
Verslag sportieve prestaties ARAC: 2021. 

 

Om af te trappen zou ik willen beginnen met een zeer opmerkelijke prestatie van onze 

masters mannen 55+ die zich de voorbije zomer het doel hadden gesteld om nog eens 

een topprestatie neer te zetten op de 4 x 800m op het PK aflossing in Kapellen. Met een 

team van 5 bereidden ze zich minutieus voor op een piekmoment op 28 augustus.  

Met Frans Smets als reserve langs de kant liepen onze masters, Joris Peeters, Luc De 

Kinderen, Ivo Broeckx en Dirk Simons het 15 jaar oude Belgische record van de 

tabellen in een eindtijd van 10’00.63.  

In deze zelfde leeftijdscategorie behaalde Joris Peeters enkele weken later ook nog een 

mooie 2
e
 plaats op de 800m op het Vlaams en Belgisch kampioenschap.  

 

Verder zou ik nog de aandacht willen vestigen op een andere master, een groot master 

kampioen, namelijk Eddy Oomen. Eddy werd de voorbije zomer maar liefst 3x 

kampioen, namelijk Provinciaal kampioen op de 10000m bij de masters 60+ en 

Vlaams en Belgisch kampioen op de 5000m bij de masters 65+.  

 

Nu nog een kampioen, maar die provinciale titel op de 1500m die Jonas Van 

Schoubroeck behaalde valt in het niets in vergelijking met de unieke prestatie die hij 

de voorbije zomer heeft neergezet. Zoals reeds in een verslag op de website te lezen 

was, is het clubrecord op de 1500m bij de senioren mannen eindelijk gesneuveld, in 

een tijd van 3’49.35 en wordt Jonas Van Schoubroeck terecht de trotse nieuwe 

eigenaar hiervan. Je zou denken, een nieuw clubrecord, da’s toch ook niet zo heel 

speciaal… maar wel als het al op de tabellen staat sinds 1988. 

De voorbije 33 jaar heeft niemand het kunnen presteren om dit record te verbeteren, 

tot nu, nadat Jonas er met veel toewijding en passie gedurende 3 jaar jacht op heeft 

gemaakt en hiervoor nu eindelijk wordt beloond. Dat is atletiek in zijn puurste vorm.  

 

Een andere unieke prestatie die ook het vermelden waard is, is die van 

afstands/marathonloper Nick Smans. Nick behaalde dit jaar een selectie voor het 

Europees kampioenschap veldlopen voor politiemensen en mocht in het verre 

Denemarken onze nationale kleuren verdedigen. Eerder op het jaar werd Nick dan ook 

nog eens mooi 2
e
 op het Belgisch kampioenschap marathon bij de masters 35+. 

 

Op datzelfde Belgisch kampioenschap hadden we nog 2 ARAC’ers die een medaille 

overhandigd kregen, namelijk Bart Van Nijlen en Dominiek Hendrickx. Bart werd 

kampioen bij de masters 55+ en Dominiek werd 2
e
 bij de masters 40+. 

 

Om het rijtje compleet te maken, hadden ook nog enkele provinciale kampioenen, 

namelijk Rens Van Heerewaarden op de 800m bij de kadetten jongens en bij de alle 

categorien dames op de 4x 800m mogen Lotte Verwaest, Loes Verhoeven, Marthe 

Meeus en Kathy Nys zich ook terecht provinciaal kampioen noemen. 

 

DIKKE PROFICIAT ALLEMAAL. 

 

Oproep om uitslagen te bezorgen. Alle resultaten of linken naar uitslagen mogen nog 

steeds worden bezorgd op volgend mailadres:  

vaes-steemans@skynet.be. 
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