
Beker van Vlaanderen AC dames – Landelijke 2 
Oostende – zaterdag 15 mei 2010. 
 
 
De KASVO-dames behaalden een derde plaats in de Beker van Vlaanderen 
Landelijke 2. Een schitterend resultaat, gezien de jonge leeftijd van het team 
(gemiddeld 17 jaar en 7 maanden)! De komende jaren is dus nog heel wat 
progressie mogelijk.  
 
De jonge afstandsloopsters hadden het meest af te rekenen met de hardnekkige 
wind. Maar dit kon hen niet verhinderen om sterke tijden te lopen. Margot Van 
Durme mocht als eerstejaarskadette starten op de 800m. Ze liep een tactisch heel 
sterke wedstrijd en werd 6de in 2.30.48. Op de 1.500m en de 3.000m werden zelfs 2 
persoonlijke records gelopen. Emma Devaere (KAD-2) werd 3de op de 1.500m in 
4.52.10. Als Sofie Verstichelen (SCH-1) haar record verbetert, kijkt ze niet op een 
seconde meer of minder: vorige week 15" op de 1.500m, deze keer 10" op de 
3.000m! Zij werd 5de in 11.08.38.  
 
De sprinters hadden dan weer veel te veel rugwind. Delphine Vermeulen (JUN-1) 
werd 6de op de 100m in 13.01 en Laura De Lange (SCH-1) werd 7de op de 200m in 
27.86. Op de 100m horden werd Audrey Baguet (SEN) 4de in 18.31. Ook de 400m 
was een zware wedstrijd. Gelukkig was er de laatste rechte lijn rugwind. Louise Van 
Eecke liep met 59.70 een persoonlijk record. Zij werd hiermee derde.  
 
De springnummers werden dan weer gedomineerd door Hanne Van Hessche(JUN-
2). Twee overwinningen leverden ons heel wat punten op: hoog: 1m76 en ver: 
5m64. Dat alles in de werpnummers heel dicht bij elkaar lag, mocht Aline 
Wijnand(SCH-2) ondervinden. In het speerwerpen kon ze met een nieuw clubrecord 
in de laatste poging alsnog een tweede plaats uit de brand slepen. In het 
discuswerpen werd ze 9de met 27m42. In het kogelstoten werd Sara Notte(SEN) 6de 
met een worp van 9m39. Haar beste prestatie dit seizoen. Het aflossingsteam werd 
in laatste instantie nog volledig door elkaar gegooid, maar werd heel knap 2de!  
 
Volgend jaar dus een nieuwe poging op weg naar eerste landelijke, al zullen we met 
AC Lebbeke alvast een heel sterke tegenstander hebben. 
 

Tim Van Coster 


