JAARVERSLAG 2004-2005

Door coach André Boonen

Het voorbije atletiekjaar was weer een drukke bedoening.
De absolute winterhoogtepunten :
De GP van Duffel werden gewonnen door Mieke Geens en Hans Janssens.
Met 3 selecties voor het E.K. en 2 selecties voor het W.K. cross (en 2 afzeggingen) mogen wij
tevreden zijn, zeker nu de selectienormen absurd hoog worden gelegd.
Het P.K. cross, waar Duffel niet eens volledig aantrad, was al een voorsmaakje voor het B.K.,
ste

waar Mario Van Waeyenberge voor de stunt zorgde om als 1 jaars senior de korte cross te
winnen. In totaal werden 9 podiumplaatsen behaald, de cad. jongens wonnen de interclub en
ook de algemene interclub bij de mannen werd in de wacht gesleept (zoals vorig jaar).
Mieke Geens en Hans Janssens waren de smaakmakers van de crosscup en eindigden
de

uiteindelijk 2 . Hans Janssens was ook nog de beste Belg op het W.K.
Bij het indoorgebeuren was Nils Wyns succesvol en werd zowel Vlaams als Belgisch
kampioen 800m cadetten.

Zomer.
Geen titels bij de kampioenschappen alle cat., wel zilver en brons voor Hans Janssens … en
ontslag bij Atletiek Vlaanderen.
Mario Van Waeyenberge selecteerde zich voor het E.K. beloften en werd ook nog B.K.
beloften op de 5000m en blijft semi-prof.
Nils Wyns en Dieter Vanstreels waren de blikvangers bij de jeugd. Beiden liepen Belgische
records, werden Vlaams en Belgische kampioen en maakten deel uit van het cadetten team dat
Belgisch kampioen aflossing werd (4 x 800m). Beste kamper was scholier Vincent Van den
Bosch.
Bij de masters waren Jan Blockx ( B.K. halve marathon) en Ingrid Verbessem (Vlaams
kampioen 5000m) de beteren.
Bij de allerjongsten behaalden de meisjes pup. en miniemen de finale van de beker van
Vlaanderen en dat is toekomstmuziek.
Onze jaarlijkse inrichtingen kregen te maken met hoogtes en laagtes.
De Int. meeting, nu een B-meeting, was wel succesvol.
De werken op de sportcentrum, dat in een nieuw kleedje werd gestoken – met voor ons een
nieuw jogpad – bezorgden ons niet veel moeilijkheden.
De bouw van een “eigen” blokhut, met eigen middelen, is zeker een pluspunt.
En dat onze internetsite dagelijks wordt geraadpleegd is zeker ook het vermelden waard.
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