Cadettenkampioenen

Scholieren:
Dubbelkampioenen maken indruk

Leyla Anthonissen/OEH (60mH: Goud in 8”75) “Ik hoopte gewoon op een Belgische medaille maar in de reeksen liep het werkelijk voor geen meter waardoor ik toch een beetje onzeker werd. Een beetje een ander beeld dan bij de cadetten,
In de finale lukte het dan plots toch en ik verbeterde zowaar mijn want met negen van de tien titels waren de VALPR. Dit is een schitterend einde van een zeer mooi seizoen !” atletes bij de scholieren wel oppermachtig. En in
tegenstelling tot hun jongere collega’s, slaagden
Emilie Dodrimont/HF (kogel: Goud met 12m81) “Ik stond er twee atletes in om een dubbele titel te versieren.
eerste op de inschrijvingslijsten met amper één centimeter voor- Zelfs indien Celine Hofman geen Belgisch record
sprong op Kelly Van Petegem en aanvankelijk lukte het niet echt zou gesprongen hebben, zou het niet moeilijk
goed. Bij mijn vierde poging verbeterde ik mijn PR fors, dus zijn geweest om dé absolute uitblinker bij de
ik ben uitermate tevreden met zowel mijn record als met het scholieren meisjes aan te duiden. Sprintster Magoud.”
non Depuydt/HCO deed het ook schitterend en
kroonde zich tot dubbelkampioene van de 60m
en de 200m. Ook met de manier waarop ze twee
keer goud veroverde, maakte de Oostendse indruk op iedereen: dat ging gepaard met een
Hanne Vancamp.
sterk PR en een plaats in de top tien aller tijden.
Op de 60m ging Manon, opgejaagd door Judith
Dillens/EA (7”76), al snel en met 7”67 neemt ze
de negende plaats aller tijden in. Ondanks een
infectie aan de luchtwegen eerder in de week,
zou de 200m zowaar nog indrukwekkender worden want de baanronde werd afgelegd in 24”46.
Hiermee bekleedt ze nu een vierde plaats op de
nationale ranglijsten. Eerstejaars Bo Brasseur/
DCLA, met 25”20 ook beter dan ooit tevoren,
was tevreden met haar tweede plaats. Ook Paulien Couckuyt/AVKA mocht tweemaal vieren. In
de finale van de 60m horden was ze oppermachtig en klokte ze 8”65. Fien Sprangers/DEIN verbaasde met 8”82 en mocht naast Paulien op het
Hanne Vancamp/OLSE (ver: Goud met 5m48) “Stéphanie podium. In het verspringen was de strijd heel wat
Carbonnelle/USTA was de absolute favoriete maar ik wist dat spannender wegens afwezigheid van favoriete
ik ook een kans maakte. Ik kwam ook om mijn PR scherper Hanne Maudens/VS. Pas bij de laatste sprong
te stellen maar dat lukte net niet. De Belgische titel binnenha- ging Paulien met 5m68 voorbij Nele Maes/AVT
len was uiteraard nog belangrijker dus ik ben echt gelukkig.” (5m65) en hinkstaprecordhoudster Celine Hofman (5m61). Ook in andere nummers beslisten
Delphine Jacob/DAMP (Polsstok: Goud met 3m30) “Het werd details over eindwinst. LBFA-atletes Elodie Tshivoor mij een quasi perfect parcours tot 3m30 en dat is verrassend lumba/DAMP en Sarah Leonard/FCHA bleven zij
want ik sprong nooit hoger dan 3m17. Ik bleef alleen over en wist aan zij in het hoogspringen en haalden allebei
dat ik kampioene was maar probeerde het nog driemaal op 3m35 1m71. Elodie legde een iets beter parcours af en
maar het was op. Dit is één van de gelukkigste dagen uit mijn leven.” kreeg het goud. In de 400m werd het een nekaan-nek race tussen eerstejaarsscholieren MesCéline Roelens/HCO (800m: Goud in 2’17”55) “Ik startte vrij salina Pieroni/LOOI en Valentine Debougnoux/
snel en had schrik dat de anderen me bleven volgen. Mijn vader HF. Ze klokten respectievelijk 57”23 en 57”33. De
gaf aan dat ik een gat had geslagen maar ik interpreteerde het Limburgse liep een persoonlijk record en slechts
fout en bleef voluit gaan. Ik hoopte op 2’19” maar het werd nog acht Belgische scholieren liepen ooit sneller.
sneller. Mijn aanvallende tactiek heeft dus duidelijk geloond.”
Het was ook weer uitkijken naar een polsstokstrijd tussen eerstejaars Hanne De Baene/
OB en Kimsy De Schanfeleire/DEIN. Hanne trok
in het verleden meestal aan het langste eind
maar de machine stokte deze keer na 3m50.
Kimsy maakte daar dankbaar gebruik van en
ging nog tien centimeter hoger. Haar clubgenote
Larissa Timmerman/DEIN (kogel: 13m71) en
Lotte Scheldeman/ADD (800m: 2’14”58) kenden geen problemen en mogen zich eveneens
een jaar lang Belgisch indoorkampioene noemen.

Het werd de zondag van de Celines. Naast
Hofman en Gautier, kreeg ook deze Céline
Roelens (203) loon naar werk met titel en
PR in de 800m. Bloeme Peeters (600) zal
de andere podiumplaatsen nog moeten
overlaten aan LBFA-meisjes.

Scholierenkampioenen
Paulien Couckuyt/AVKA (ver: Goud met 5m68;
60mH: Goud in 8”65) “Nu Hanne Maudens niet deelnam aan het verspringen, was dit dé uitgelezen kans
om een Belgische titel binnen te halen. De concurrentie
stond echter op scherp en pas bij mijn ultieme sprong
ging ik met 5m68 opnieuw naar de eerste plaats. Daarna
volgde nog een hordetitel, dus dit was de perfecte dag.”

Celine verbetert eigen Belgische record
Bij het KVV hinkstapspringen ging Celine Hofman/
RIEM al vlot naar een nieuw Belgisch record. Zij die
dachten dat haar hoogtepunt al in januari viel, moesten op dit BK hun ongelijk toegeven want bij de allerlaatste poging sprong ze naar 12m35 oftewel nog 19
centimeter verder dan een vijftal weken voordien. Van
een spannend duel was absoluut geen sprake maar dat
maakte de prestatie er niet minder mooi op. “In het
begin van het seizoen hoopte ik het Belgisch record
op mijn naam te schrijven maar na het KVV was mijn
honger nog niet gestild. Met 12m04 had ik een behoorlijke opener maar mijn aanloop zat nog niet goed. Bij
sprong vier ging ik 12m12 ver en ik flirtte toen echt
met mijn record, maar andermaal waren er nog wat
technische mankementen. Het was absoluut niet de
bedoeling om iedereen zo lang in spanning te houden
maar mijn ultieme jump werd een alles-of-niets poging
en het geluk was aan mijn kant. Toen ik het jurylid
hoorde roepen dat ik 12m35 gesprongen had, was de
blijdschap enorm ! In het verspringen werd het daarna
nog brons met een PR, dus beter doen kan amper. In
de zomer ga ik blijven hinkstappen maar richt ik me
ook op de meerkamp. De 400m ga ik stilaan achter
me laten.”
Celine Hofman:
titel, record
en zilver. Een
vruchtbare dag.

Kimsy De Schanfeleire (midden) wees de WestVlaamse concurrentie terug met de polsstok. Links
Hanne De Baene, rechts Danielle Hessel.

Kimsy De Schanfeleire/DEIN (polsstok: Goud met
3m60) “Het was een zeer spannend duel dat weer alle
kanten uit kon gaan. Hanne toonde zich de laatste keren telkens de betere maar vandaag kon ik mijn zenuwen bedwingen. Dit is een opsteker na al het blessureleed want door een stressfractuur kon ik nooit voluit
trainen. Dit is het hoogtepunt uit mijn nog jonge carrière.”
Lotte Scheldeman/ADD (800m: Goud in 2’14”58) “Ik
kwam voor een goede tijd maar het seizoen was té zwaar
om er nog een topprestatie uit te persen. Ik voelde al
na 200m dat een PR er niet inzat dus heb ik gewoon
mijn titel veilig gesteld. Ik ben een beetje ontgoocheld
maar het goud maakt uiteraard veel goed. Nu wordt het
trainen richting zomer want ik heb ambities om me te
kwalificeren voor internationale kampioenschappen.”
Manon Depuydt/HCO (60m: Goud in 7”67; 200m: Goud
in 24”46) “Ik was een paar dagen geleden nog een beetje
ziek dus ik wist echt niet wat ik mocht verwachten. Na
mijn schitterende 60m had ik nog wat extra energie over
voor de 200m en had met Bo Brasseur een ideale gangmaakster voor mij in baan 6. Dit is uiteraard geweldig en
nu mik ik op de limiet voor Azerbeidzjan deze zomer !”
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