Tweede pinksterdag met Belgische en Nederlandse topatleten

Pure Blue Pinkster atletiekgala in Hulst

Door Frank Boussen

HULST- Wie eens een dagje topatletiek
wil beleven, kan op Tweede Pinksterdag,
maandag 20 mei, in Hulst op de Piet
Vonckbaan terecht. Bij RKHAV wordt
die dag het 11e Internationale PureBlue
Pinkster Atletiekgala gehouden. De
wedstrijd heeft sinds vorig jaar een plaats
veroverd op de Internationale Kalender
van de Europese Atletiek Federatie. Het
organisatiecomité, bestaande uit Anja
Boidin, Jos de Kock, Els en Jan van

Laarhoven, is er weer in geslaagd om
een sterk deelnemersveld naar Hulst
te krijgen. Jan van Laarhoven, die de
contacten met de atleten onderhoudt, is
in zijn nopjes met de atleten die hij tot nu
toe heeft kunnen vastleggen.
,,We krijgen weer veel Nederlandse en
Belgische topatleten over de vloer. Er
komen elke dag nog inschrijvingen bij. Bij
ons kunnen de atleten, dat is vrij uniek,
zelfs op de wedstrijddag nog aanmelden.
We hebben een prima bezetting zowel bij
de looponderdelen als bij de technische
nummers.”

16 HulstVizier

Vanaf dit jaar gaat PureBlue Advanced
Waste Water Solutions (AWWS) uit
Kapellebrug als hoofdsponsor van het
Pinkster Gala optreden. Het jonge en
groeiende bedrijf van Angelo de Mul, dat
zich vooral richt op het zuiveren van alle
soorten afvalwater, heeft zijn naam voor
drie jaar aan het atletiekfestijn verbonden.
,,We zijn daar heel blij mee. Dankzij onze
sponsors kunnen we een evenement als dit
jaarlijks op poten zetten.”

het discuswerpen. Enkele jaren geleden was
ze zowel wereld- als Europees kampioene
kogelstoten bij de junioren en ze is al elf
keer Nederlands kampioen outdoor en
indoor. Melissa zal het bij het kogelstoten
moeten opnemen tegen onder anderen
meervoudig Belgisch kampioene Catherine
Timmermans,
voormalig
Nederlands
junioren kampioene Corinne Nugter
en Belgisch juniorenkampioene Jolien
Boumkwo. Bij het discuswerpen komt
ze Corinne Nugter weer tegen, maar ook
Respect
Loes Verlaak, die al vele podiumplaatsen
Voor de verrichtingen van de atleten behaalde op nationale kampioenschappen
op de technische onderdelen heeft Van en in Hulst voor de achtste keer van de partij
Laarhoven de laatste jaren steeds meer is.”
respect gekregen. In de jaren zeventig en
tachtig zette hij samen met kleppers als Piet Vuurwerk
Vonck, Jo Schout en Guust Bours RKHAV Ook bij de werponderdelen van de
als lange afstandlopers in zowel Nederland mannen valt er vuurwerk te verwachten.
als België op de kaart. ,,Voor mij bestond ,,Bij het kogelstoten gaat onze zuiderbuur
baanatletiek in die tijd alleen uit hardlopen. Jürgen Verbrugghe, nationaal kampioen
Na het lopen vertrok je naar huis. Maar ik van België, fikse tegenstand krijgen van
ben er achter dat onderdelen als speer- en de Canadese topper Tim Hendry. Tim
discuswerpen, kogelstoten en verspringen heeft een pr. van 19.31 m en is een serieuze
leuk schouwspel opleveren. Vorig jaar kandidaat om het baanrecord van Wim
hadden we hier hele goede verspringers en Blondeel aan te scherpen. Maar ook
speerwerpers. Echte superatleten, die het Patrick Cronie, zilver op het NK outdoor
publiek wisten te boeien. En een sfeertje. en indoor, is een geduchte tegenstander.
De mensen klapten spontaan mee voor de Voor het speerwerpen bij de mannen zijn
atleten aan hun krachttoer begonnen.”
er elf aanmeldingen, die stuk voor stuk
een pr. van boven de 60 meter achter hun
Toppers
naam hebben. Hierbij is ondermeer de
Op 20 mei belooft het kogelstoten een Nederlandse junioren kampioen Alain de
topper te worden. Bij de vrouwen heeft Deugd. Een ander onderdeel waar ik zo van
Melissa Boekelman zich aangemeld. Van kan genieten is het horden lopen. Geweldig
Laarhoven; ,, Melissa komt al voor de hoe de atleten die acht horden van 107cm
vierde keer naar Hulst. Ze doet ook mee aan hoog weten te nemen. Ze gaan er zo dicht

mogelijk overheen. Net wel, net niet. Je
hoort de horden kraken en regelmatig gaat
er een horde tegen de vlakte. Het horden
lopen staat in het teken van de strijd tussen
Nederland en België met toppers als
Nederlands kampioen Koen Smet en de Belg
Dario de Borger. Twee supertalenten van een
jaar of twintig, die op internationaal niveau
meedraaien.” Naast al deze toppers wordt
ook de jeugd, de toekomst niet vergeten.
Om 13.55 uur wordt het ‘hoofdprogramma’
even onderbroken voor een prestatieloop
voor de jeugd van zes tot en met negen jaar.

Ze lopen vijfhonderd meter. Daarna is het
de beurt aan de jongens en meisjes van tien
tot en met twaalf jaar.
Basisscholen
,,We hebben in samenwerking met Hulst in
Beweging de leerlingen van basisscholen
warm gemaakt. Want wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst. En het wordt tijd dat
Zeeland en zeker RKHAV weer eens echte
nationale toppers gaat voortbrengen, want
ik vind het een jammerlijke zaak dat de
baanatletiek in onze provincie op een vrij
laag pitje staat.”
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