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Goud voor Jolien
Leèmans. Rani Nagels
en Kirsten Uma·ns
Jolien Leemans verdedigde op
het BK beloften met succes
· haar titel in het verspringen.
Ze haalde het met 5m77.
Jolien Leemans kwam traag op
gang. Zowat heel de competitie
was ze op achtervolgen aangewezen. Pas bij haar vijfde en voorlaatste poging nam ze de leiding·
met 5m77. Zo haalde ze het nipt
voor de Waalse Alice Fleury
(5m72). Leemans trad ook aan in
de lOOm. De 20-jarige atlete uit
Lint plaatste zich in haar reeks
met een tweede plaats in 12" 59
vlot voor de finale. Maar in de finale bleef ze steken op 12"75.
Goed voor de vijfde plaats.
Kirsten U mans veroverde na een
knappe competitie het goud in het
speerwerpen. De atlete uit Hoboken stond lange tijd op de tweede
plaats, maar hij haar voorlaatste
poging pakte ze uit met een, winnende worp van 40m62.
Rani Nagels kaapte het zilver
weg in de lOOm in 12"40. In de
200m, die ze liep in lange broek,
won ze goud in 24"90.0p de llOm
horden finishte Yannik Stevens
(KAPF;:) na de Nederlander Job
Beintema als beste Belg in 15"79.
Victor Hofmans (OLSE) pakte
twee spurtmedailles: zilver in d,_e
lOOm in 10"94 en zilver in de
200m in 22"11.

Matthias Quintelier pakt goud bij
juniores
De Antwerpse juniores keerden

met vijf gouden medailles terug
van het BK in Brugge. Matthias
Quintelier (kogel), Jannes Boonen
(hinkstap), Sebbe Francken
(BOOm), Christian Iguacel (200m) ·
en Elke Godden (3000m) waren
de gelukkigen.
Matthias Quintelier (AVKA)
kroonde zich tot Belgisch kampioen kogelstoten bij de juniores
met 17mll. Hij versloeg voor het
eerst op een BK zijn grote rivaal
Ilya Defrère (16mB6), die bij de '
cadetten en scholieren telkens de
betere was op het nationaal kampioenschap. Nu waren de ro11en
omgekeerd. Met een persoonlijk
record van 17m31 is Quintelier de
op één na beste junior aller tijden
in België op de ranglijst. In het
.l
discus pakte hij ook nog brons
met 45m01.
'j
Ook Jannes Boonen (ABES) pak- I
te twee medailles: goud in het
hinkstap met 14ml7 en zilver in
de 400m horden in 53" 41. In de
I
BOOm snelde Kalmthoutenaar
.,i
-Sebbe Francken (OLSE) vlot naar
de titel in 1'55"47.
'
In de BOOm bij de juniores vrouwen werd ElinePinter (AVKA) vice-Belgisch kampioene in
2'14"59. Christian Iguacel (AVKA) stormde in slechte weersomstandigheden naar het goud in de
200m. Zijn tijd: 22"12.
In de 5000m mocht Elke Godden
(ABES) vieren. In de wedstrijd
die samen werd gelopen met de
beloftes, eindigde ze als derde in
totaal en als eerste juniore in
17'27"24.
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