Belgisch Kampioenschap
Cadetten & Scholieren Jongens

Cadetten:

VAL-atleten blijven overeind dankzij Belgisch record

Tim Van de Velde met zijn nieuw steeplerecord.
Foto: Tomas SISK

Het mag gezegd worden dat de VAL-atleten het bij de cadetten dit
jaar niet altijd even gemakkelijk hadden bij de titelwedstrijden. Met
slechts acht van de vijftien te verdelen gouden medailles, kregen
ze heel wat meer weerwerk van de LBFA-jongens dan de vorige jaren. Maar in het slotnummer, de 1500m steeple, was het andermaal
Tim Van de Velde/DUFF die orde op zaken stelde. Op een nochtans
natte piste kon hij zijn laatste concurrent, de gure wind, vlotjes de
baas waardoor zijn Belgisch record opnieuw een stuk scherper werd
gesteld. De zon verscheen zowaar weer boven het prachtige Futurosport-complex in Moeskroen.
Voor hét absolute hoogtepunt was
het dus wachten tot op het einde
van dag twee. Dat Tim Van de Velde
wel eens opnieuw sterk zou kunnen
uithalen, was zeker niet ondenkbaar,
want de ranke blonde atleet loopt
tegenwoordig het ene record na het
andere. Toch werd hij niet gediend
door de weersomstandigheden en

zijn 4’14”75 van eerder dit seizoen
stond al bijzonder scherp. Geen nood
echter voor de meervoudig Belgisch
recordhouder want hij ging er zoals
gewoonlijk weer bijzonder fanatiek
vandoor en, ondersteund door de
aanmoedigingen van de talrijke supporters, klokte hij 4’13”62 waardoor
hij opnieuw een stukje geschiedenis

schrijft. Ward Leunckens/ABES verbeterde zich in de achtergrond tot
4’35”94 maar toen was Tim al een
tijdje aan het vieren. Zijn overwinning deed de balans trouwens nipt in
de richting van de Nederlandstalige
atleten kantelen want op dat moment
was de stand zeven tegen zeven.
De LBFA had dan ook twee dubbelkampioenen in de rangen. Het was
Alexy Lepeuple/EAH, die nochtans
de Franse nationaliteit heeft, die het
werpen domineerde. Het kogelstoten
won hij vlotjes met 17m25 waarmee hij zilveren Louis Wincq/CABW
(14m70) op meer dan tweeënhalve
meter zette. Ook het discuswerpen
was een kolfje naar de hand van de
Fransman. Met 51m80 steeg hij naar
de tweede plaats in de jaarranglijsten en klopte daarmee favoriet Lucas Grobbel/DCLA (48m53). Thomas
Carmoy/CRAC was een andere cadet
die tweemaal kon zegevieren en zo
de LBFA-teller de hoogte in joeg. Zowel in het hoogspringen als op de
100m horden (waar de club uit Charleroi een stevige reputatie heeft uitgebouwd) was hij ongenaakbaar en
overblufte hij de concurrentie. Nadat
Oost-Vlamingen Warre Baert/LAT en
Jonas Vandriessche/ASVO afhaakten
na 1m79, ging Thomas gewoon verder op zijn elan en klaarde tenslotte
nog 1m90. In het kortste hordenummer klokte Carmoy 13”84, liefst
een halve seconde sneller dan de
rest van het pak. Theo Degand/ATH
(52”10) rekende in een rechtstreeks
duel af met Vlaams kampioen Emmerson Vandevoorde/OB (52”70).
De West-Vlaming koos in de 400m
voor een atypisch verschroeiende
start maar werd nog geremonteerd.
Een snelle 1500m ging eveneens
naar een atleet uit het zuidelijk deel
van ons land want Antoine Senard/
SER (4’08”19) had iets snellere
sprintbenen dan Bo Van Aken/LEBB
(4’09”79). Bijna gingen alle springDe kampioenen bij de cadetten jongens

Ont-zet-tend spannend: Bryan De Backer (links) wint de
300mH met één honderdste verschil van Stijn Rombaut.
Foto: Tomas SISK
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Ugwu Mathew/HCO
Ugwu Mathew/HCO
Degand Theo/ATH
Guilbert Thibauld/KAAG
Senard Antoine/SER
Carmoy Thomas/CRAC
De Backer Bryan/AVLO
Van de Velde Tim/DUFF
Carmoy Thomas/CRAC
Jacquemin Julien/FCHA
Glorie Tristan/MACW
Lagast Karel/KAAG
Lepeuple Alexy/EAH
Lepeuple Alexy/EAH
Wildemeersch Robbe/ACME

11.51
22.94
52.10
2.03.76
4.08.19
13.84
39.49
4.13.62
1m90
3m80
6m40
12m26
17m25
51m80
56m95
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nummers, met uitzondering van het
hoogspringen, naar VAL-atleten,
maar daar stak Julien Jacquemin/
FCHA uiteindelijk een stokje voor.
Zowel hij als Antwerpenaar Kobe
Scheerder/AVKA gingen over 3m80
maar Kobe had iets meer pogingen
nodig op lagere hoogtes en moest
tevreden zijn met een zilveren plak.
Het hinkstapspringen was in het
verleden altijd een Franstalige zaak
maar deze keer was een Gentenaar
veruit de beste. Karel Lagast/KAAG
liet eerder het KVV aan zich voorbij
gaan maar sprong nu al in zijn eerste beurt 12m26 waardoor hij dan
al op beide oren mocht slapen. Ook
West-Vlaanderen mocht nog een Belgische titel op het palmares zetten
want meerkamper Tristan Glorie/
MACW nam sportieve weerwraak
in het verspringen nadat hij op het
Vlaams kampioenschap tijdens de
zesde sprong naar plaats twee verwezen werd. Bij zijn eerste poging
perste hij deze keer al een winnende
6m40 uit de benen waar concurrenten als Tuur Buedts/RIEM (6m23)
en Matthieu Davies/OSGA (6m07)
de tanden op zouden stukbijten.
In de drie overige nummers was het
Oost-Vlaanderen boven waardoor
deze provincie opnieuw de favorietenrol toebedeeld krijgt tijdens de
interprovinciale match van volgend
weekend.
Robbe
Wildemeersch/
ACME verbeterde zich toch wel fors
met de speer en liet een worp van
56m95 noteren. Net zoals drie weken eerder snoepte hij de titel af van
ranglijstaanvoerder Cedric Sorgeloos/ACW (52m38). De dominante
800m-loper Thibauld Guilbert/KAAG
deed gewoon wat van hem verwacht
werd. In een eerder tactische, en dus
trage race, maakte hij het verschil
in de laatste 150m en won vlotjes
in 2’03”76. Provinciegenoot Simon
Meganck/VS (2’05”83) mocht andermaal mee op het podium. Mogelijk dé meest opwindende wedstrijd
was de 300m horden. Toen Bryan
De Backer/AVLO en Stijn Rombaut/
ACHL hun ultieme jump richting finishlijn plaatsten, durfde niemand
een winnaar aan te duiden. Voor
Bryan kwam het verlossende nieuws
dat hij met 39”49 (10de AT) net één
honderdste sneller was dan zijn concurrent. Een identiek verloop dus als
wat de cadetten meisjes net voordien hadden laten zien.

Scholieren:

Topfavorieten kraken na vermoeiend seizoen
Het was voor de scholieren een lang en vermoeiend seizoen. Met de
EYOF in Georgië, het WK in Colombia en drie weken geleden nog
het KVV in Lier, moesten de absolute toppers eerder dit seizoen al
eens pieken en dat brak sommigen op dit BK zuur op. Zelfs voor de
ogenschijnlijk allersterkste atleten, die op voorhand zegezeker leken, bleek een titel allesbehalve evident. Er vielen dan ook heel wat
verrassingen te noteren. Die vermoeidheid was trouwens in elk nummer aanwezig want geen enkele winnaar kon zijn persoonlijk record
aanscherpen.

Dries De Smet.
Foto: Tomas SISK

Het minste wat we kunnen zeggen,
is dat 2015 hét jaar was van Jochem
Vermeulen/KAPE. De jongeman uit
Kapellen liep eerder dit seizoen de
WK-limiet op de 800m en de 1500m
en werd in Cali knap tiende op dat
laatste nummer. Ook nu koos hij
voor de langste afstand en niemand
die dacht dat de nieuwe Belgische
1500m-recordhouder kon verliezen.
Jochem deed er alles aan om Dries De
Smet/LEBB in de eindsprint af te houden maar werd uiteindelijk nog geremonteerd. Dries dolgelukkig met zijn
winnende 3’56”63 terwijl Jochem ontgoocheld twee tienden later finishte.

Ook Michael Obasuyi/DEIN zou vlotjes de finale van de 110m horden
winnen want in de reeksen liep hij
zonder al teveel inspanningen naar
een zeer snelle 14”23. De finale bleek
andere koek want Michaels voorbereiding werd danig verstoord doordat
hij net voor de start nog aan het verspringen was. De zichtbaar nerveuze
atleet, die ons land eerder vertegenwoordigde op de EYOF, gaf er na twee
hordes de brui aan waardoor plots
drie Antwerpenaars op podiumplaatsen liepen. Jordi Van Den Eynden/
KAPE won in 14”38 voor een sterke
Hannes Huyck/SPBO die zijn PR van

14”92 op 14”56 bracht. Alexander Gabriëls/OLSE (14”95) mocht
als derde op dit unieke podium.
Een derde totale verrassing kwam
er in het speerwerpen. Niel Mory/VS
wierp zijn speer eerder dit seizoen
69m66 ver maar zijn competitie eindigde nog voor de finale begon na
drie ongeldige worpen. Schaduwfavoriet Jacob Grobbel/DCLA faalde niet
en won met 63m76. Voor Niel was er
nog een troostprijs weggelegd want
in het verspringen pakte hij toch een
zilveren medaille. Met 6m53 sprong
hij exact even ver als Jorg Vanlierde/
DEIN maar dankzij een betere tweede poging pakte hij alsnog zilver. Het
goud ging daar logischerwijs naar
Marvin Nicque/ACW (7m07) waardoor opnieuw een volledig (OostVlaams) provinciaal podium een feit
was. Jorg, die ons land eveneens op
het WK mocht verdedigen, kon eerder
al de armen in de lucht steken want in
het polsstokspringen stak hij er met
4m55 toch een stuk bovenuit. Ook
die andere international, Tuur Bras/
OEH, deed wat iedereen verwachtte.
Op voorhand werd de 400m horden
aangekondigd als hét topnummer
want met Tuur, Jordi Van Den Eynden
en Hannes Huyck, namen de respectievelijk zesde, zevende en achtste
allertijden het tegen elkaar op. Tuur
bleek het frist terwijl de twee anderen hun eerdere inspanningen op
de 110m horden moesten bekopen.
Tuur klokte 54”34 en zag de verrassende thuisatleet Mathieu Braem/
JSMC met 54”99 het zilver pakken.
OEH had nog enkele andere ijzers in
het vuur zitten. Zo was het uitkijken
wat Jonathan Sacoor kon tegen Julian Cobbaert/VITA op de baanronde.
Jonathan liep tijdens de reeksen al
49”89 terwijl zijn concurrent een eerder bescheiden 51”12 liet noteren.
Julian had echter zijn snelle benen bewaard voor de finale want hij haalde
het in 49”04 terwijl Jonathan 49”56
klokte. Ook bronzen Sven Van Den
Bergh/AVKA (49”88) bleef nog onder
de magische vijftig secondengrens.
Twee medailles waren er voor Axel ViDe kampioenen bij de scholieren jongens

Lenny Bovy en Leuvenaars Jacob Grobbel met Stijn Van Aelst (vlnr.): niet
meteen de verwachte speerwerptiercé.
Foto: Tomas SISK
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Paquot Jordan/SER
10.94
Paquot Jordan/SER
21.95
Cobbaert Julian/VITA
49.04
Crestan Eliott/SMAC
1.56.39
De Smet Dries/LEBB
3.56.63
Celis Julien/HF
9.17.49
Van Den Eynden Jordi/KAPE 14.38
Bras Tuur/OEH
54.34
Peeters Dries/ACBR
6.12.34
Algoet Giebe/HCO
1m99
Vanlierde Jorg/DEIN
4m55
Nicque Marvin/ACW
7m07
Cherlet Wout/RCG
12m83
Nutte Jean-Baptiste/DS
16m70
Fatoichan De Meester Joachim/ACW 47m10
Grobbel Jacob/DCLA
63m76

aene/OEH maar een titel zat er niet
in. Daarvoor was Jordan Paquot/SER,
zowel in de 100m als in de 200m,
toch wel een stuk te sterk. Jordan liep
de kortste sprintafstand in 10”94 terwijl Raphael Kapenda/SMAC (11”09)
en Axel (11”18) mee op het podium
mochten. In de 200m werd het, ondanks een stevige tegenwind, 21”95
voor de sprinter van Seraing. Axel
(22”35) en de verrassende Kobe
Vleminckx/ACHL (22”47) pakten zilver en brons. Jean Baptiste Nutte/
DS domineerde het kogelstoten met
16m70 terwijl Joaquim Fatoïchan-De
Meester/ACW na een gemiste Vlaamse titel nu wel Belgisch beste werd
in het discuswerpen. De atleet uit
Temse slingerde zijn schijf 47m10 ver
in de zesde en laatste beurt en won
voor Stijn Van Volsem/OEH (46m05).
De (halve)fondnummers gingen ook
naar de Franstalige liga want Eliott
Crestan/SMAC en Julien Celis/HF respecteerden de logica en wonnen respectievelijk de 800m en de 3000m in
1’56”39 en 9’17”49. Vooral die eerste
moest toch een beetje moeite doen
want Ruben Quagliari/ATLA (1’57”38)
ging tot op het einde mee. In het
hinkstapspringen was het uitkijken
naar clubgenoten Thibaut Didden en
Frederik Sijsmans/LOOI. De nummers één en twee van het KVV bleven
met 12m79 en 12m63 weer dicht bij
elkaar in de buurt maar werden finaal
nog voorbijgestoken door Wout Cherlet/RCG (12m83) die zich met miniem
verschil alsnog tot Belgisch kampioen
kroonde. En zo klein het verschil bij dit
springnummer was, zo groot was de
dominantie van Dries Peeters/ACBR
in de 2000m steeple. Net zoals bij de
cadetten werd het een one-man-show
want Dries liep het grootste deel van
de race solo. Uiteindelijk won hij het
pleit in 6’12”34 en pas achttien seconden later finishte zilveren Joachim
Murez/USTA.

Belgische scholierenbabbels
Sven Van den Bergh/
AVKA (400m: Brons in
49”88): “Ik startte eigenlijk
veel té snel maar ik moest
iets proberen om mijn medaille veilig te stellen. Mijn
tactiek rendeerde want ik
pak hier brons met een persoonlijk record. Als eerstejaars kan ik hiermee zeker
al tevreden zijn. Zowel Julian
als Jonathan waren te sterk
maar daar kan ik me zeker
bij neerleggen. Nu loop ik
nog een 400m voor mijn provincie op de internationale
match.

Links:
Zaterdag 05 & zondag 06 september Moeskroen:
Resultaten:
http://liveresults.be/2015/cb-cad-sco/schedule.html
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