
Verslag Totaal 2014. 

 

Bazel 23 november; Totaal 2014, de laatste match van het Nabba-seizoen powerliften. 

Vanaf 9 uur ontvangen we in Pat’s Activity Center de atleten en hun entourage.  Na de weging 

klokken wij af op 12 deelnemers; 1 dame, 2 juniors, 6 seniors, 3 veteranen. De ene dame doet 

noodgedwongen een solo-wedstrijd, 5 van de 6 seniors komen samen met de 2 juniors en 2 van de 3 

veteranen uit in de seniors-reeks. Ons reglement bepaalt namelijk dat wanneer er geen drie 

deelnemers zijn in een reeks juniors of veteraan, deze moeten uitkomen bij de seniors. Eén van 

ingeschreven seniors en één van de veteranen, hebben reeds het statuut van internationaal. Voor 

internationalen geldt de  voorgenoemde regel niet; zij blijven steeds in hun reeks. 

Na verwelkoming van publiek en scheidsrechters Chris Marien, Raymond Mercier, Geert Claus en 

Jean-Marc De Ro, schiet onze voorzitter, Patrick De Wiest,  de wedstrijd keurig op tijd op gang. 

Eerste aan de bak is Annie Timmermans van Powerclub Diksmuide. Als veterane 50-54  weet zij de 

Belgische records in het kniebuigen en in het totaalgewicht scherper te zetten. 

In de seniors-reeks zien we een zeer spannende wedstrijd voor het podium. Het moet gezegd dat de 

punten van alle negen deelnemers zonder grote sprongen op elkaar volgen. Het brons is dit maal 

voor Sanitasser Darren Boland, die 308 punten totaal maakt. Opmerkelijk is zijn deadlift van 195 kg 

bij een lichaamsgewicht van 65 kg! Met 340 punten pakt Fardin Faizi van Pat’s Activity Center het 

zilver. Als junior 18-19 jaar en afgewogen op -75 kg, verbreekt hij tevens het Belgische record deadlift 

en zet het op 240 kg. Winnaar van de gouden medaille met drie punten meer is Fergio Janiki, die een 

totaal maakt van 550 kg. Nummer 1 en 2 van deze reeks ronden bijna de kaap van 350 punten. We 

verwachten dan ook dat zij zich volgend jaar tot het statuut van internationaal opwerken. Wat ik 

tevens graag met fierheid vermeld, is de wedstrijd van Luc Van den Eynden. Tussen al dit jongere 

geweld weet hij de vierde plaats te pakken met slecht 16 punten achterstand op de derde. Het moet 

gezegd; Luc is veteraan 55-59 en verbetert de Belgische records in zijn klasse van zowel squatten,   

bankdrukken als totaalgewicht. Schitterend niet?! 

In de reeks internationalen zien we Anthony Bakeland 515 kg totaal maken en daarmee het zilver 

bemachtigen. Winnaar in deze reeks met 385 punten is Tim Van Den Abbeele van Sanitas Sport 

Wichelen. Met deze score neemt hij met voorsprong ook de beker van overall-winnaar. 

Met deze mooie wedstrijd kunnen we voldaan afscheid nemen van het seizoen 2014 en rest mij 

enkel nog een dank te richten aan alle atleten, sympathisanten, helpers, zaalhouders en iedereen die 

Nabba Belgium genegen is. 

 

Tot volgend jaar. 

Jean-Marc De Ro 


