Sportief winteroverzicht 2021-2022 (coach André Boonen)
En het werd weer een Corona winterke wel. Heel wat wedstrijden werden afgelast en
anderen konden weer doorgaan, zij het zonder toeschouwers of met een minimaal
begeleiders. Bij onze trainingen beschikten wij niet altijd over kleedkamers. Maar wij
zijn “overlevers”.
Indoor: 31 clubrecordverbeteringen werden genoteerd. Wervelwind, scholiere Zoë
Laureys liet er 16 optekenen en juniore meerkampster Roos Van den Berghe 14. Zoë
behaalde een eerste Vlaamse titel alle cat. (400m) en 2 Belgische scholieren (400m en
meerkamp). Met haar prestaties 200m, 300m en 400m staat zij hoog op de Europese
en zelfs wereldranglijst U18. Juniore Roos behaalde brons bij de meerkamp.
En er was dan de overstap van de cross naar den indoor en titelgewin van Tim Van de
Velde die Vlaams en B.K. beloften 1500m werd. En geflikt werd op het B.K. alle cat.
waar hij onterecht de B-reeks moest lopen.
Veldlopen: in het totaal werden 39 crossoverwinningen behaald (kangoeroes en
benjamins tellen niet meer mee). Crosskoning werd Luka De Belder met 9
overwinningen. De Duffeltjes kwamen massaal aan de start (Mechelen, Lier, Duffel).
3 provinciale titels werden behaald bij de jeugd. Spijtig genoeg werden voor de jeugd
door de coronamaatregelen 3 autobusverplaatsingen afgevoerd.
Bij de cadetten jongens werd Matthias De Belder P.K., Vlaams kampioen en brons op
het B.K., maar nadien out wegens ziekte.
Blikvangers werden onze juniors meisjes met Emma Vanhoeck die Vlaams kampioen
werd, 2de werd op het B.K. en in de eindstand van de crosscup.
Elke De Dobbelaere knap 3de bij de selectiecross in Roeselaere (parcoursonwaardig)
met 2 kapotte knieën. Pech bleef haar achtervolgen en was zelfs out met corona op
het B.K. Maar met Tine De Meulenaere en Esther Bernaerts werd de interclubtitel
behaald en staat de Europacup op de wachtlijst in 2023.
En er was dan ook nog Tim Van de Velde die zijn seizoensstart zag mislukken en dan
overschakelde naar de korte cross en vice Vlaams kampioen werd. Hij is ook een
nieuw leven ingestapt als werknemer bij Runners Lab onze hoofdsponsor.
68° G.P. van Duffel: eerst was er de soap of het een open P.K. werd of niet.
Het werd een wind, water, moddercross met toeschouwers in extremis. Wij kregen
talrijke dankbetuigingen van deelnemers dat wij voor startgelegenheid hadden
gezorgd! 6 plaatselijke overwinningen met de juniores Emma Vanhoeck en Elke De
Dobbelaere op 1 en 2 bij de dames. Tim Van de Velde won de korte cross. De extreme
omstandigheden heeft er bij onze medewerkers ingehakt en dat ondervond Marc
Nevens die ‘s avonds nog in het ziekenhuis terecht kwam.
Sporttrofees van de gemeente Duffel van de voorbije jaren werden uitgereikt:
Duffel ac 5 maal in de prijzen bij de uitreiking van de Duffelse sporttrofee 2019-2020
Jeugd U18 meisjes Zoë Laureys, dames +18 jaar Liesbeth De Smet, clubs meisjes
U18: interclub veldlopen schol. B.K. met Elke De Dobbelaere – Nienke Leijssenaar –
Esther Bernaerts – Margaux Geets (2020).
Bijzondere prestatie: Geert Ceuppens (ultra loper)
2021: dames +18 jaar Liesbeth De Smet, clubs meisjes U18 4 x 800m: Elke De
Dobbelaere, Noor Quintelier, Emma Vanhoeck, Zoë Laureys, recreatie: Nevelsteen E.

