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14 mei 2006 
 

Een beetje gesloten weer, lichtjes grijs en bewolkt. Dit was het startscenario bij 
vertrek aan de ASVO- piste. Na wat wachten op de afwezige Mathieu ging het 
richting Sint.-Truiden met 3 limousines bestuurd door De Stoppeleire Filip, Van 
Coppenolle Andy en mezelf. Het zou een ritje worden van 1u40’ (150km). Rond de 
klok van 13u waren we ter plaatse.  

De eerste die aan de beurt was, was Tim Van Coster in het hoogspringen. Na een 
paar vlotte geslaagde hoogtes, werd het op 1m70 door gebrek aan routine iets 
moeilijker. Dus met een sprong van 1m65 behaalde Tim een zevende plaats. Na een 
helse zoektocht naar een meter die langer was dan 50m werd beslist om te starten 
met de werpers van minder dan 50m en later zouden de verdere werpers ook aan 
bod komen. Andy behaalde met zijn 36m39 een zevende plaats. Met enige 
vertraging ging uiteindelijk ook de 400m van start, met daarin Joris Cantaert. Hij 
behaalde een veertiende plaats met 56.58.  

Intussen werd het kogelstoten afgewerkt en onze stoere Filip De Stoppeleire 
behaalde een mooie vierde plaats met een worp van 10m77. Vervolgens trad onze 
spurttrainer Kevin aan op de 100m. Hij behaalde hierin een zevende plaats. Vincent, 
die door de afwezigheid van Mathieu moest doorschuiven naar de 800m,  behaalde 
toch nog een veertiende plaats in 2.07.  

De 1.500m werd gelopen door Tim die een tiende plaats behaalde met een tijd van 
4.24.15. Vervolgens werd de 3.000m gelopen door Wouter De Smet die zijn 
persoonlijke besttijd met vijf seconden verbeterde en daarmee een twaalfde plaats 
behaalde. Kenny, die twintig minuten voor de start van de 5.000m nog op zoek was 
naar het stadion, was nog net op tijd om zijn spikes aan te trekken en zonder 
opwarming aan zijn vijf kilometer te beginnen.  

Joris Cantaert begon volledig relaxed aan het verspringen en eindigde dertiende met 
een sprong van 5m31. Willem Tack, die voor de eerste maal deelnam aan de 200m, 
liep vanuit de binnenbaan naar een mooie vijfde plaats. En dan was er Benny, die er 
in slaagde om bij het discuswerpen zijn eerste twee worpen in het net te doen 
belanden. Zijn derde was gelukkig niet in het net, maar wel nipt buiten de sector. 
Daarmee was hij zeker de pechvogel van de dag. Dit resultaat zou uiteindelijk geen 
verschil uitmaken in de eindstand.  

Het nummer waar reikhalzend naar uitgekeken werd, was de afsluitende 4x400m; 
een nummer waarin de Oudenaardse atleten elk jaar sterk voor de dag komen. Kevin 
nam een snelle start en gaf als tweede de stok door aan Tim. Die nam de leiding 
over en bouwde een voorsprong uit van enkele tientallen meter. Deze voorsprong 
werd door Vincent Siringo en Willem Tack  niet meer uit handen gegeven. Zo liepen 
we in onze reeks onbedreigd naar een winnende tijd van 3.38.87. In de laatste reeks 
bleken uiteindelijk nog twee ploegen duidelijk sneller. Twee andere ploegen 
versloegen ons met enkele honderdsten van een seconde, waardoor we in totaal 
vijfde eindigden.  



Na de puntentelling van de jury belanden we uiteindelijk een elfde plaats. AC Break 
2, Hamme en Zottegem promoveren naar tweede landelijke. Proficiat aan deze clubs. 
Met de zekerheid van het volgend jaar nog beter te doen, kijken we nu reeds uit naar 
zondag 13 mei 2007!  

Nogmaals bedankt aan alle deelnemende atleten, en niet te vergeten onze starter 
David, supporters Nathalie Meirlaen en Janna Bauters en ploegafgevaardigde Eddy. 

  

Eddy Van Coster 

 


