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Dubbels voor
De Rycke en Lemmens

Pieter De Rycke/VOLH: 'R bleef twee keer ne
boven mijn PR'S van 7"04 en 22"08, maar ha(
vooral oog voor de dubbel."
Freaeiik Lemrnens/AVi: "Voor de 400m ging i,
buiten opwarmen, weg van de muffe luchl
Mogelijk ging lief daardoor beter"
Bart Ploym/DAC. "De vermoeidheid van ee!
rchoolreis naar Rome was net op tijd weg. Me
mijn training voor de meerkampen bezit ik vol
doende kracht en snelheid om een tactische raci
af te m&&"

Gent, 2 maart - Met negen titels op tien deden de Vlaamse scholieren jongens het
uitslekend OD het BK indoor. Toch dienen deze oetallen oerelativeerd te worden. Bekiikt
men alle podia, dan is het verschil tussen de VÁLen de FA, met 16 tegen 14 medahes,
heel wat kleiner. Aan Vlaamsezijde schreef Pieter Oe Rycke zowel de 60 als 2OOm op zijn
naam en ook rederi ik lemmens werd een dubbelslag riker via de 400111en het
versofinoen. OD 400m verbeterde hiiziin ofestatie in de eeuwioe too tien. iets waarin
ook~arGvandeweken slaagde over de 60m horden. Aan ~ a a L kant
e hihstapte julien
Watrin zich in de ranglijsten aller tijden.
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De spurtdubbel lukken vereist vier optredens,
maar dat scheen Pieter De Rycke niet te storen.
Al in de reeksen liet de tweedejaars van
V i Iiirdiii!j geen twjlels oestaanovcr r j l i
m i ~itic.Mdt 22"35 i iLrite hij de concJrrentie
OP minstens een Iialvs sci~iiaelil ile IDin uinu
het ietsje moeizamer, al domineerde h i j d i
series met 7"12. In de finale boden julien
Watrin/DAMP met 7"11 en Simon Leduc/CSDY
met 7"14 goed weerwerk, maar ook hier was
Pieter sneller met 7"07. In de afsluitende finale
van de 2OOm maakte de Volhardinus~rinterhet
feest compleet met 2273, ruim beter dan de
22"68 van Tawfik Matine/CSDY, die aanvankelijk uoed weerstand bood.
~iederirLemmens zette i j n <Iiit~i~ei
iii iilet een
uchtendljke 6m93 in net verspr ngen. rlsriiiee
(J:II(J de AVI'ei l eist v ,f atleten van ae LBFA
vooralg ng, met Jereniy L iiiiclle/hUY en z In
6mXu 31s beste. 's NamidJags ietk Freuer k
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n, maar startte daar
voor I
ale ik was wel er,
tevreden over demanier waarop ik r n ~ n
laatsti

Lemmens helemaal wakker, want hij domineerde de 400m en lukte een nieuw PR van 4024,
ruim voor Bruuaelinu Marvin Ndiribe met ziin
51'70 l)~~riiiééverriev,(~ae
leiiiiiieiir l l j i i vil.
.IL ladi dis o11116 i1,I allt,i tijii?ii
Dat deed ook Dario Vanoerveren/KOUA over ae
60mH, waarvoor Vlaams kampioen Dries
Peeters - nog steeds geblesseerd- forfait
moest geven. Al in de reeksen stelde hij zijn PR
scherper van 8 0 7 naar X"04 en in de finale
deed hij daar nog eens twee honderdsten af.
Denis Hanioul/DCLA strandde OD twee tienden.
Met die 8'02'schuift Dario twee plaatsen vooruit naar een zesde plaats op de ranglijst aller tijden
~ e r Pt ~ J ~ ~ , D Azorgue
C
voor de en ge verrassing in de loopn~mmersdoor ae XUum te winiieii. ii <iesem7ueiisli;sttiii l i ~ i i dliij 13% lev12 1113
een pak seconden van Cetiiit Cuppens/CABW en
limitr le~ge.s/ACBK.Maar de Waal daagae

"Ik heb &s met natrrilen
fg
N
V alle cateqoneen had ik e
mee Ie maken op dm60 en een week later oj
het BK bij 4m80. En nu dus OD 4m70 Mijn laatst<
twee.pogingen gingen daardoor de misi in."
Bob & n n e n / V ~ ~"Ik
~ : sukkelde lange tijd me
de i@en dus stemde pokstokbrons met 4ni7i
mybest tevreden."
Leopoid Kapata/RCB: "Derde op de 60m ei
tweede in het hinkstap. Ik had het graag geruili
voor een keer goud. in het hinkstap /!eb ik zeke
74m50 in de benen."
iem Bias/OEH: "Pas bij de vierde beurt schoof i!
wakker en dan was er de ontploffing bij de vol
gende. Nu maar hopen dat ik dat ook eens i 1
openlucht kan, want daar haaide ik nog nooi
een resultaat boven 15 meter."

dt b

niet op en Dirnitri bleef zitten tot de laatste ronde.
Ileii I.t?diiiwoorddev oi zin versnelling en spJrile
in UP aalril ieclit+ lijii iiaar ae zege

Thomas Ciauweli oveilroirirh bijdir kampiom

schap en won verdiendde gouiie~m~32lle.
[Foto: Marc VAN PUT]
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In het h / g k r t a p s p i n g e ~ . m a a ~ e n @ ~ ~ . e 1 ~ ernboiewe!
j , ~ ~ ~ 3 ~ ~ eeti.8a$8kjzoQde
t
~ $ e ? * ~ a t r ivoor
n
een kleine verrassing door zijn Brusselse h a a l Leopold KapaSa fei&$@$n; @e atleet uitvirion, die
pas eind juni 16 wordt, Is sinds zijn zevende aangesloten bij Dampjeogckeo.had slechts 13m68 als PR
in zaal en zelfs maar 13m29 in openlucht achter zijn naam staan: "Ikd0e:nietr;aveel.a~ hinkstap om
mijn enkels te sparen. vandaar misschien dat ik al bi/ de eerstépogirigj?3@7 Kaale, een prestatie
die ik bij de tweede beurt evenaarde. Daarna volgden 14m15 en die, fameuq 74m28. De laatste
twee beurten fiet ik vallen omdat ik noo aan de finale van de óam.moest,deelnemen.
Meeslal
~
- verkies ik de horden op een k~mpioensclia~,
1nd~rdle iomb,n.?liebleek dil keer onmogelijk." Ook in die
6Om deed Jul:eii het p ~ i kIn de reeksen bleef nii inet 7"19 nou twee hoiiderdslen boven zlin PR.
maar in de finale verbeterde hii zich naar 7"ll. oied voor zilver.-"Ik kijk enorm oo
Kim ievaerf
, naar
~en spurt dan ook graag. ~ o ~ e l i k ~ r o bike hei
e r Ooit eens in de meerkampen."
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Zes centimeter
In de kampnummers kregen de favorieten er enkele keren van langs. In het hoogspringen bijvoorbeeld, met een spannende ontknoping voor de
leeglopende tribunes. Vlaams kampioen Denis
Hanioul/DCLA
domineerde de wedstriid foutloos tot
. .
lm9O. maar naJ [i.iii eeii iwrsilt ~>o!j
ii!l .ioil g, liet
d i Brilrana Namuro s/RFCL. Tiionlas Cra~i\els
AVi(A evti~<lörrle
011 aie hoogie eciiter z,n IJK oi) de
eersie ~e.11C I I IIOIII de lelaili!) uver oin di? ii~ct
inrer a l te staan. H j ovsrscli *cd 111192
i ~lijn
i ecrs i t . li1191ui. ziin
. iweeae en zelis lm96 bi. z .In
Jsrde pcgiiiy D:ur kuiiaen Uenis en Ueiirano nieir
legen norengen. Z i j striii~lci?i.dleliei iiiet li1194
bilde derde beurt
In liet k i ~ y ~ l ~ t ilee6
~ i r)el
i i e Uenissen/AVT op we I
naar g o ~ dniet lijn 15 ii5C (P@)i 1 iie Iwr,rilt Ij=
i11
Concurrent Sem Bras/DEH liet bii. ziin
. viifde
. ooaina
eclii6i 15iii9h iioierin. n nel ninksiaprpringen iel
) J e n Watr.n, DAMP In,oiei LCJIIIII.~ i(dl).~id, RCR
nooit de leidinu nemen. Bii ziin vierde beurt kwam
hij zelfs uit op 1411728, iaaimee hij de top tien
aller tijden op de zevende plaats binnenduikt. Een
PR van 14m04 voor Kapata kon daar niets meer
aan veranderen.
Wel verwacht was de hierboven vermelde titel van
Frederik lemmens in het verspringen. Ook in het
polsstokspringen maakte de favoriet, Thomas
Ghoos, het waar met 4m50. Bij zijn eerste poging
op 4m70 bleef de lat lang natrillen Toen de atleet
~
van~ AC Break
de mat al verlaten had, viel de lat
nog naar beneden.
Remi VAN DPHEM
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