JAARVERSLAG 2006-2007

Door coach André Boonen

Het was een super druk jaar, maar het resultaat mag gezien worden.
Prachtige uitslagen van onze atleten, geslaagde inrichtingen die geld in het laatje brachten.
Dit wil ook zeggen, geen verhoging van het lidgeld en een extraatje voor diegenen die
scoorden op internationale kampioenschappen evenals het damesteam dat promoveerde in
de Beker van Vlaanderen.
Onze veldlopers traden weer op het voorplan:
3 Duffelse atleten liepen zich in de E.K. selectie, nl. Hans Janssens, Sanne Torfs en Mario
Van Waeyenberge die 7de eindigde bij de beloften.
Voor eigen volk werden een 10-tal provinciale titels in de wacht gesleept.
Ook 2 Belgische titels voor de scholieren: Silke Van Waeyenberge en Dieter Vanstreels.
Plus nog 7 andere podiumplaatsen, 5 interclubs en zowaar het algemeen klassement bij de
dames.
Ook in de crosscup winst voor junior Sanne Torfs.
Bij het indoorgebeuren kroonden Tessa Denis en Nils Wyns zich in hun categorie tot 800m
kampioen. «Crosser" Dieter Vanstreels verbeterde ook nog het B.R. 1.000m bij de
scholieren.

Een schitterend vervolg kregen wij in het zomerseizoen: 5 Duffelse atleten selecteerden zich
voor internationale kampioenschappen.
Dieter Vanstreels liep eerst het Belg. record op de mijl en de 2.000m van de tabellen als
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voorbereiding en won dan de 3.000m van de EYOF. Nils Wyns werd 7 in de finale van de
800m.
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Mario Van Waeyenberge eindigde knap 4 op de 1.500m en 10de op de 5.000m op het
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E.K. beloften. Sanne Torfs 12 en Timothy Van Loon 15 in de 10.000m op het E.K.
beloften.
Op het B.K. alle cat. werden maar 2 medailles behaald: Hans Janssens, in eigen Duffel,
behaalde zilver op de 10.000m en speerwerper Vincent Van den Bosch brons.
Maar op het BK voor de jeugd was het weer bingo!
Tessa Denis (800m cad.) en Dieter Vanstreels (3.000m schol.) waren de verwachte
kampioenen, maar Bart Sleegers zorgde voor de stunt en won de 400m horden bij de
scholieren en is zeker de revelatie van het jaar!
Junior Timothy Van Loon won de 5.000m voor trainingsmakker Sanne Torfs.
Op de B.K. aflossingen wonnen de scholieren meisjes de 4 x 800m!
Jaaroverzicht in cijfers
- Beker van Vlaanderen: dames behalen promotie

- Selecties:
- E.K. cross: Sanne Torfs (jun.), Mario Van Waeyenberge (beloften), Hans
Janssens (sen)
- EYOF: Dieter VanstreeIs, Nils Wyns
- E.K. iuniors: Sanne Torfs, Timothy Van Loon
- E.K. beloften: Mario Van Waeyenberge
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- Behaalde titels:
- Cross: - P.K. - 8 individuele plus 2 masters
- 5 interclubs en alg. rangschikking dames
- B.K. - 2 individuele
- 5 interclubs en alg. rangschikking dames
- Indoor: P.K. - 3 individuele plus 1
master VL.K. - 1 individuele
- Outdoor: P.K. - 14 individuele plus 1 master en 6 aflossingen
VL.K - 3 individuele
B.K. - 3 individuele en 1 aflossing
13 indoor en 33 outdoor clubrecord werden verbeterd in 2006-2007.
Inrichtingen 2006-2007:
- 54ste G.P. van Duffel met super Mario als winnaar bij de seniors.
- P.K. cross: meer dan 1000 deelnemers in goede banen leiden is geen sinecure. 10
prov. titels werden behaald voor eigen volk.
- P.K. piste 1 ste dag: we hadden het weer mee. Het was een schot in de roos met een
BR hinkstap jun. meisjes.
- Antwerps jeugdcriterium met goede opkomst.
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- Beker van Vlaanderen: Duffelse dames eindigen verrassend 2 en promoveren
- SVS lager onderwijs had te lijden van het slechte weer en de
SVS selectiewedstrijd was een miskleun.
- Int. ASICS meeting met storende wind, maar grote opkomst en EYOF-limieten. Jan Borremansmeeting: bevredigende opkomst en goede resultaten op de 1.000m. Uur van Duffel afgevoerd wegens diverse problemen.
- Scholencross: sponsor Centea zet ons voor schut, maar nieuwe sponsors sprongen in
de bres nl. Ovomaltine en KBC.

Clubleven:
- Duffel AC. bood zijn medewerkers een etentje aan.
- Nieuwjaarstraining met koffie en croissant aangeboden door de vorige voorzitter. 2 grabbelpassen en een 5-tal schoolsportnamiddagen werden mede georganiseerd. Autobusverplaatsingen naar Goes en jeugddag te Gent hadden niet het verhoopte
succes.
- Start to run met een 50-tal deelnemers. Dag der atleten: blokhut kreeg laagje verf.
- Filmopname "Linkeroever" was een aangename maar koude dag.
- Clubfeestje: de webmaster Raymond Van Asch en de coach zijn 50 jaar
ononderbroken lid van Duffel A.C.
- De familie Van de Voorde wint de Adam trofee.
Toekomstmuziek:
- Ilse Wilms is de nieuwe jeugdcoördinator.
- Wij hopen op een goede opkomst bij de clubverplaatsingen bij de jeugd. - De
autobusverplaatsingen naar Goes en de jeugddag van Gent zijn een aanrader.
- Er zullen enkele inrichtingen minder zijn dan vorig jaar.
- Enkele trainers en juryleden haakten af, een bedankje is zeker op zijn plaats.
- Het zal de komende tijd een zoektocht worden naar nieuwe jeugdtrainers,
juryleden en medewerkers willen wij op onze elan blijven doorgaan.
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