Belgisch Kampioenschap
Juniores & Beloften Jongens

Juniores:

Jarne, Dylan en Matthias op hoog niveau
Records vielen er in Brugge niet
te noteren. Dat had voor een
groot deel - en we vallen in herhaling - met de weersomstandigheden te maken. Het was dan
ook in de voormiddag, toen de
weergoden nog enigszins goed
gezind waren, dat de meest
hoogstaande prestaties werden
geleverd. Jarne Duchateau in het
speerwerpen en Dylan Owusu in
de 400 horden acteerden er op
hoog niveau. In de regen van de
namiddag was Matthias Quintelier nog erg sterk met de kogel.
In de eerste loopfinale van de dag
kregen we meteen een mooie prestatie. Dylan Owusu/RCG bleef in de
400m horden niet ver van zijn PR
(52”25) en snelde met 52”50 autoritair naar de zege. Zelf had hij
duidelijk op meer gehoopt, want bij
het zien van de chrono, toonde hij
grote ontgoocheling. De concurrentie was niet van de poes, want ook
Jannes Boonen/ABES en Jasper De
Vooght/DEIN liepen met respectievelijk 53”41 en 53”93 sterke tijden.
Een tweede - van drie - West-Vlaamse junioresoverwinningen: Alexander Doom klaart
de 400m.

Thuiszege voor Alessandro Van De Sande.

De 800m verliep tactisch. Favoriet
Sebbe Francken/OLSE controleerde
en passeerde aan de bel in 58 seconden. Hij voerde het tempo stelselmatig op, liet niemand passeren, en won
in 1’55’’47. Verder beschikten Iwein
Bau/AVR (1’55’’89) en Nicolai Sake/
LYRA (1’56’’40) over de sterkste finish en haalden zo zilver en brons. De
eerste loopfinale na de middagpauze
was de 110m horden. Dylan Caty/
RESC, die op het EK in Zweden voor
Frankrijk uitkwam, was zoals verwacht de beste in 14”30. Zilver was
voor de sterke thuisatleet Alessandro
Van De Sande/OB in 14”81 en het
brons voor Sven Jacobs/EA in 15”40.
Ook in de 400m was de titel voor de
topfavoriet, al werd het in een lastige laatste rechte lijn nog even erg
spannend voor Alexander Doom/AVR.
Hij haalde het wel in 48”57. Na hem
volgden Elroy Doraene/ATLA in 49”02
en Florent Mabille/CRAC in 49”65.
Ondertussen was er sprake van echt
hondenweer. De tribune kon lang
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niet iedereen herbergen, en er werd dan
ook verzameld in de
kleine tentjes en zelfs in de kleedkamers. De wedstrijd werd een half
uur opgeschort, niet ideaal voor wie
net aan het opwarmen was of zelfs
net klaar stond of bezig was met een
kampnummer. De jongens van de
100m stonden al achter de startblokken toen ze zich terug mochten aankleden. De finale werd niet erg spannend, tenminste als het over de titel
ging. Francois Rocourt/RFCL won
autoritair in 11”09. Voor de tweede
plek was er veel meer spankracht:
Clement Brunin/USBW haalde het
uiteindelijk met 11”18 voor Florian
Tshitwenu/RESC die 11”20 liep. In
de 1500m nam Dieter Kersten/ADD
na een ronde het heft in handen, in
de hoop het niet tot een massaspurt
te laten komen. Daar slaagde hij in,
al kreeg hij op het einde nog stevig weerwerk van Jennen Mortier/
RCG. De zege was voor Dieter in
3’58’’02 voor Jennen die 3’59’’94
liep. In de finale meters kon Oussama Lonneux/RFCL nog zodanig
veel goedmaken dat hij in 4’02’’51
naar het brons greep. Titelverdediger Simon Petitjean/RESC kende
zijn dagje niet en werd pas zesde.
In de 5000 meter was het de beurt
aan Maarten Kersten/ADD die eveneens de wedstrijd hard maakte. Hij
werd nooit echt bedreigd en won in
14’56’’93. Toen zowat het hele peloton in de gietende regen onder de
drie minuten aan de kilometer doorkwam, kon al voorspeld worden dat
er jongens gingen stilvallen. Dat gebeurde ook. Henok Vermeire/AZW
viel echter nooit stil en pakte het
zilver in 15’06’25. Hij geraakte zijn
plaats nog bijna kwijt aan Clement
Deflandre/HERV, die een erg zuinige
wedstrijd liep. Nooit liep hij een meter teveel of ging hij op kop lopen,
en het rustige volgen en opschuiDe kampioenen bij de juniores jongens
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ven leverde uiteindelijk
brons op in 15’07’’56.
In de 200 meter was
het goud voor Christian
Iguacel/AVKA in 22”12.
Hij bleef Maxim Muermans/ATLA (22”26) en
Jef Mees/ACHL (22”37)
voor. Ei zo na was het
brons voor Dennis Loyens/ATLA vanuit de Breeks, maar met zijn
22”38 kwam hij één
honderdste tekort om
met twee clubmakkers
op het podium te kunnen staan. In de 3000m
steeple tot slot, waren de
verschillen heel groot.
Riken Ost/RCG was de
beste in 9’45’’48 voor
Simon Verlinden/DCLA
met 10’05’’05 en Natan
Decoutere/AZW
met
10’25”27.
Christian Iguacel: snelste
in een natte 200m.

Bru g se Ju n iores Bab b els
Dylan Owusu/RCG (400mH: Goud in 52”50): “De tijd
is oké. Maar nooit had ik dit seizoen eens een wedstrijd
waarin ik niet trippel of net te grote passen neem. De
conditie is nochtans goed, maar het moet er wel eens
uitkomen. Ik ben tevreden over mijn seizoen, maar het
is jammer dat de uitschieter uitbleef.”
Dylan Owusu.

Thuisatleten

In het eerste kampnummer van de dag was er
meteen een titel voor de
thuisclub: Alessandro Van De Sande/OB, waarvan u ook
al las dat hij hordezilver won, was de beste verspringer
met zijn derde poging van 6m76. In de tweede discipline, het speerwerpen, zette Jarne Duchateau het Brugse
feestje verder door te winnen met een knappe 73m65.
Fabiano Kalandula/RESC kon in tegenstelling tot bij het
BK AC niet in de buurt van belofte Bram Ghuys/OEH
blijven, maar won wel de juniorestitel met zijn 2m02.
In het kogelstoten begon Belgisch recordhouder Ilya
Defrère/DCLA het best aan de wedstrijd, maar moest
uiteindelijk voor het eerst op een BK de zege laten aan
eeuwige concurrent Matthias Quintelier/AVKA. Die kwam
bij zijn vierde poging tot een sterke 17m11, Ilya moest
vrede nemen met 16m86. De polsstokspringers hadden
uiteraard het meeste hinder van het weer. Drie jongens
wipten over 4m20, en Mathias Leys/VOLH had tevoren
geen enkele misser laten optekenen. Het goud was voor hem.
Zilver was voor Quentin Planchon/MOHA met twee missers
en brons voor Lander Brack/EA
met drie missers. In het hinkstapspringen
haalde
Jannes
Boonen zijn tweede medaille,
maar dit keer was het wel een
gouden. Hij was veruit de beste
met zijn sprong van 14m17. Het
discuswerpen aan het einde van
de dag was misschien nog het
spannendste
kampioenschap.
In eerste instantie nam Elias
Quoidbach/DACM de leiding met
zijn openingsworp van 43m44.
In de volgende drie pogingen
kwam kogelkampioen Matthias
Quintelier steeds steviger aan de
leiding met worpen van 43m59,
44m10 en 45m01. In de voorlaatste beurt slaagde Ilya Defrère, die voordien niet voorbij de
38 meter was geraakt, om met
45m43 de leiding over te nemen.
Bij de laatste poging ging Elias er
alsnog met de titel vandoor met
een knappe worp van 46m00.

Fabiano Kalandula/RESC (hoog: Goud met 2m02):
“Met de titel ben ik heel tevreden. De hoogte kon beter.
Het was een domme fout, ik raakte de lat met mijn
voet. Ik had nochtans wel de hoogte vandaag. Ik doe
er acht centimeter bij dit jaar, daar ben ik natuurlijk
tevreden mee. Ik hoop ook mijn AC titel zo vaak mogelijk te kunnen verlengen.”
Alexander Doom/AVR (400m: Goud in 48”57): “Ik
had op een beetje sneller gehoopt, maar er was natuurlijk de regen. Ik kende een goeie start en het liep prima
tot aan 300 meter. Ook over het hele seizoen bekeken
had ik gehoopt om iets sneller te lopen.”
Maarten Kersten/ADD (5000m: Goud in 14’56’’93):
“Ik ben tevreden. De tijd telde niet vandaag. Ik had een goed seizoen, alleen
Zweden viel tegen. In de opwarming had
ik het gelukkig al niet meer zo koud vandaag. Toch speelde ik op veilig door met
muts en handschoenen te lopen, want
normaal kan ik niet goed tegen de kou.
Ik sprak met Younes (Darrazi) af dat hij
de eerste kilometer op kop zou lopen.
Daarna wou ik hem meenemen, maar hij
loste. Ik was nooit heel zeker. Het was
verwarrend met de gedubbelden, waardoor ik niet echt wist hoe ver de concurrentie zat.”
Sebbe Francken/OLSE (800m: Goud in
1’55’’47): “Omdat ik de snelste tijd had,
had ik verwacht dat ze naar mij gingen
kijken, en dat gebeurde ook. Daarom ben
ik naar de kop gegaan om een tempo te
lopen waarbij ik nog genoeg overschot
zou hebben op het einde. Op 100m van
de finish heb ik dan mijn sprint ingezet.
Het was een mooi einde van een seizoen dat niet is gelopen zoals we hadden
gehoopt. Het doel was om naar het EK te
gaan, maar door ziekte heb ik die poging
niet in goede omstandigheden kunnen
doen.”
Sebbe Francken: van
begin tot einde.
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