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ANTWERPEN IN BORNEM

DRIE OP EEN RIJ VOOR NICK VAN PEBORGH
Topfavoriet Nick Van Peborgh/ACBR kwam, zag en overwon in 
het Breeven in Bornem. Onbedreigd snelde de bijna 34-jarige 
Ekerenaar naar zijn derde titel op rij. Bij de vrouwen mocht Sha-

na Lauwers/ATAC voor het eerst in haar carrière het provinciale cross-schildje mee naar 
huis nemen. Jochem Vermeulen/KAPE en Esther Schouten/VMOL wonnen de korte cross. 

314 vrouwen en 420 mannen tekenden 
present op het PK in het Breeven. Gastclub 
Sparta Bornem leverde met 100 stuks 
(54 mannen en 46 vrouwen) het grootst 
aantal deelnemers. Nick Van Peborgh won 
op het uitdagende parcours (bergjes, 
boomstammen, zandstrook, modder, 
bochten) met groot overwicht de titel. 
57 seconden voorsprong liep hij bijeen 

op duatleet Vincent Bierinckx/ACHL (in 
december nog vader geworden van een 

 die duidelijk ‘the 
best of the rest’ was. Jan Adriaensen/
ACBR had ook podiumambities, maar hij 
moest iets voorbij halfweg de strijd staken 
met maagklachten. Uiteindelijk won 
triatleet Ruben Geys/VMOL de spannende 
strijd om de derde podiumplek. “Het ging 

vlot,” zei Van Peborgh. “Ik ben net terug 
van skiverlof. Na het skiën heb ik altijd 
een dipje, maar dat is ingecalculeerd. 
De vorm is gewoon goed. Dit beschouw ik 
als een goeie training met het oog op het 
voorjaar. Voor het eerst sinds jaren zal 
ik ook nog eens het BK cross meelopen.” 

EERSTE VOOR SHANA 

Bij de vrouwen stond er geen maat 
op Shana Lauwers. Ze dicteerde het 

Vanthillo/ACBR durfde meeschuiven. 
Belgisch steeplekampioene Elke Godden/
AVKA kwam even aansluiten, maar viel 
letterlijk terug door een val. Lauwers 
had al snel een klein kloofje, bouwde 
die voorsprong gestaag uit en won met 

provinciaal kampioene Vanthillo. 
Uittredend kampioene Jolien Boonen/
ACHL kon dankzij een sterk slotrondje Eva 

afschudden en het brons opeisen. “Ik 
voel me goed. Het draait erg vlot. Dit 
beschouw ik toch als één van de mooiste 
overwinningen. Vorig jaar werd ik derde 
op het PK en twee jaar geleden kon ik 
voor eigen club in Gierle helaas niet 
deelnemen en daarvoor was het al lang 
geleden dat ik nog op het podium stond 
op het PK,” gaf de 25-jarige verpleegster 
van het Wit-Gele Kruis wat extra duiding. 

DE  ANTWERPSE VELDLOOPPODIA  2018  
 VROUWEN MANNEN

CADETTEN 2004 1. CHARLOTTE VERVOORT/LYRA 9.30 1. ZJEF CEUNEN/VMOL 9.32
 2. HANNELORE VAN NUFFELEN/BONH 9.37 2. SETTE VAN HOOF/KAPE 9.56
 3. INE BORRY/SPBO 9.55 3. ZENO WUYTS/SGOL 9.57
  
CADETTEN 2003 1. EMMA VANDEGHINSTE/DUFF 9.02 1. NOAH KONTEH/OLSE 9.13
 2. KATO ROEYMANS/VMOL 9.19 2. JAN GOBERT/OLSE 9.20
 3. RIEN HUYSMANS/VMOL 9.34 3. FREDERIK VAN EYNDE/BONH 9.22
  
SCHOLIEREN 2002 1. JANNE BICKER/ABES 15.15 1. LOUIS VANROY/ABES 15.45
 2. SOFIE VERHEYEN/BONH 15.20 2. THOMAS WILLEMS/OLSE 16.09
 3. MARTHE MEEUS/ARAC 15.21 3. THIBO MONDELAERS/VMOL 16.59
  
SCHOLIEREN 2001 1. FEMKE VERSCHOREN/LYRA 14.38 1. BEZUAYEHU PETERSEN/DUFF 16.03
 2. JANA SPIESSENS/SPBO 16.20 2. LUKAS MAES/KAPE 16.16
 3. JENTHE VAES/GEEL 16.40 3. SENNE VAN DEN SCHOOR/AVZK 16.19
  
JUNIORES 1. KATINKA BASSLEER/AVZK 21.03 1. TIM VAN DE VELDE/DUFF 22.47
 2. CHARLOTTE VANDENLINDENLOOF/ABES 22.53 2. WARD LEUNCKENS/ABES 24.05
 3. ELLEN STUBBE/VMOL 23.58 3. LANDER VERMEULEN/KAPE 24.21
  
SENIORES 1. SHANA LAUWERS/ATAC 20.19 1. NICK VAN PEBORGH/ACBR 30.31
 2. BRITT VANTHILLO/ACBR 20.28 2. VINCENT BIERINCKX/ACHL 31.24
 3. JOLIEN BOONEN/ACHL 20.41 3. RUBEN GEYS/VMOL 31.56

KORTE CROSS 1. ESTHER SCHOUTEN/VMOL 7.28 1. JOCHEM VERMEULEN/KAPE 8.26
 2. RANI BAILLIEVIER/OLSE 7.42 2. SEBBE FRANCKEN/OLSE 8.27
 3. MIEKE GOETSCHALCKX/VMOL 7.59 3. ARNE AGTEN/VMOL 8.39 

Nick Van Peborgh geniet van zijn drie-op-een-rij. Vincent Bierinckx (links) en Ruben 
Geys (rechts) moesten het meesterschap van ‘Mister 10 Miles’ in Bornem ondergaan.  

Foto: Dirk VAN AELST

Uittredend kampioene Jolien Boonen 
(links) in duel met steeplekampioene 
Elke Godden met de bronzen medaille 

als inzet. 
Foto: Dirk VAN AELST



SPRINTJE VAN VERMEULEN

De voorbije vier jaar pakte Sam Valgaeren/
HULS de titel van de korte cross. Door 
ziekte startte hij deze keer niet. Maar 
aan kwaliteit geen gebrek. Kapellenaar 
Jochem Vermeulen en Kalmthoutenaar 
Sebbe Francken/OLSE vochten een 
spannend duel uit. Francken was de 
betere op de technische stroken. Hij nam 
af en toe een paar meter. Maar Vermeulen 
plooide niet. Met een machtige eindsprint 
haalde hij de zege binnen in 8’26”, vlak 

won wat later het brons. Voor Francken 
komt er al snel kans om sportieve 
revanche te nemen. Want zowel op het 
Vlaams- (11/02) als het BK cross (25/02) 
staan ze beiden aan de start van de korte 
veldloop. Bij de vrouwen haalde Esther 
Schouten/VMOL het overtuigend in de 
korte cross voor spurtster Rani Baillievier/
OLSE en nog een andere 400m-specialiste, 
Mieke Goetschalckx/VMOL. In 2016 won 
Esther nog zilver op het PK lange cross 

tweelingzus Aria Schouten, die intussen 
gestopt is met atletiek.

ONGENAAKBAAR

De junioreswedstrijden kenden weinig 
spanning. Katinka Bassleer/AVZK en Tim 
Van de Velde/DUFF staken er met kop 
en schouders bovenuit. Ze heersten van 

haar zevende provinciale titel in totaal en 
haar 48ste crosszege ooit. Van de Velde 
zal qua statistieken wellicht niet moeten 
onderdoen. 
Bij de scholieren meisjes lagen de twee 
gouden posities al snel vast. Tweedejaars 
Femke Verschoren/LYRA sloeg dadelijk 

BORNEMSE MODDERSPATTEN

Katinka Bassleer/AVZK (goud juniores): “Heel leuk om zo te winnen. Het deed me een 
beetje denken aan de wedstrijden bij de jeugd vroeger. Ik heb echt kunnen genieten 
van de cross. Ik zit duidelijk wel heel goed.  Intussen mag ik al heel tevreden zijn over 
mijn winterseizoen. Afgelopen zomer sukkelde ik met een parasiet in het bloed. Sinds 

dat verleden tijd is, heb ik vrijwel heel de winter 
door zonder ziekte kunnen trainen. De vorm werd op 
die manier steeds beter.”

Charlotte Vervoort/LYRA (goud cadetten 2004): 
“In de eerste ronde ben ik gevallen. Ik moest al 
direct achtervolgen, maar het begon wel goed te 
gaan. Vooral vanaf de tweede ronde. Dat ik nog zou 
winnen, had ik totaal niet verwacht. Het is de eerste 
keer dat ik provinciaal kampioene cross ben. Deze 
winter was ik al wel een aantal keer de beste van 
mijn jaar in de crossen. Ik ben echt heel blij.”

Noah Konteh/OLSE (goud cadetten 2003): “In de 
laatste ronde ben ik kunnen weglopen van Jan. Dit is 
de vierde keer dat ik goud win bij het PK cross. Ik loop 
nu nog het Vlaams en Belgisch crosskampioenschap. 
Een plaats in de top vijf halen, zou mooi zijn.”

Zjef Ceunen/VMOL (goud cadetten 2004): “Op de 
helling heb ik het verschil kunnen maken. Het gaat 
deze winter een pak beter dan vorig jaar. Daar ben ik 
wel blij om. Het is de eerste keer dat ik individueel 
provinciaal kampioen word. Ik haalde al wel een 
keertje goud met Vabco Mol op het PK estafette, 
maar dat is toch niet hetzelfde. Ik ben heel blij.”

Janne Bicker/ABES (goud scholieren 2002): “Ik 
had wel verwacht dat ik zou kunnen winnen. De 
eerste twee 
ronden ging 

het goed. Ik had redelijk wat voorsprong op de 
andere eerstejaars. In de laatste ronde kreeg ik 
het toch nog heel moeilijk, maar gelukkig kon in 
standhouden. De voorbije twee jaar werd ik ook 
al provinciaal kampioene.”

Louis Vanroy/ABES (goud scholieren 2002): “Ik 
ben zeker wel tevreden. In Antwerpen wist ik 
vooraf dat de tegenstand niet zo sterk zou zijn 
als in de CrossCup. Maar ik hou hier een goed 
gevoel aan over. Op het einde van de wedstrijd 
verloor ik nog wel mijn spike in de modder, maar 
dat maakte niets meer uit. Voor mij is het wel 
goed dat het parcours wat zwaarder is. Ik vond 
het een toffe cross hier. Mooi om hier provinciaal 
kampioen te worden. In Rotselaar zal ik niet 
deelnemen, want ik ga op skiverlof. Op het BK 
in Brussel zou ik graag net als vorig jaar de top 
vijf halen.”

Femke Verschoren/LYRA (goud scholieren 2001):  
“Het was niet per se mijn bedoeling om direct 
aan de leiding te lopen, maar ik voelde meteen 
dat ik weg was en dan ben ik natuurlijk blijven 
doorgaan. Deze titel is in ieder geval al binnen. 
Ik voel me momenteel erg goed en ik hoop dat ik 
het kan volhouden tot op het BK. Ik hoop daar 
wel op een podiumplaats.”

Janne Bicker.  
Foto: Dirk VAN AELST

Louis Vanroy: op kousen-
voeten naar de titel.  
Foto: Dirk VAN AELST

Jochem Vermeulen en 
Sebbe Francken. 
Foto: Dirk VAN AELST
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een mooie kloof op eerstejaars Janne 
Bicker/ABES, die op haar beurt een grote 
voorsprong had op een omvangrijk groepje 
dat voor de derde plaats liep. Het was 

derde ‘overall’

jongens gaf eerstejaars Louis Vanroy/
ABES iedereen vlot het nakijken. Hij won 
de 4,5km lange cross met 24 seconden 
voorsprong. Zelfs het feit dat hij op het 
einde zijn spike verloor, deerde hem niet. 
De Nederlander Bezuayehu Petersen/

won het goud bij de tweedejaars. Daarmee 
ging een broederdrama gepaard. Hij had 
namelijk per ongeluk de spike uitgetrapt 
van zijn tweelingbroer Bereket, normaal 
ook medaillekanshebber, die daardoor 
helemaal terugviel. 

CADETTEN VERLENGEN

Emma Vandeghinste/DUFF demonstreerde 
bij de cadetten meisjes. Nadat ze 

een poosje out was vanwege een 
knieblessure, is ze net op tijd in vorm 
om haar veldlooptitels te verdedigen 
in de drukke kampioenschapsmaand. 
De titel bij de eerstejaars ging naar 
Charlotte Vervoort/LYRA. In het begin 
van de race kwam ze ten val, maar ze 
zette een erg knappe inhaalrace neer 
die beloond met een eerste provinciale 
schildje. Trainingsmakkers Noah Konteh/
OLSE en Jan Gobert/OLSE liepen zowat 
heel de cross samen aan de leiding bij de 
cadetten jongens. Konteh schudde op het 
einde Gobert af en won net als vorig jaar 
het goud voor Gobert, die opnieuw vrede 
moest nemen met zilver. Zjef Ceunen/

eerste van het geboortejaar 2004.

Katinka Bassleer. 
Foto: Dirk VAN AELST

De start bij de cadetten jongens met Noah Konteh (290) al dadelijk in de spits. Frede-
rik Van Eynde (links van Konteh) zal naar brons lopen. Sette Van Hoof (851) is op weg 

naar zilver bij de eerstejaarscadetten na Zjef Ceunen. 
Foto: Dirk VAN AELST

061



ATAC MEISJES ZESDE IN EUROPA CUP

De junioresploeg van ATAC presteerde erg sterk bij het EK veldlopen 
voor clubs in het Portugese Mira. Het jonge kwartet werd zesde in 
de ploegenrangschikking. Aanvankelijk waren ze zevende, maar de 
Finse ploeg werd nog geschrapt uit de uitslag. Femke Speelman-
Rooms overtrof haar stoutste verwachtingen met een knappe 
individuele achtste plaats. 
ATAC mocht voor het eerst in de clubgeschiedenis deelnemen 
aan dit EK cross voor clubs. Triatlete Laura Swannet, brons bij 
het afgelopen BK cross juniores, ontbrak weliswaar omdat ze 
op trainingsstage was. Maar voorts kon ATAC uitpakken met vier 
loopsters in topvorm die maanden hadden toegeleefd naar het 
ECCC. Femke Speelman-Rooms (achtste), Sara Engelen (38ste) 
en de zussen Isabeau (21ste) en Lorane Lenaerts (42ste), zetten 
een collectief sterke prestatie neer in Portugal. Speelman-Rooms 
sprokkelde veel punten door knap achtste te worden. “Ik ben 
er wel van geschrokken. Ik wist dat ik goed zat. Vooraf had ik 
daarom stiekem gehoopt om de top vijftien te halen, maar aan 
een toptienplaats had ik niet gedacht.”  Femke liep een attente 
koers. “Isabeau en ik waren goed gestart. We hebben vooraan mee 
het tempo bepaald. Op die manier konden we uit het gedrum 
achteraan blijven. De eerste 2,5km liep ik op kop samen met een 
Turkse. De laatste 1,5km brak de race helemaal open. Ik viel terug 
naar de twaalfde plaats, maar op het einde kon ik me nog goed 
herpakken en met een snelle laatste 300m nog veel loopsters 
inhalen,”

een mooie erkenning dat ze zich eindelijk eens mocht bewijzen 
op het Europese toneel. “Tot hiertoe miste ik iedere keer nipt de 
EK’s. Al sinds het EYOF bij de scholieren probeer ik me te plaatsen 
voor een internationaal kampioenschap. Vorige zomer miste ik 
nipt het EKu20 op de piste. Voor het EK cross viel ik ook telkens 
net naast de selectie. Na de selectiecross in Roeselare voor het 
EK cross, waar ik er weer net niet bij was, zat ik echt in dipje. 
Dat maakt het extra mooi dat ik er nu wel bij was. Dat we met 
heel de club konden gaan, maakte het alleen maar mooier. Een 
superervaring. Het was een snel parcours met wat balkjes, drie 
à vier bergjes en enkele zandstroken. Het was echt wel iets voor 
mij.”

Coach Kelchtermans: “Fantastisch”
Peter Kelchtermans begeleidde samen met Yelle Van Waeyenberghe 
de ATAC-delegatie. Hij zag in Mira een sterke teamprestatie van een 
jonge ploeg met nog groeimarge. Met een zesde plek presteerde het 
ATAC-kwartet, dat aantrad met twee scholieren (Isabeau Lenaerts 
en Sara Engelen), boven de verwachtingen. “Met deze prestatie 
zijn we natuurlijk heel blij. Dit heeft ons veel plezier gedaan. 
Het is bovendien nog een jonge ploeg en onze juniores Femke en 
Lorane kwamen net uit de examens.” Stuk voor stuk presteerde het 
viertal top op hun eerste grote internationale avontuur. “Femke 
vond ik heel sterk. Wat zij gepresteerd heeft, schat ik hoog in. De 
Deense die vandaag won, was toch dertigste op het EK in Samorin. 
Uiteindelijk eindige Femke op maar 16 seconden van het podium. 
Fantastisch gelopen dus. Ze heeft constant in de voorste gelederen 
meegestreden. Ook Isabeau heeft de eerste twee kilometer heel 
sterk gelopen. Als scholiere tussen de juniores mee vooraan in 
de kopgroep lopen, dat moet je toch maar doen. In de laatste 
kilometer kwam ze nog een beetje volume tekort, maar dat 
is niet onlogisch. Dat ze de top 20 haalt, toont aan dat ze veel 
talent heeft. Sara en Lorane hebben gelopen en gestreden voor 
wat ze waard waren. Ze eindigden sterk in een veld met meer 
dan 60 deelneemsters. De collectieve prestatie was in één woord: 
fantastisch.”
Niet alleen het sportieve luik was geslaagd, ook de totaalervaring was 
top. “Alles was top. De locatie in Mira, de weersomstandigheden, 
het contact met de andere clubs en tussen de ploegen, atleten en 
trainers onderling. De sfeer zat goed. Het was een voorbeeld van 
hoe dat allemaal zou moeten zijn. Uiteraard was er nog een klein 
feestje achteraf.  Dat mocht wel. Of de meisjes onder de indruk 
waren?  Absoluut! Het blijft een volwaardig EK, georganiseerd door 
de Europese atletiekfederatie. Met startboxen, accreditaties, 
enzovoort. Voor alle vier was het een enorme belevenis. Ik denk 
dat hun accreditatie nog lang boven hun bed zal hangen als 
herinnering. Ze hebben er van begin tot einde van genoten. Voor 
een relatief kleine club als ATAC is het fantastisch om zo een groot 
evenement te kunnen meemaken. Het smaakt zeker naar meer. 
Wie weet kan deze generatie in de toekomst samen met Shana 
Lauwers over een paar jaar zelfs bij de seniores meedoen…”

Tweedejaarsscadette 
Emma Vandeghinste. 
Foto: Dirk VAN AELST

Eerstejaarsscholier 
Bezuayehu Petersen. 
Foto: Dirk VAN AELST

Junior Tim Van De Velde. 
Foto: Dirk VAN AELST
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West-Vlaanderen: Tekst: Hans VANBESIEN * Foto’s: Paul DESCHUYTER
Antwerpen: Tekst: Bart SPRUIJT * Foto’s: Dirk VAN AELST

Eindredactie, Lay-out: Michel JORDENS
 

Meer info: Beernem: http://www.beverhout.be/Uitslagen/2018%20PK%20Veldlopen.pdf
Bornem vrouwen: http://www.spartabornem.be/wp-content/uploads/2018/02/Uitslag-PK-cross-vrouwen-2018-Bornem.pdf

Bornem mannen: http://www.spartabornem.be/wp-content/uploads/2018/02/uitslag-PK-cross-heren-2018-Bornem.pdf
 

@letiekleven verzonden: woensdag 07 februari 2018

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: In deze Nieuwsbrief komen de sterkste lopers in Beernem en Bornem aan de 
beurt. Bij de West-Vlaamse seniores kon thuisloper-master Alexander Diaz Rodriguez 
(links, foto Paul DESCHUYTER) iedereen terugwijzen in Beernem en Shana Lauwers 
was de sterkste in de Antwerpse titelwedstrijd bij de seniores in Bornem (rechts, foto 
Dirk VAN AELST).

 
‘Go Running’,  de agenda van de loper, is 
al aan een zesde uitgave toe. Deze handi-
ge kalender van 128 pagina’s met bijho-
rende website, geeft een samenvatting 
van alle joggings, marathons, triathlons, 
duathlons, run-bikes, trails en alle an-
dere loopwedstrijden die in België geor-
ganiseerd worden. Een aanbod van ruim 
1.650 organisaties ! Elke wedstrijd wordt 
gepresenteerd met de nodige info voor 
deelname: datum, startplaats, naam van 
de wedstrijd, afstanden, tijdschema en 
contactgegevens van de organisator. 
Deze Bijbel van de nationale loopsport 
kan vanaf nu gratis verkregen worden in 
een 100-tal gespecialiseerde loopzaken 
(zie lijst op de website: www.gorunning.
be). Maar ook uw atletiekvereniging zal 
vanaf volgende week over een voorraad 
van deze kalenders kunnen beschik-
ken, zodat u die ook in uw vertrouwde 
clubomgeving kan afhalen.
Wil u niet zolang wachten om Go Running 
te ontvangen, dan kan u vanaf nu tijdens 
de kantooruren een gratis exemplaar af-
halen in de lokalen van de Vlaamse At-
letiekliga (Marathonlaan 119 C, eerste 
verdieping – 1020 Brussel). Ook tijdens 
de volgende nationale indoorkampioen-
schappen in de Topsporthal van Gent (17 
februari, 03, 04 en 10 maart) hebben 
wij aan de stand van @tletiekleven 
deze kalenders gratis te uwer beschik-
king.

Go Running 2018 !
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