Beker van Vlaanderen AC heren – Landelijke 3
Oudenaarde – zondag 16 mei 2010.
Maar liefst 18 ploegen streden gisterennamiddag in het Burgemeester
Thienpontstadion te Oudenaarde voor promotie naar de tweede afdeling. Onze
KASVO-heren deden het voortreffelijk en werden in extremis beloond met een
tweede plaats… en dus zullen ze volgend jaar aantreden in tweede landelijke!!
Voor KASVO beten Vincent Siringo (5de op de 400m: 52.92), Steven Lucas (2de
kogel: 11m34 ), Floris Van Coppenolle (3de speer: 40m78 ) en Simon De Lange (9de
hoog: 1m65) de spits af. Onmiddellijk enkele prachtprestaties, wat ons voor de eerste
tussenstand voorlopig een top-3 plaats opleverde. In de 100m werd Alan De
Meulemeester, als tweedejaars kadet, mooi derde in 11.90. Ook Solomon
Winnepeninckx liep een fantastische 800m-wedstrijd en eindigde in een nieuw
persoonlijk record (2.03.59) op de 6de plaats. Op de 1500m kon Ben Bauters de 5de
plaats veroveren in een sterke 4.22.87.
Nadien waren de 3.000 en 5.000m aan de beurt. Tim Van Coster had na 2.800m nog
een sterke eindsprint in de benen en eindigde daardoor knap 5de in 9.31.61. Ondanks
een snelle start en veel wind liep Wouter De Smet toch nog een nieuw persoonlijk
record (17.00.74, 16” sneller dan voorheen) op de 5.000m en zorgde zo voor 7 extra
punten. Met nog 4 nummers te gaan (ver, discus, 200m en 4x400m) en een
achterstand van 11 punten op de tweede ploeg hadden enkelen de moed al
opgegeven…
Alan De Meulemeester zorgde op de 200m (24.41) voor 13 punten, waardoor de
kloof gedicht werd tot op een half punt. Floris Van Coppenolle presteerde ook op zijn
tweede werpnummer, het discuswerpen, heel goed (35m52) en werd knap 2de.
Stefaan De Schanfeleire hielp onze ploeg op het laatste nippertje nog uit de nood
door te willen aantreden in het verspringen. Hij eindigde als master mooi 12de met
een sprong van 5m30.
De spanning bereikte zijn hoogtepunt net voor de aflossing, want we kwamen op een
2de plaats te staan met slechts een half punt voorsprong op de derde ploeg. Onze
4x400m mannen wisten dus wat hen te doen stond… voor de ploeg van Neerpelt
eindigen. Simon De Lange, Anthony Ver Cruysse, Ben Ghyselinck en Vincent Siringo
slaagden er ondanks een sterke wedstrijd net niet in om Neerpelt achter zich te
houden. Ze liepen hun 4 ronden in een tijd van 3.44.01. We zouden dus derde
eindigen in het eindklassement, tot we vernamen dat Neerpelt gediskwalificeerd was.
De KASVO mannen eindigden hierdoor toch nog op een tweede plaats in de
eindstand en promoveren dus naar de 2de afdeling!!
Proficiat aan alle atleten en dank aan de vele Oudenaardse supporters!
Audrey Baguet

