Winteroverzicht 2016-2017
Indoor:
Was het vorige winter vooral de sprintersgroep die succesvol was, deze maal was het
kommer en kwel. Jolien Leemans, regerende B.K. verspringen, nam afscheid omdat
haar studie geneeskunde (stages) niet meer te combineren viel met topsport. Ook Laura
De Launoit stopte voor dezelfde reden. Ine Hugaerts en Eline hadden allerlei
ongemakken en moesten zich tevreden stellen met een provinciale titel.
Vlaamse indoor titel snelwandelen voor Liesbet De Smet en ook voor cad. Joke
Liefooghe bij het kogelstoten en dat als 1ste jaars.
En er was ook het overstapje van Tim Van de Velde, die ook nog het B.R. Schol. 1500m
van Raf Wyns, dat 30 jaar stand hield, van de tabellen liep.
In totaal werden 8 clubrecord verbeteringen genoteerd waarvan 3 voor Joke Liefooghe
en 3 voor Sofie Van de Velde.
Veldlopen: 48 overwinningen in totaal!
Onze blikvangers: schol. Tim Van de Velde had een vlekkeloze winter waar hij alles met
“goud” afrondde. Hij was dan ook onze “zegekoning” met 11 crossoverwinningen en
eindwinnaar van de Crosscup. Opmerkelijk is zijn 4 Belgische titels op rij. 10 jaar op rij
winnaar bij de Warandecross van Tilburg en ook voor het 2de jaar op rij de Vlaamse
indoortitel alle categ. 1500m. Hij is een graag geziene atleet en ligt goed in de markt bij
de “bakvissen”.
Men zegt dat zij de kleine VdV is, maar Tim is nog van een ander kaliber zegt Emma
Vandeghinste, die ook de voorbije winter ongeslagen bleef en op het B.K. (1ste jaars
cad.) de tricoloretrui mocht aantrekken. Tim en Emma zijn atleten van onze eigen
jeugdopleiding.
Jeugd:
Bij het veldlopen zijn vooral onze min. meisjes sterk voor de dag gekomen met
interclub titels op het P.K. en B.K. Zilver was er in Wachtebeke ook voor Emma
Vanhoeck. Globaal goede uitslagen met niet minder dan 17 atleetjes bij de crosstrofee
van het P.C.
Joren Rypens was dan weer succesvol bij de indoor (P.K. 60m min.).
Multigroep en werpers
Joke Liefooghe, Prov. en Vl. Kampioen was de “blikvanger”. Ook veel atleten op
training en nu met de komst van een speerwerp trainer nog meer mogelijkheden en dat
zullen wij deze zomer al merken.

Clubleven:
− het overlijden van penningmeester Raymond Van Herck werd opgevangen door
Luc Peeters (met dank hiervoor). Luc was ook animator van een geslaagde Santatraining
− trainster Griet Lauryssen verhuisde naar Nederland en wij zijn er in geslaagd dit
op te vangen met nieuwe trainers. Een dikke merci aan Griet en het beste in haar
nieuw leven
− 3 autobus verplaatsingen: naar de Warandecross in Tilburg, een écht crossfeest.
Naar de Wallenloop, waar DUFF zowel buiten als in café Barendse de beste was.
De Jeugddag was een super leuke dag.
− het medewerkersfeest, op een nieuwe locatie, was weer prima.
− onze medewerkers hadden het niet onder de markt bij one G.P. van Duffel
veldlopen. Stormwind zorgde voor extra werk (en schade)... maar de cross is
kunnen doorgaan.
Sporttrofee van Duffel 2016
De sporttrofees min 18 jaar waren voor Aline Delbaen en Tim Van de Velde, die ook in
St. Kat. Waver gelauwerd werd als “kei”.
De Duffelse sporttrofee is aan herbronnen toe. De successen van onze atleten werken
stekelig bij sommige mensen.

