernissen won in 70”30. Ondertussen 
bemachtigden  de andere cadetten heel 
wat ereplaatsen en maakten vooral de 
scholieren veel indruk. Ondanks de af-
wezigheid van een atlete in de 1500m, 
wonnen de Tienenaars het totaalklasse-
ment bij de scholieren. Overwinningen 
waren er voor Margot Sevenants (speer: 
32m51) en Loes Timmermans (ver: 4m88). 
De meisjes van AC Break lieten zich ech-
ter niet zomaar inpakken en konden in 
totaal vier keer zegevieren. Cadette Ca-
therine De Bie won zoals verwacht de 
100m in 12”67 en Sam Ferny ging met de 
overwinning in het speerwerpen (27m87) 
aan de haal. De Antwerpse meisjes gingen 
zo halverwege zelfs naar de kop van het 
klassement. Toen ABES-cadetten Janne 
Bicker (1500m: 5’09”37) en Silke Daems 
(ver: 4m78 en hoog: 1m58) de volle buit 
haalden, kwam de club uit Edegem zich 
plots weer bemoeien voor de eindover-
winning. Hét verschil werd uiteindelijk 
gemaakt zoals het hoort… in de afslui-
tende estafettes. RC Tienen toonde zich 
net iets veelzijdiger dan de Antwerpse 
clubs en won de 4x100m bij zowel de ca-
detten als de scholieren. Met 199 punten 
werd het verschil met de naaste belager 
beperkt tot amper anderhalf punt. ABES, 
nu derde met 192,5 punten, wordt met-
een tot topfavoriet gebombardeerd voor 

volgend jaar alhoewel het altijd koffiedik 
kijken is bij de cadetten en scholieren. Zo 
werd AC Kapellen, ondanks 5 individuele 
zeges, slechts vijfde omdat het liefst zes 
nummers onbezet liet. Lynn Beck zorgde 
met overwinningen in de 100m (12”71) en 
200m (26”59) voor de betere individuele 
prestaties. Het was echter het team van 
sprinttrainer Patrick Pierlé die de beker 
in de hoogte mocht steken. De trotse 
verantwoordelijk was enigszins verbaasd 
dat ze meteen zouden terugkeren naar 
tweede landelijke. “Eerlijk gezegd had-
den we geen echte verwachtingen. Bo-
vendien hadden we niemand in de 1500m 
scholieren, dus we vreesden dat we met 
een onvolledige ploeg geen kans zouden 
maken. We lieten alles dus gewoon op ons 
afkomen. We hadden echter meteen twee 
overwinningen beet en waren dus in the 
winning mood. Zo won Maayke Vranckx 
de 300m horden terwijl ze debuteerde 
in dat nummer. Dat we ook tweemaal 
de beste waren in de estafettes, is een 
mooie bonus en benadrukt dat we in de 
breedte vrij sterk waren. Nu gaan we 
even genieten en nog niet teveel kijken 
naar volgend jaar. We hopen dan uiter-
aard op een rustig verblijf in tweede 
maar enkele meisjes worden junior, dus 
moeten we kijken hoe we deze gaten te-
rug gaan opvullen. Gelukkig staan er en-
kele miniemen te popelen om ook in de 
ploeg te komen.”  

De Tiense meisjes. 
Foto:  Dirk VAN AELST

Catherine De Bie wint de 100m cadetten voor ACBR. 
Foto:  Dirk VAN AELST

Puntenpakster voor ABES: cadette Silke 
Daems wint ver- en hoogspringen met 

4m78 en 1m58.  
Foto: Dirk VAN AELST
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DE EINDSTANDEN BEKER VAN VLAANDEREN MEISJES (ONDER VOORBEHOUD VAN AANPASSINGEN DOOR DE SCHEIDSRECHTER)

LANDELIJKE 1
IN MOL

1 AVT 247
2 KAAG 210.5
3 ACW 210.5
4 ACHL 209.5
5 ATLA 195
6 RCG 159.5
7 LOOI 156
8 AVLO 145.5
9 DCLA 142
10 ROBA 136.5
11 OLSE 118
12 VMOL 117
  

LANDELIJKE 2A
IN VILVOORDE

1 VAC 244
2 AVKA 197
3 OEH 188
4 LEBB 176.5
5 DAC 167
6 LYRA 166
7 VOLH 151.5
8 ATAC 139.5
9 DUFF 138
10 AVZK 124
11 ADD 101
12 RAM  81.5
 

LANDELIJKE 2B 
IN TIELT 
 
1 AZW 206.5
2 ASVO 193
3 HAC 187
4 FLAC 168.5
5 HCO 165
5 DEIN 165
7 VS 161
8 AVR 149.5
9 MACW 148
10 ACME 137.5
11 STAX  99
12 AVMO  93
  

LANDELIJKE 3A 
IN BORNEM 
 
1 RCT 199
2 ACBR 197.5
3 ABES 192.5
4 DALO 167.5
5 KAPE 146
6 SPBO 142
7 BRAB 114.5
8 LIER 104
9 ACA   63
 ARAC   FF
 BREE   FF
 HAKI   FF
  

LANDELIJKE 3B 
IN KORTRIJK 
 
1 ACG 188
2 ZWAT 181
3 OB 170
4 RIEM 166
5 ACP 162.5
6 VITA 134
7 KKS 123.5
8 EA 110.5
9 HALE   81
10 HAMM   80.5
11 ALVA   72
 ACKO   FF

LANDELIJKE 3 IN  KORTRIJK

AC GERAARDSBERGEN KEERT TERUG IN STIJL
Kortrijk Sport pakte net als in 2015 uit met de organisatie van de Jeugdbeker 3de 
Landelijke voor cadetten en scholieren meisjes. De organisatie liep op wieltjes. 
Maar sportief was het net als toen, geen sant in eigen land. De lokale meisjes 
waren gewoon niet sterk genoeg om vooraan mee te strijden. AC Geraardsbergen 
maakte op het eerste gezicht evenmin kans. De Oost-Vlaamse club gaf na een 8ste 
plaats in 2013 drie keer op rij forfait. Het werd een terugkeer in stijl: ACG won 
en promoveerde met haar cadetten en scholieren meisjes voor het eerst in haar 
geschiedenis naar Landelijke 2.   Tekst: Hans VANBESIEN

Voor coach Eric Van Hyfte was dit succes 
geen toevalstreffer. “Wij versterkten 
geweldig in de breedte. Dat dankten wij 
aan de overstap eind vorig jaar van zo’n 
60 atleten van AC Zottegem. Zij vulden 
onze mindere kamp- en spurtnummers 
aan. AC Geraardsbergen, dat traditioneel 
vooral afstandslopers voortbracht, kon 
een homogene ploeg op de been brengen. 
Zo traden zaterdag 7 ex-ZA atletes aan.  
Dat was bijna de helft van ons BVV-team. 
Zij scoorden evenredig: cadette Britt 
Berens won met 1m55 het hoogspringen. 
Leeftijdsgenote Marie De Naeyer werd 2de 
van de 100m (12”90) en de 200m (26”42). 
Ook de scholieren Julie Lenssens (Ver, 5m08) 
en Laenya Pieyns (800m in 2’47”78) pakten 
2de plaatsen. De voormalige ZA-atleten 
bleven op de sintelpiste in Zottegem 
trainen. De ACG kern, die sinds vorig jaar 
in eigen Geraardsbergen beschikt over 
een kunststofpiste met 4 banen rondom, 
droeg haar steentje bij met cadette Laure 

Van Snick (1500m, 1ste in 5’26”61) en had 
ook een hand in de cadettenzege van de 
4x100m. En vooral: wij waren voltallig.” 
Dat is in 3de Landelijke weinig 
vanzelfsprekend: enkel Olympic Brugge, 
AS Rieme en Pajottenland, die 3de, 4de en 
5de werden, slaagden ook in die krachttoer. 
Het Vlaams Brabantse AC Kortenberg gaf 
algemeen forfait en bleef daarmee voor de 
vierde keer op rij weg.  ZWAT, dat als 2de 
op 7 punten samen met Geraardsbergen 
promoveerde, telde 2 nulscores. Coach 
Paul Vandenbergh riep overmacht in. “De 
communiefeesten speelden ons parten 
bij het hoogspringen en de 800m voor 
scholieren meisjes. Wij kwamen dan ook 
zonder promotie ambities naar Kortrijk. Dat 
veranderde in de loop van de namiddag. Wij 
telden 7 maximumscores op 20 nummers. 
Zo won cadette Ashley Oliveira de 300m 
horden in 48”49, soleerde tss-leerlinge 
Laura Schadron in de 1500m scholieren 
naar 4’45”86, beet Amber Vanden Bosch 

in dezelfde categorie de spits af bij het 
verspringen (5m16) en de 200m (26”38), 
maakte Lotte Daems het mooie weer in het 
kogelstoten met 13m18 en spurtte Liwia 
Pruszynska in de 100m met 13”76 naar de 
eerste plaats. Dit motiveerde de overige 
meisjes om net dat tikkeltje extra te 
presteren. Onze scholieren zetten de kroon 
op het werk bij de 4x100m die zij wonnen 
in 52”17. Dat hoefde toen al niet meer. 
Olympic Brugge kon ons niet meer van de 
promotie houden.” 
Scholiere Amelie Van De Sande/OB, de 
jongere zus van meerkamper Alessandro, 
maakte de reputatie van haar club in het 
speerwerpen hard met een winnende 
30m83. De West-Vlaamse vereniging 
telde te weinig dito atletes om te kunnen 
wedijveren met ZWAT. Dat ging ook op bij 
AC Pajottenland en AS Rieme, dat met 
Lisa De Bock wel over een snelle cadette 
beschikt: zij won de 200m in 26”07. Bij 
VITA ontbrak Elise Lasser. De nationale 
scholierenrecordhoudster van de 400m 
indoor spaarde haar kwetsbare kuiten voor 
de 100m en de 200m van de BVV AC 2de 
Landelijke van volgende zaterdag in het 
nabijgelegen Zwevegem. Eendracht Aalst 
ging stadsgenoot ALVA vooraf, maar speelde 
als 8ste evenmin mee voor de knikkers. 
Idem voor een door nulscores geplaagd AC 
Hamme, dat met cadette Fien Boon wel de 
800m won in 2’29”79.         

Twee ACG-meisjes bouwden mee aan het collectieve succes in Kortrijk: links Britt 
Berens (1m55 hoog en 4x100m) en rechts Audrey Van der Haegen (300mH in 52”17) 

Foto: Johnny DE CEULAERDE

Cadette Amber Ryckier combineerde voor 
Brugge podiumplaatsen met de speer (2) 
en de 800m (3). Foto: Paul DE SCHUYTER
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BK 10.000M IN NINOVE  (06 MEI)

HOOFDROLSPELERS BRENGEN SPANNING TOT HET EINDE

25 rondjes op een tartanovaal. Zoiets durft de neutrale toeschouwer nogal eens 
uitnodigen tot een intermezzo in de plaatselijke kantine. Maar zaterdagavond tij-
dens het Belgisch kampioenschap in Ninove, vonden niet alleen de hevigste suppor-
ters hun gading in de slopende strijd voor de medailles, voor zowat elke aanwezige 
toeschouwer flitsten de beide titelreeksen ongelooflijk snel en zonder verveling 
voorbij. Met dank aan de medaillepretendenten die er een heel boeiende bedoe-
ning van maakten. Verliezers waren er dan ook niet in Ninove.
Tekst: Michel JORDENS

Bij de vrouwen geen uittredend kampi-
oene aan de startlijn. Els Rens/LYRA, pas 
Vlaams marathonkampioene geworden in 
eigen Lier, had op de dag van de Arbeid 
ook nog het podium van de Belfast-mara-

thon beklommen na 2u46’20”. Meteen was 
het onverantwoord om zich deze avond 
te mengen in het duel tussen tweevou-
dig kampioene Ferahiwat Gamachu Tulu/
RFCL (2012 en 2015) en Nina Lauwaert/
HAMM. ‘Duel’ is eigenlijk niet correct: 
twee jonge Griekse meisjes mengden 
zich aanvankelijk ook in de strijd voor de 
dagzege, al stonden hun zinnen eerder 
op de EK-beloftelimiet. Vooral Irene-Ria 
Michala zou zich meermaals bij het Belgi-
sche duo voegen en zelfs een deel van het 
tempowerk bepalen. Maar het was toch 
vooral Nina Lauwaert die het grootste 
deel van het kopwerk voor haar rekening 
nam, op zoek naar die eerste nationale 
titel. Gamachu volgde echter vlotjes en 
plaatste af en toe een flinke speldenprik 
waardoor de Oost-Vlaamse snel tegen en-
kele metertjes achterstand opkeek. Nina 
behield telkens haar koelbloedigheid, liet 
zich niet vangen aan de forse tempowis-
sels en sloot makkelijk opnieuw aan bij 
haar Luikse rivale om even later opnieuw 
het tempo te dicteren. Dat scenario her-
haalde zich een paar keer en tussenin kon 
de jonge Griekse ook telkens opnieuw 
aanpikken. Slotsom: met z’n drieën lie-
pen zij samen de 25ste ronde in. 100 me-
ter verder achtte Ferahiwat haar moment 
gekomen en pakte ze uit met op iets wat 
leek als een genadeschot. Opnieuw groei-
de de kloof tot een schijnbaar onover-
brugbare afstand, maar dat was zonder 
de taaiheid van Lauwaert gerekend. De 
inwoonster van Sint-Niklaas knabbelde 
langzaam maar zeker aan haar achter-
stand en leek in de laatste 80 meter in 

haar opzet te slagen. Maar ook Gamachu 
had nog wat reserve en met een kleine 
voorsprong (op papier leek die groter 
met 35’27”95 tegen 35’29”26) oogstte zij 
haar derde 10.000m-titel. De pupil van 
Henri Salavarda was dus niet aan haar 
proefstuk toe en verkeerde bovendien 
in een prima conditie. Dit voorjaar was 
de nummer 6 van het BK veldlopen (in 
Wachtebeke vier plaatsen en een halve 
minuut voor Lauwaert) al twee keer be-
neden de 35 minuten gedoken bij een 10 
kilometer in Duitsland: één keer op straat 
én keer op het tartan. “Toch waren we 
niet helemaal gerust,” aldus Salavarda. 
“De laatste dagen was Ferahiwat gebles-
seerd en moest ze de trainingen beper-
ken.” Niks van gemerkt in de koers, maar 
toch ook wel de bevestiging gekregen dat 
Nina Lauwaert het laatste jaar een pri-

ma progressie heeft gemaakt. Ondertus-
sen stond Irene-Ria Michala (35’42”74) 
al lustig de uitleg over haar trip naar 
Bydgoszcz te doen bij speaker Johan De 
Beule. In het Nederlands notabene, de 
Griekse heeft een Nederlandse moeder. 
Voor de bronzen medaille werd het al even 
boeiend. Na het Belgische en aanvanke-
lijk ook Griekse duo, liep CABW-master 
Khadija El Aaribi, eenzaam op plaats vijf. 

Meteen de beuk er in: Nick Van Peborgh 
legt alle kaarten op tafel en opent in een 
snel tempo. Alleen Steven Casteele en 
Régis Thonon durven de Ten-Miles-Man 
volgen. Foto: Luc DEQUICK

Dorien Peeters: 10.000m-debuut afge-
rond met brons. Foto: Luc DEQUICK

Nina Lauwaert probeerde Ferahiwat 
Gamachu Tulu onderweg kwijt te spe-

len. Foto: Luc DEQUICK
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Aangezien zij niet over de Belgische na-
tionaliteit beschikt, was het uitkijken 
naar het daaropvolgende groepje dat 
onder impuls van Dorien Peeters/ADD uit 
elkaar brokkelde. De 28-jarige Limburg-
se was aan haar 10.000m-debuut toe en 
won verdiend het brons in 37’10”60, een 
mooi vooruitgeschoven geschenk voor 
haar aanstaande huwelijk in augustus. 
Trainer Frank Schepers was uiteraard ook 
tevreden: “Dorien is eigenlijk een stra-
tenloopster. Ze liep onlangs een sterke 
5K op de weg in Venlo en wilde het hier 
eens voor het eerst proberen op de lang-
ste piste-afstand. Als voorbereiding werd 
ze bij het PK nog tweede in de 3000m in 
10’38”89. Opdracht geslaagd, zou ik zeg-
gen, al kijken we toch ook een beetje uit 
naar haar steepledebuut.”

MEDAILLETHRILLER

Liefst 29 mannen stonden aan de start-
lijn van hun kampioenschap, maar na 
amper 200m was het kaf al van het ko-
ren gescheiden. Onder impuls van Nick 
Van Peborgh – eerste kilometer in een 
indrukwekkende 2’50” – bleven slechts 
twee anderen in het spoor van de Ant-
werp 10 Miles-man. Met Steven Casteele/
KKS en Régis Thonon/WACO leek toen het 
podiumtrio al buiten bereik. Titelverdedi-
ger Abdelhadi El Hachimi/SMAC kon zijn 
wagonnetje niet aanhaken en verkeerde 
wegens lijfelijk leed niet in goede doen. 
De marathonspecialist – net als Gamachu 
Tulu vorig jaar met een Olympisch mi-
nimum achter de naam, maar eveneens 
door drie andere landgenoten voor Rio 
gedribbeld – kwam na 6 rondjes wijse-
lijk aan de kant. Vooraan werd het ook al 
snel duidelijk dat Thonon zijn marathon-
debuut in Antwerpen nog niet verteerd 
had. Hij schakelde een versnelling lager, 
bleek comfortabel op weg naar het brons, 
maar werd halfweg voorbijgestormd door 
een eenzame Younes Darrazi/CABW, op 
zoek naar zijn EK-belofteminimum. In-
tussen hadden Van Peborgh en Casteele 

mekaar goed gevonden. Ze kwamen el-
kaar ook al eens tegen in Heusden 2015, 
waar ze toen brons en zilver pakten. In 
de beste verstandhouding werd halfweg 
gepasseerd in 14’30”. Toch trok de tien 
jaar jongere West-Vlaming een kilome-
ter later alleen op avontuur en daarmee 
leek het doek over de medailles gevallen. 
Niks was minder waar, want de mentale 
en fysieke taaiheid die Van Peborgh onder 
meer in ‘zijn’ 10 Miles heeft gekweekt, 
bracht hem met amper vier ronden te 
gaan opnieuw bij de jongere vluchter. 
In die laatste mijl volgde geen beslissing 
meer en na een prangende eindsprint 
van 120 meter lang en met voortdurend 
wisselende posities, viel het verdict pas 
in het elektronisch oog: Steven Casteele 
won met 7/100sten verschil van Nick Van 
Peborgh die in 29’21”39 al voor de vierde 
achtereenvolgende keer het 10.000m-po-
dium mocht beklimmen, zonder daarbij 
op de hoogste trap plaats te nemen (zil-
ver in 2014 en 2016, brons in 2015). Nick 
was ook groots in zijn ‘verlies’: “Ik wilde 
al snel een grote schifting doorvoeren 
en dacht daarbij niet aan chrono of po-

dium. Liever zo dan mekaar de hele tijd 
zitten beloeren met enkele profiteurs in 
het spoor. Ik kreeg gelukkig Steven mee, 
die zich ook niet afzijdig hield van het 
kopwerk. We waren zeker aan elkaar ge-
waagd, maar het resultaat is wat het is.” 
Steven, die zich verbeterde van 29’45”39 
tot 29’21”39,  was bij zijn tweede titel 
alle categorieën (voorheen ook al eens 
in de steeple) de West-Vlaamse nuchter-
heid zelve: “Ja, het ging heel snel en ik 
was wat verveeld omdat ik daardoor niet 
eerder kon overnemen van Nick. Maar 
gaandeweg verbeterde dat en begon ik in 
mijn kansen te geloven. Die laatste rech-
te lijn leek wel oneindig lang. Toch is dit 
BK niet mijn hoofddoel. Ik wil in augus-
tus naar de Universiade voor de 5000m. 
De 13’45” die daarvoor gevraagd wordt, 
is net mijn PR, dat moet dus lukken.”  
Intussen moest een eenzame Younes Dar-
razi zijn plannen bijstellen: de verhoop-
te EK-limiet laten varen en alles op het 
brons zetten. Maar zes achtervolgers had-
den intussen niet stilgezeten in de scha-
duw van de medaillestrijd en kregen de 
jonge Waal opnieuw in het vizier. Ronde 
na ronde ging het sneller waardoor eerst 
de jonge Riken Ost/RCG en even later 
Dries Basemans/DCLA moesten afhaken. 
Mathijs Casteele/KKS zag het wel zitten 
om samen met zijn broer op het podium 
te klimmen en verzette het meeste werk 
om voorbij Darrazi te geraken. Diens club-
makker Valentin Poncelet/CABW deed 
vervolgens een greep naar brons, maar 
dat was buiten het stevige eindschot 
van Pierre Denays/USTA gerekend. De 
Doornikse loper onderbouwde zijn eerste 
bronzen BK-medaille bij de seniores ooit 
met een soliede 30’02”11 en hield Pon-
celet nog 7 seconden af. Eerstejaarsse-
nior Clement Deflandre/HERV (30’12”70) 
verwees Mathijs Casteele naar plaats 6 
en een leeggelopen Darrazi finishte in 
30’18”14 als 7de,  een ruime 20 seconden 
boven zijn doelstelling.
Nota: de BK 10.000m voor masters komt 
in een volgende @letiekleven.

Een goed samenwerkende groep achtervolgers zou uiteindelijk nog meeknokken voor het brons: vlnr. Valentin Poncelet, Riken Ost, 
Pierre Denays, Mathijs Casteele, Dries Basemans en Clement Deflandre.  Foto: Luc DEQUICK

Younes Darazzi: gegokt en verloren. 
Foto: Luc DEQUICK 
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Teksten: Reporters  - Eindredactie, Lay-out: Michel JORDENS
 

Meer info  BVV Meisjes: http://www.atletiek.be/competitie/atleten/beker-van-vlaanderen-cad-sch
BK 10.000m: http://atletiekvita.be/wp-content/uploads/2016/02/WPdoc-10.txt

 
@letiekleven verzonden: dinsdag 09 mei 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.

Cover: De Vlaamse Bekers domineren 
deze periode van de lente. De meisjes  
cadetten en scholieren mochten de 
spits afbijten.
Foto: Dirk VAN AELST

BK STEEPLE VROUWEN: ELKE GODDEN ONBEDREIGD

Vroeger op de avond stonden vijf Belgische en twee Nederlandse meisjes klaar voor het 
BK steeple. Elke Godden/AVKA, vorig jaar nog tweede na Jolien Van Hoorebeke/RIEM, 
koos resoluut het spoor van de twee Nederlandse juniores die met EK junioresplan-
nen naar Ninove waren afgezakt. Jasmijn Bakker (10’25”58) en Kristel Van Den Berg 
(10’26”93) voldeden overigens ruim aan die limiet en zullen er in Grosseto bijzijn. Maar 
Elke Godden bleef lang in het spoor van dat duo en liep ruim binnen het schema van haar 
PR (10’49”71). Zodra ze de beide juniores moest laten gaan, was haar eerste steepleti-
tel in de hoogste categorie al quasi binnen. Maar Elke wilde meer dan een ruime voor-
sprong en knokte zich met 10’43”06 naar een stevig PR. De studente bio-ingenieur blik-
te dan ook ruim voldaan terug op haar letterlijke en figuurlijke hindernissenkoersen van 
de laatste maan-
den. “Gezond-
heidsproblemen 
stuurden mijn win-
ter danig in de war, 
waardoor de com-
petitie opzij werd 
geschoven. Het was 
geen leuke perio-
de maar vandaag 
vielen alle puzzel-
stukjes netjes in 
elkaar. Ik had twee 
pistewedstrijden 
als voorbereiding 
gelopen, maar hier 
ging het nog beter. 
Eigenlijk kan mijn 
seizoen nu al niet 
meer stuk, maar 
ik wil deze zomer 
nog wel graag mijn 
grenzen verleggen 
op alle andere af-
standen.” Jolien 
Van Hoorebeke 
(11’17”48) en Char-
lotte Sijmens/DCLA 
(11’42”65) moch-
ten met Elke mee 
op het podium.

Elke Godden: eer-
ste steepletitel 

AC mét PR. 
Foto: Luc  
DEQUICK

Pierre Denays: de verrassende bronzen 
medaille van het 10.000m-kampioen-

schap. Foto: Luc DEQUICK
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