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Junior Quintelier tweede aller tijden
Ondanks het feit dat er veel juniores in Mannheim aan
het werk waren, werden er in Lier ook enkele sterke
junioresprestaties opgetekend. Grootste uitblinker
was Matthias Quintelier/AVKA die zijn kogelrecord met
ruim een meter (!) verbeterde tot 17m31 en zo tweede
junior aller tijden wordt. Enkel Belgisch recordhouder
met 17m97, Ilya Defrère/DCLA die met 17m27 tweede
werd achter Quintelier, deed ooit beter. In het discus
waren de rollen omgekeerd. Defrère (45m67) werd
nipt tweede voor Quintelier (45m10). Twee beloften
hoopten nog vurig om hun EK-limiet te halen in het
verspringen. Thuisatleet Mathias Broothaerts kwam
ondanks de steun van het publiek 13 centimeter tekort
in het verspringen. Hij werd tweede met 7m62 maar gaf
onder meer Cedric Nolf/VAC (7m40) wel het nakijken.
Ook Jolien Leemans/DUFF bleef onder haar verhoopte
6m27. De Lintse landde bij 5m91, goed voor de derde
plaats. Leemans verbeterde in de 100m nog wel haar PR
tot 12”02.
Bart SPRUIJT

Zij zagen het zo in het Netestadion

Junior Matthias Quintelier/AVKA: “Het ging goed.
Een nieuw record gooien is altijd plezant. Zeker vlak
na de examens. Voor de examens zat ik nog in een
dipje en nu lukt het ineens wel. Ik had helemaal niet
verwacht dat het zo goed zou gaan. Dit geeft terug wat
vertrouwen. Het is een mooi begin
van de zomer. Mijn trainer Dirk De
Herdt heeft me kunnen overtuigen
om me terug meer op het kogelstoten
toe te leggen in plaats van op het
discus. Ik wou dit jaar de 17 meter
halen en dat doel heb ik nu bereikt.
De rest van de zomer ga ik me vooral
richten op de Vlaamse en Belgische
kampioenschappen.”

Organisator Gery Follens:

“Goede meeting maar de kers op de taart ontbrak”
Hoewel er geen limieten uit de bus vielen, kon gastheer
Ac Lyra terugblikken op een geslaagde B-meeting.
Zowel over de opkomst, de organisatie en het sportieve
niveau, kon de club een positieve balans opmaken.
“Het was een drukke bedoening. Organisatorisch is
alles schitterend verlopen. We hebben veel tevreden
reacties gekregen uit alle hoeken. De juryleden en
medewerkers hebben ook heel erg hun best gedaan
om alles in goede banen te leiden,” vertelt Ac Lyrasecretaris Gery Follens die er een lange dag als speaker
had opzitten. “Algemeen zijn we heel tevreden. Alleen
de kers op taart hebben we niet gekregen. Onze eigen
atleten, Mathias Broothaerts en Simon Verherstraeten,
grepen allebei net naast de limiet waarop ze hadden
gehoopt. Maar er waren wel veel andere mooie
prestaties. Als je het totaalbeeld bekijkt, hebben we
ongeveer even goed gescoord als vorig jaar.” Het
succes van een meeting hoeft overigens niet enkel aan
het aantal behaalde limieten afgemeten te worden.
“Het is trouwens niet evident om veel limieten te
halen. Veel atleten lukten dit seizoen hun minimum
al vrij vroeg op het seizoen. In totaal hadden we 640
atleten. Goed voor meer dan 1000 prestaties. Onze
meeting heeft stilaan zijn positie verworven en de
atleten blijven terugkomen. De weergoden waren ons
ook weer heel gunstig gezind. We zijn ook blij dat er bij
ons telkens veel Belgen op het podium staan.” Vooral
de jeugdprestaties sprongen in het oog. Scholieren
Jochem Vermeulen (2de AT in 800m) en Hanne
De Baene (5de AT in polsstok), en junior Matthias
Quintelier (2de AT in het kogel) zorgden voor ware
topprestaties. “We merken dat we bij veel nummers
de volledige Belgische top bij de scholieren hebben.
De jeugdatleten vinden ieder jaar de weg naar onze
meeting en daar zijn we heel blij mee.”
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