
Spartanen succesvol op twee fronten 

Zaterdag 13 september was weer zo’n dag om duimen en vingers af te likken! De 

atleten van Sparta Bornem waren op twee fronten actief en twee keer met zeer veel 

succes! Want terwijl cadetten Jarne Van Buggenhout en Brent Suykens samen met 

scholier Hannes Huyck de Antwerpse kleuren verdedigden tijdens de interprovinciale 

match kwam ook Toon Segers in actie op zijn eerste BK AMH. En allemaal zouden ze 

stunten! 

Voor trainer Johan Permentier was het niet eenvoudig want terwijl de Spartaanse 

cadetten en scholieren in Moeskroen zouden aantreden moest Toon naar Huizingen. 

Johan besloot dan maar om beide competities te combineren en had er een helse autorit 

voor over. 

Het was trouwens voor het eerst sinds heel lang dat we nog een drie Spartanen hadden 

tijdens de interprovinciale match. Opgeroepen worden om je provincie te 

vertegenwoordigen is een hele eer dus onze drie clubgenoten waren al zeer blij dat ze, 

samen met al die andere Antwerpse toppers, mochten deelnemen. Bij gewoon 

deelnemen zou het echter niet blijven want SPBO bezorgde de provincie heel wat 

punten! 

Jarne was de eerste die in actie kwam en zou meteen laten zien dat hij niet voor een 

bijrol naar Moeskroen afgezakt was. De jongeman die net zilver had behaald op het 

BK 300mH startte opnieuw op zijn favoriete loopafstand. Hij startte vrij vlot en ging 

lang mee met een Oost-Vlaamse concurrent maar de laatste 100m kwam Jarnes 

verschroeiende eindsprint weer naar boven. Hij won in een nieuwe persoonlijk record 

(40”93) en bezorgde de provincie meteen het maximum van de punten! 

 



Ook Hannes nam de lage hordes voor zijn rekening maar moest nog 100m verder 

lopen. Op de baanronde met hindernissen vertrok hij ietwat gereserveerd maar liep de 

beste laatste lijn uit zijn carrière om al bij al nog vlot zijn reeks te winnen in een zeer 

knappe 57”46 ondanks de stevige tegenwind die er stond. In de andere reeks liepen er 

twee atleten nog iets sneller (waarvan één wel heel nipt) waardoor Hannes de derde 

tijd had van de 11 deelnemers (tien provincies + Brussel). De tien punten die hij 

opbracht waren onverwacht vermits hij slechts als reserve werd opgeroepen. 

 

In de namiddag was het dan de beurt aan Brent die geselecteerd werd voor het 

speerwerpen. De eerste drie werpers gooiden een stuk verder dan Brent persoonlijk 

record dus die waren buiten categorie maar van de andere deelnemers toonde hij zich 

bij de besten! Dankzij een zeer constante reeks met als verste worp 43m58 werd hij 

knap vijfde. Deze vijfde plaats leverde alweer de nodige punten op voor de 

Antwerpenaars die voor de gelegenheid in kakikleurige t-shirt gekleed waren. 

 



 

De twee spurters kregen nog een extra beloning in de vorm van een plaatsje van het 

estafetteteam. Jarne had blijkbaar superbenen voor zijn 4x100m bij de cadetten want 

zijn ploegmakker  (een atleet van LYRA) geraakte met de stok niet tijdig bij hem 

waardoor het viertal gediskwalificeerd werd. Absoluut geen probleem want aan de 

einduitslag zou ongeacht het resultaat toch niets meer veranderen. Hannes liep als 

derde in zijn gelegenheidsteam bij de scholieren en daar verliep alles een stukje 

vlotter. Dankzij drie veilige wissels liep het team naar 45”54. Alweer een unieke 

ervaring voor onze SPBO-jongens. 

 



En zij die dachten dat daarmee het succes voor Sparta Bornem teneinde was, kwamen 

bedrogen uit! In Huizingen zou Toon Segers namelijk voor het eerst in zijn carrière 

deelnemen aan het BM AMH en dat zowel aan de 100m als de 200m. Een horde 

supporters en zelfs twee bestuursleden (ok zijn vader van één van hen) kwamen Toon 

aanmoedigen in zijn zoektocht naar succes. En dat het gerendeerd heeft is nog een 

understatement.  

Vlak voor de start van de 100m zei Toon al dat hij ‘goeie benen’ had en eens zou 

knallen. In de finale met zeven atleten in de categorie T21 nam Toon meteen de beste 

start en hij zou zijn koppositie niet meer afstaan. Een echte toptijd kwam er door de 

stevige wind niet echt uit maar met 13”26 deed hij ruim drie tienden beter dan zijn 

concurrenten. Hij glunderde toen hij naast een gouden medaille ook nog een t-shirt en 

een zakje met heel wat lekkers kreeg op het podium uit de handen van sporttechnisch 

coördinator Paula Vanhoovels. 

 

Terwijl de supporters (ook broer en de buren waren komen opdagen) genoten van een 

cavaatje of een andere alcoholrijke drank om het succes te vieren, hield Toon het bij 

een bescheiden ice-tea want hij wist dat hij zich nog eenmaal zou moeten opladen. Na 

een nieuwe opwarming was hij dan ook klaar voor zijn 200m. Hij startte vlot maar 

bleek niet opgewassen tegen een snelle atleet uit Oostende. Toon bleef echter knokken 

tot op de meet en dat was nog net voldoende om een andere aanstormende atleet van 



de zilveren medaille te houden. Ook de 26”78 was een zeer mooi resultaat. Toon met 

twee medailles tijdens zijn eerste BK ooit leverde een feestje op achteraf! Proficiat aan 

alle Spartanen die onze club de nodige aandacht geven  

 

 


