Sebastien Hoffelt maakt het af
-

te cadet: 3.253~):
"Opalos Renders verwees m i j naar de meerkampen. Vader hield zich aanvankelijk op de vlakte.
Ik verbeterde m i j in het polsstok van 2m40 tot
2m60 en van l m 7 3 tor lm74 in het hoogspringen."
Gerald Nijs/VS (2de cadet: 3.164~): "Ik won mei
3'03"66 de 1OOOm. Het kalf was roen helaas a,
verdronken. Ik liet teveel punten i n het hoogspringen liggen ondanks een PR-evenaring van
lm60, maar er zat meer in. Vier jaar oudere zus
inae NNs zette mi; tot atletiek aan. Z; aeefl
teienwbordig voor;ang aan haar studies birgerlijk
5a
(2de scholiere:
3.3
~ransi'aipenm i j v i n het BK-meerkampen weg.
Deze keer vond de titelstrijd @énweek voor hel
Krokusverlof plaats zodat i k er aan kon deelnemen."
Charlotte Oe Vlieger/ACW (3de scholiere:
3.233~): "!k kwam niet voor een medaille, maai
nam voor mijn plezier aan dit BK deel. De meerkamoen kwamen er nadat Pieter Debaets ziin
t r ~ ~ n e r i i u o ~ bsi~j,ferrc
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Hertrand hanii.ror/Kt(. Ode i,nior i 7,).101 'ik
speelde basketbal b i j ~ a n i n r i e .Dat is de' sport
van mijn moeder die b i j Esneux i n de hoogste
afdeling meedraait. Vader Guy, die i n 1987
7 . 1 8 7 ~in de tienkamp haalde, zag er geen graten in dat ik pas 3 jaar geleden naar de atletiek
overs&keIde.
ywd het een te zware sport
om W
q f? Cginnen. "
Lieshe@ & o e c I d r w (lste seniore: 3.480~):
"Mijn achille'spees bleef een zwak punt. i k zochf
vrijdag een specialist op die m i j op schoenen me!
een lagere hiel leert spurten. De krachten worden hierdoor over een groter oppervlak verdeeld. "

Gent 14 6 15 februari François Gournei, Fr@d@ricXhonneux
en Hans VanAlphen pasten deze
winter voor de meerkamamoen. Maarzelfs zonder de beste Belaische tienkampers ooit haalde
het BK-indoor nationaal recordniveau. Die verdiensteging opde eerste dagnaar eerstejaars
Cedric Nolr/AIW, die met bewaarden bij de 60m (7"18), het verspringen (711131) en het
kwelstoten í12m45) autoritair IeIdde, maar na een teleurstellende lm65 in het hooas~rInoen
mët een gekraakte iug opgaf. collega Lo-student sebastien Hoffelt/UM kon het weiahaien:
de 24farige Aarlense meerkamper neemt met 5 . 6 0 7 ~voortaan samen met Wim Van
Meerbeeck/DCLA de 3de plaats op de rangliisten aller tijden in.
Hoffelt sloeg de kloof op hel einde in eerste
Instantie met 5m2O of een evenarina van ziin best~iaaiile.n hel polsstokspi ngen en Icnslotte met
2'44'58 b l de als J tende 11iOOm. Jeremy
S0 oti SMAC leidde na 5 van de 7 onderdelen. maar
wist ioen al beter. "ik legde een goedParc~ursaf,
maar ook niet meer dan dat Mijn bestwaarden
bleven allemaal overeind. De voorsprong op
Sebastien bedroeg na de horden slechts enkele
punten. De 2 laafste disciplines bleven met 411130
en 3'05"43 verliesposten. Ik leg net ais Sebastien
het 3de jaar L0 in louvain La Neuve af. Drie jaar
oudere Sebastien spreidt zgn studies over dedub.
bele termijn. Ik heb meer haast en woon vaal CUP
sussen bij terwijl hij traint Wij zien mekaar dan
ook Nelnig. 5eli.ist;~iihi.llt i "tibeierde zirn mei
I l a p en naoerut. ti11 op 25011 v31 hei iiat onddl
record van Francois Gourmet. "Mooi, maar helaas
enkele tientallen punten te weinig om het EKindoor te halen. Het kon, indien aiie$ klikte. Dat
deed het helaas niet ik sprong b i j mijn dm99 zo'n
ZO cm voor de plank a l en trainde te weinig voor
het hoogspringen. Mijn aandacht ging dit seizoen
naar het polsstokspringen, dat de verhoopte winst
opleverde. I k voel m i j rijp om de vereiste 7.500~
van de tienkamp voor de Universiade te halen.
Hiervoor trek i k in m e i m e t Gourmet naar
Desenzano." Bruno Carton Delcourt/CABW, die 2
het nationaal iunioresrecord oo
.iaar oeleden
.
5.J2IIi Ilrirhl, snoepte mei 2 17'01 i. iId 1000111
J?iciiiyjolor nog mei 5 pJntjer Ii,i ritvor ,I.
Broeckhove doorbreekt Antwerpse heerschappij
De tilel,tri:d b I oe vro-nen bleef een v aamre
aangelegenheid: Profatlete Sara Aerts/ACBR mikte
op het EK-indoor. Het werd niets. "Gebrek aan
animo speelde m g bij de 6OmHparten. i k rekende
op 8"40. Hef bleef bv 8"53. Dat maakte ik met
lm72 i n hef hoogspringen en 1 2 ~ 8 in
9 het kogelstoten goed. Maar bij het verspringen dwong een

pees aan de onderkant van de voet, die op hef
einde van de Zuid-Afrikaanse stage a l opspeelde,
m i j na de inleidende Sm62 tot opgave. I k was
teveel met de pijn bezig. Zonder zat 4.300~er
zeker in."Sara Aerts haalde na 4 van de 5 onderdelen met 3 . 3 4 4 ~meer dan bronzen Cynthia
Meert/LAT (3.132~). Liesbelh Broeckhove/RCG, in
2006 2de juniore met 3.352p, won met een bestwaarde van 3.480~haar eerste meerkampgoud.
De Gentse criminologiestudente, die haar blonde
haar bruin liet verven, doorbrak 11jaar Antwerpse
hegemonie. Zij zette nochtans de laagste score
sinds 1995 neer, toen Vinciane Wuidard als laatste
Waalse op het hoogste podiumtrapje stond.
Brasschaatse eersteiaars
.
.lollen Van Bremot/ACBR
..
net als Cynthia M?.trt ec3riteparren ~,nestud~nie;
nalveerd~mdi c ~ ii~iiiiiiiiue
i
2'26'.13 bij a? 800ni
haar achterstand maar ahoot in de eindafrekening
89p tekort. Oe junioreskampioene scoorde ook
voor het eerst sinds 1995 meer punten dan de
beste seniore. Die eer ging naar Ek De Wael/AVLD,
die met 3.754~uitpakte. Oe Lokerense kin6 studente, die vanwege een meniscusletsel hel vorige
winterseíroen miste, verbeterde zich van 9-58 lot
9"36 bij de 60mH en van Sm88 tot 5m89 in het
verspringen. Zij nam de leiding over van Alissa
soebbotina/osGA dankzij l l m 4 8 in het kogelstoten. aak bij de cadetten en de schorieren meisjes
viel de beslissende machtswissel bii, het kooelsta
~>~~~
teil. Na1 ss3tou Tn amfRFC. veidioii~LIJ oe <Jaelteli de een iaai jongere lii~iriespecdiiste I a r i h
record. dat zii voriae wlnter oo 5m88 bracht. niet
hicr inne/KAAG van oe Icid:iiq. Danlul een verbebevesttgen. "Geen verrassing i k probeerde een
nieuwe aanloop ult. Die deedhet nog niet"
i e i i i g van 11177x2 tot l l n i 9 6 . 2 J riapie v i n F(
nniiiiur nadr Kr( LJ r over on l i R
lesr~aonara
Hans VANBESIEN
te trainen. Moeder Danielle ~eiirt; die de Geerkampinterland bij de masters won, bleef RHannut
trouw. Scholiere Sletske Lenchant/ROBA rukte met
Niwwe kampioenen
een kogelworp van l l m 5 3 van de 4de naar de
In legenstelling rol Sebastien dollelt. d e voor iie 2ue
lste plaats op. De Ramselse tss-leerlinge kon met
Kter de reniorestitel veroverde, sronden de niaiiiiel',ke
5m27 in het verspringen haar nationaal cadettenieiiodkamvioenen voor het eerst oo liet hooiisie trane
kan een BK meerkampen. ~unlo~eswinnaa;corentin
Campener/USlA uit ooornik deed tot dan niet beter dan
een 1Qde olaais bil rle cadetten. "Ik was vooral hooorpringrr e;! haaide als s<holrer 2m08 Dadrtu v~lgrléri
kiveirueii iandaag bleel hel bij lm96 Ook omdol !k nip
als eelrfq3dlS~fudentL0 In louvdln La IVL'UI~ nier rroi
ningsniakkerleremy 50101v w r ~op
l de meerkampen toe
legde" Hubokeiiaar P eter sommer/SWlN, vel eden laai
9de. liaalde de icliolierentitel oinnen 'leo D hcu rfuurde
mil als fxcedelnarswdel naar rrarner los Rcnders Hri
maakte van my een meerkamper I k haalde door regel
maaf mr/n eerste BK-goud. Het verspringen bleef myn
beste dfsciplrne."Dat ging ookop voor cadettenkampioen
Mathias Broolhaerts/AVKA, die ook iets met jas Renders
heeft, want die is z'n grootvader. De Konlichnaar is vooral
de zoon van Laurent Broothaerts/OLSE, met 7m90 in
1988,nog steeds de Sde Belgische verspringer ooit

la

~

.

I
I

1

latere h p i o e n Plerei sommer (hnks) ad"
hel werk over de hofdm, ramen me1zhn
ofovinrrewnoot R u k D~VTIFIP
a!e !n
8'61 de inelsfe srhoIlerenchrmo laat
ifdrukken. [Foto Fredenk VANOEPLITIF]
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