
23ste en laatste Interacademiaal Atletiektornooi (Tournoi 

d’Athlétisme Inter-Académies Militaires – TAIAM) van 

16/05/1970 tot 18/05/1970 in de RMAS te Sandhurst. 

 

18.02.2021: fotoopjes taiam sandhurst....waar KMS won 

Eddy, 

Ik heb hier nog mooie foto's gevonden van het jaar 1970 denk ik. Wij wonnen dat jaar in Sandhurst. 

Mail ik ze door naar u? 

Roland De Pourcq 

 

19.02.2021: AW:  fotoopjes taiam sandhurst....waar KMS won 

Dat mag je gerusts doen. Ik werk die dan in de presentatie in. 

Eddy 

21.02.2021: Taiam 1970....KMS wint 

Op de grote foto zie je van onze Prom: Peter Kaes, Roger Rondelez, Raymond Joris, Bruno Nyembo, Eddy 

Hendrickx, Roland De Pourcq. De delegatie werd geleid door Generaal Tas, midden op de foto. 

Het 4x100 team, dat de medailles ontvangt, bestond uit Kalonda, Hendrickx, Kaes, De Pourcq. 

Op de foto herken je ook Robert Eggermont van 122 Pol, de man achter de schermen, die zorgde voor de 

goede geest in het team. 

Roland 
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21.02.2021: jonge gasten nog 

Eddy, is het formaat van de foto's ok voor u? 

Nog meer namen nodig? 

Jij herkent zeker ook Van Alphen, Knaepen. 

Ik heb ook de naam van bijna alle deelnemers op de foto. 

Roland 

 

 
 

22.02.2021: AW: jonge gasten nog 

Ik kan daar wel mee werken. De namen mag je mij gerust doorsturen. Ik zal die dan op de foto plaatsen. 

Eddy 

 

22.02.2021: namen op groepsfoto 

Eddy, ik geef u de naam van diegenen die ik me nog herinner. 

Van der Hasten, Verbanck, Debbaut, Geurts, Robert Eggermont, Jacobs, Verlinden, Maduangele, Eddy 

Hendrickx, Generaal Alen, Vinck, Mommens, Bovy, Baldewyns, Knaepen, De Clerck, Van Alphen, Beghin, Peter 

Kaes, Herreweghe, Lerat, Kerckhofs, Bruno Nyembo, Kalonda, Roland De Pourcq, Roger Rondelez, Ntanyungu, 

Storme, Mosuku, N'dala, Raymond Joris, Vannekke, Van de Broeck. 
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22.02.2021: betere groepsfoto? 

 
 

24.02.2021: WG: Taiam 1970....KMS wint (aan Georges Peene – Archief KMS) 

Kan je mij de datum van dit event meedelen? Ik stuur je ook nog enkele verdere mails door. 

24.02.2021: TAIAM 1970 in Sandhurst 

Dag Eddy, 

Hartelijk dank ! Twee van die foto’s zijn nieuw voor mij, alhoewel de TAIAM 1970 (de laatste in deze vorm !) 

goed gedocumenteerd is. 

De TAIAM vond plaats van 16 tot 18 mei 1970. 

Ziehier het programma en de resultaten (die ik zal aanvullen met de gegevens die je me stuurde, o.a. de 

4x100m). 

In bijlage ook de grote foto met alle namen (met dank aan Bob Eggermont). 

 

23ste en laatste Interacademiaal Atletiektornooi (Tournoi d’Athlétisme Inter-Académies Militaires – TAIAM) 

van 16/05/1970 tot 18/05/1970 in de RMAS te Sandhurst. 

 

16/05/1970: Vertrek vanuit Melsbroek. 

 

Deelnemers en individuele resultaten: 

•             100m: Jean-Pierre Bovy (106 TAW) [13"8] uitgeschakeld in de reeksen; in de finale: 1. Pierre Kaes 

(109 TAW) [11"2] 

•             200m: 1. Pierre Kaes (109 TAW) [22"3]; 5. Eduardus Hendrickx (109 TAW) [23"5] 

•             400m: 2. Johny Vannekke (106 TAW) [51"3]; 5. Raymond Joris (109 TAW) [52"6] 
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•             800m: 2. Herman Verlinden (106 TAW) [1'57"2]; 5. Michel Van den Broeck (106 TAW) [2'00"4] 

•             1.500m: 1. Robert Eggermont (122 Pol) [3'53"5 - nieuw TAIAM-record]; 2. C. Riddell (RMAS), die 

Egggermont op de TAIAM 1969 versloeg; 3. Christian Declerck (121 Pol) [4'08"2] 

•             3.000m: 3. Johan Vinck (106 TAW) [9’13”6]; 5. Robert Storme (123 Pol) [9’19”2] 

•             110m horden: Jean-Paul Warnauts (123 Pol) [16"8] uitgeschakeld in de reeksen; in de finale: 3. Patrick 

Mommens (108 TAW) [16"2] 

•             400m horden: 4. Jean-Paul Vanderhasten (122 Pol) [57"2]; 5. Karel Kockelberg (123 Pol) [58”4] 

•             Verspringen: 5. Jean-Pierre Bovy (106 TAW) [6,18m]; 10. Guido Kerkhofs (106 TAW) [6,02m] 

•             Hoogspringen: 1. Festus Ntanyungu (106 TAW) [1,91m]; 5. N'dala (109 TAW) [1,70m] 

•             Hinkstapsprong: 1. Jozef Jacobs (123 Pol) [13,96m]; 10. Guido Kerkhofs (106 TAW) [12,31m] 

•             Polsstokspringen: 1. Daniel Genot (106 TAW) [3,85 m]; 3. Karel Kockelberg (123 Pol) [3,60 m] 

•             Discuswerpen: 7. André De Prins (123 Pol) [32,76m]; 8. Willy Plumier (123 Pol) [31,84m] 

•             Speerwerpen: 2. F. Ntanyungu (106 TAW) [48,40m]; 7. Musoku (108 TAW) [42,62m] 

•             Kogelstoten: 7. André De Prins (123 Pol) [10,82m]; 10. Médard Onyopeo (120 Pol) [10,20m] 

•             Aflossing 4x100m: 2. KMS [43"7] 

•             Aflossing 4x400m: 1. KMS [3'25"2] - Christian Beghin (108 TAW), Herman Verlinden (106 TAW), 

Robert Eggermont (122 Pol), Johny Vannekke (106 TAW) 

 

Eindresultaat: 

1. KMS (218,5 punten), 2. KMA (204 punten), 3. RMAS (193 punten), 4. ESMIA (180 punten), 5. Ecole 

polytechnique (116,5 punten). De KMS wint bijgevolg de wisselbeker TAIAM 1970. 

 

Na terugkeer van de TAIAM, op een niet gedocumenteerde datum, vindt in de KMS een kleine plechtigheid 

plaats, waarop  GenMaj Leon Alen (91 AG) de KMS-ploeg bedankt en gelukwenst met de overwinning. Bij die 

gelegenheid wordt de TAIAM-wimpel overhandigd aan Guido Kerhofs (106 TAW), Herman Verlinden (106 

TAW) en Johan Vinck (106 TAW) naar aanleiding van hun 4de (en laatste) deelname aan de TAIAM. Het is 

immers de traditie dat aan de laatstejaarsleerlingen atleten die 5 (Pol) of 4 (TAW) keer deelgenomen hadden 

aan de TAIAM, een herinneringswimpel aangeboden wordt, met daarop het kenteken van de KMS, het eerste 

en laatste jaar van hun deelname aan de TAIAM en hun naam.  

Aangezien de TAIAM na 1970 niet meer georganiseerd wordt, kunnen een aantal atleten, die tot dat jaar al 

meerdere keren deelgenomen hebben aan de TAIAM, zoals Jean-Pierre Herreweghe (122 Pol), Jean-Paul 

Vanderhasten (122 Pol) en Robert Eggermont (122 Pol), die elk 3 keer hadden deelgenomen, geen aanspraak 

meer maken deze wimpel. Daarom krijgt de wimpel de nieuwe naam “wimpel van de sportverdienste” en 

wordt uitgereikt aan verdienstelijke atleten bij het verlaten van de School. Dat is ook het geval van de drie 

voornoemde leerlingen van 122 Pol in 12/1972. 

 

Geschiedenis van de TAIAM/RAIAM: 

• In 1946 stelt GenMaj Spear, Brits militair attaché in Frankrijk, aan de Belgische (KMS), Franse (ESM-EMIA 

Saint-Cyr), Nederlandse (KMA) en Britse (RMAS) Militaire Academies voor om een atletiekwedstrijd in te 

richten met de bedoeling de verstandhouding te verbeteren tussen de directie en de leerlingen van deze 

instellingen, waarbij ook het niveau van de atletische prestaties zou worden verbeterd. Dit voorstel wordt 

aanvaard en de eerste wedstrijd vindt plaats in 1948 in de Royal Military Academy of Sandhurst (RMAS). 

Aanvankelijk varieert de naam nogal: “Rencontres Inter-Ecoles Militaires” in 1948, “Championnats 

d'Athlétisme Inter-Ecoles Militaires” in 1949, enz…, maar al snel wordt de naam “Tournoi d’Athlétisme Inter-

Académies Militaires” (TAIAM) – “Interacademiaal Militair Atletiektornooi” (IAMAT), “Western European 

Military Cadets Athletic Meeting” (WEMCAM) aanvaard. Vanaf 1950 wordt ook de Ecole polytechnique (X) 
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van Parijs uitgenodigd. Van de 23 TAIAM-tornooien die plaatsvinden wint de RMAS er 17, de KMS 5  (in 1958, 

1966, 1967, 1968 en 1970) en de ESMIA 1. 

• De kosten verbonden aan de organisatie nemen in de loop van de jaren in die mate toe dat besloten wordt, 

vanaf 1971, de vorm van het tornooi te wijzigen onder de naam Rencontre Amicale Inter-Academies Militaires 

(RAIAM), waarbij de nationale ploegen vervangen worden door internationale ploegen, aangeduid met een 

kleur en elk samengesteld uit leerlingen van alle academies. In het begin van de jaren 1980 wordt dit tornooi 

van de sportkalender afgevoerd. 

 

Pour la petite histoire: het zijn de Britten die een einde maakten aan de TAIAM in die vorm. Anciens uit die 

tijd vertellen mij dat de Britten, lange tijd de onbetwiste heersers van de TAIAM, moeilijk konden verwerken 

dat de KMS hen steeds meer overtroefde. 

 

Beste groeten, 

Georges 

 

 
 

25.02.2021: WG: TAIAM 1970 in Sandhurst 

Met dank aan de KMS, stuur ik je nog een paar gegevens. 

Eddy 

 

25.02.2021: taiam 

Eddy, 
Bedankt voor de foto en de volledige info over die dag. 
Ik herinner me er niet zoveel meer van. 
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Toevallig vond ik de foto's. Het zou leuk zijn mocht je de bijkomende info die ik je bezorgde (samenstelling 
team 4x100) kunnen bezorgen aan je contactpersoon in de KMS. Op de foto zie je trouwens dat ik een medaille 
rond mijn (dikke) nek draag. 
Ik denk dat mijn toen al rebelse karakter er voor zorgde dat ik de individuele 100 en 200 m niet mocht lopen. 
De nacht voor de wedstrijd kwam ik rond 02.00 binnen op mijn kamer in Sandhurst. De Cdt, Knaepen en Van 
Alphen stonden mij op te wachten. Gelukkig dronk (en drink) ik geen alcohol. Dat jaar liep ik bij AA Gent de 
100m in 11 sec en de 200m in 22.3. Dat jaar klopte ik Peter Kaes nog op de 100 maar op 200 was  hij al veel 
beter dan ik.  
Die 4x100 m liepen we alle vier heel goed maar een slechte aflossing tussen Eddy en Peter zorgde ervoor dat 
we slechts 2de eindigden. Toch juist genoeg om dat jaar de Taiam te winnen. 
Eigenlijk herinner ik me er precies wel nog veel van. 
Roland 
 
26.02.2021: AW: taiam 
Was dat niet Cdt ADRIAENS? 

Eddy 

 
26.02.2021: Re: taiam 
Ja.....het was Cdt Adriaens.  

De personen die me die nacht stonden op te wachten, waren dus Adriaens, Knaepen en Van Alphen. 

Roland 

 


