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Matthias QuinteHer proiHnciaal ifampioen iiogel

"Er zit nog veel meer in"
Matthias QuinteHer
zorgde voor de strafste
Antwerpse prestatie op
het PK indoor zondag.
Hij werd provinciaal
l(ampioen kogelstoten
bij de juniores met
l6m9l. "Maar ik hoop
toch nog op veel meer."

wat rustiger kunnen houden en dan komt dat wel."
Dat het Belgisch junioresrecord zou sneuvelen, was
geen verrassing. De enige
vraag was wie het zou pakken: Defrère of Quintelier.
Het werd Defrère.
"Of ik het vervelend vind
dat hij als eerste het record
pakt? Helemaal niet. Ik wist
dat Ilya sterk zou zijn. Zelf
hoop ik gewoon om de volgende wedstrijden ook
voorbij die 17m te gaan",
vertelde de atleet van AVKA
die volop in de blokperiode
zit. "Ik wil nu in de eerste
plaats mijn examens goed
doen. Da's nu even mijn belangrijkste bekommernis.
Maar ik zal zeker nog indoorwedstrijden doen. Op
de komende kampioenschappen en het BK studenten wil ik er zeker staan. Als
ik gooi zoals ik bij het inwerpen doe, zit er een poging van 17m50 in. Mijn
doel deze winter was om
minstens mijn persoonhjk
record outdoor van 17m31
te verbeteren. En dat blijft
het doel. Alles wat beter is,
is mooi meegenomen."

• De atieten uit VlaamsBrabant en Antwerpen
werkten in Gent gezamenlijk hun provinciaal kampioenschap af. Hoewel Quintelier een zeer verre 16m91
neerzette, was hij niet de
beste man in competitie.
Want Vlaams-Brabander
Uya Defrère stootte zowaar
een Belgisch junioresrecord
van 17m26. Quinteüer was
wel met voorsprong de beste Antwerpenaar.
"De voorbereiding was
niet ideaal. Ik ben een week
ziek geweest en mijn examens vielen ook niet zo
gunstig", vertelde de fysicastudent. "Tijdens het inwerpen haalde ik worpen van
tegen de 18m. Helaas
kwam het er niet uit in de
wedstrijd. Ik voel dat er nog
een betere prestatie inzit, ik
moet alleen mijn kopje nog (basp)

