Belgisch Kampioenschap Indoor
Cadetten - Scholieren Meisjes

Save the best for last ! Als ware het hun levensmotto, trokken
de cadetten en scholieren meisjes naar de Topsporthal om
een mooi slot te zetten achter hun slopend seizoen. En mooi is
waarschijnlijk nog een understatement want met elf nieuwe
top 10-noteringen en ook nog eens twee EYOF-richtprestaties, werd het een BK om duimen en vingers van af te likken.
Het stiekem gehoopte Belgische record van polsstokspringster Hanne De Baene/OB kwam er niet omdat de topsportschoolstudente geblesseerd moest afhaken. Maar er stonden
genoeg gegadigden te drummen om dé absolute ster van het
kampioenschap te worden. Een totale machtsgreep van onze
Vlaamse meisjes bleef ook achterwege want met negen van
de twintig te verdienen titels, toonden de LBFA-atletes zich
bijna de evenknie.
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Scholieren:
LBFA en VAL verdelen de titels
De scholieren zetten iets minder top
10-noteringen neer dan hun jongere collega’s maar kwalitatief konden ze zeker
wedijveren met de cadetten. Zo werd
Céline Gautier/CSDY de absolute verrassing door een pijlsnelle 60m te lopen.
De atlete uit Waver schreeuwde het uit
van geluk toen ze 7”60 zag verschijnen
op het scorebord. Enkel een zekere Kim
Gevaert (7”46) liep ooit sneller. Bijna
zouden we vergeten dat zilveren Laures
Bauwens/RCG zich met 7”66 op plaats
zeven nestelt. Ook Larissa Timmerman/
STAX zette de pas verschenen Jaarboek
al op zijn kop. Ze kogelde zich naar een
nieuwe Belgische titel maar vooral de
manier waarop, was indrukwekkend. Met
14m90 blijft ze nog wel een eind verwijderd van Veerle Blondeel (16m42) maar
toch staat ze voortaan op plaats drie allertijden. Het werd trouwens een Gents
dubbelfeest want Kelly Van Petegem
mocht met 13m73, wat ook voor haar
een record betekent, plaatsnemen naast
haar één jaar oudere clubgenote. Een
laatste verbetering van de top 10 allertijden kwam er van 400m-loopster Valentine Debougnoux/HF. Ze haalde met 57”15
(9de AT) verschroeiend uit maar ook zilveren Rani Baillievier/OLSE (57”37) verbeterde zich fors. Ook de 800m ging naar
de LBFA want Cameron Vandenbroucke/
EAH won in 2’18”54. Cameron maakte
eerder al furore in het veld. Het hinkstapspringen werd in het verleden wel
eens gedomineerd door Franstalige atletes maar niets was minder waar tijdens
deze editie van het BK. Het kwam op-

nieuw tot een spannend duel
tussen Vlaams kampioene
Lio Mortiers/AVKA en runnerup Frea Deroost/DAC. Frea
nam wraak voor haar nipte
nederlaag anderhalve maand
geleden en won met 11m36
tegen 11m12 voor de Antwerpse. Fien Sprangers/DEIN
wist haar Vlaamse titel wel
nog wat extra glans te geven
want ook deze keer was ze op
de 60m horden de betere van
eeuwige rivale Justine Bulcke/MACW. Het verschil bleef
beperkt tot drie honderdsten
maar Fien won wel in 8”65.
Niemand die op voorhand een cent gaf
voor de kansen van Bo Brasseur/DCLA
in het verspringen. De Leuvense sukkelde geruime tijd met allerlei kwaaltjes maar raakte tijdig in vorm voor dit
BK. Ze sprong met 5m75 een nieuw record en kon zowaar kampioene en favoriete May Lee Cooper/MOHA (5m87)
nog bedreigen. Het polsstokspringen
leek een onewomanshow te gaan worden maar met de afzegging van Hanne
De Baene bood zich dé ideale kans
aan voor Joceline Vanhautte/AZW om
de macht te grijpen maar met 3m30
sprong ze vijf centimeter minder hoog
dan kersvers kampioene Delphine Jacob/DAMP (3m35).

Frea Deroost hinkstapte verder dan Lio Mortiers (links) en Noémie Bernard. (rechts).
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