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“Eindelijk is die magische grens bereikt”
Ruben Devrieze
Vlaams kampioen
hoogspringen
met 2m10

WS WOLUWE  LIERSE B 35
Tweede opeenvolgende zege en
de tweede match op rij dat Lierse
vijf keer wist te scoren. Orelie
Van Geel maakte de 0-1. De thuisploeg scoorde tegen, maar Yenthe Kerckhofs nette de 1-2. Woluwe prikte weer tegen, maar Celien Guns besliste met een
hattrick deze partij. (gf)

1STE PROVINCIALE

BART SPRUIJT

JANNICK VAN CAMPENHOUT
PAKT EERSTE MEDAILLE OOIT

“Op het
juiste moment gepiekt”
Op de Vlaamse indoorkam
pioenschappen in Gent ston
den kogelstoters Sophie Ver
linden (zilver bij de vrouwen
met 13m54) en Jannick Van
Campenhout (brons bij de
mannen met 15m01) op het
podium. Voor Verlinden was
het haar 22ste medaille op
het VK, voor Van Campen
hout zijn eerste.

Jannick Van Campenhout wist
na een spannende competitie de
bronzen medaille uit de brand te
slepen. Met een oerkreet bege
leidde de krachtpatser van AV
KA zijn vijfde (voorlaatste) po
ging naar 15m01. Daarmee stoot
te hij letterlijk en figuurlijk in
extremis Max Vlassax (vierde
met 14m97) nog van het podium.
“Ik haalde nog nooit een medail

LIERSE speelde de voorbije dagen twee keer vriendschappelijk.
Tegen FC Eindhoven werd met 0-8
gewonnen en zondag won Lierse
met 0-3 tegen het Franse Arras.
Zaterdag om 15 uur spelen de Pallieters in de kwartfinale van de
Beker van België op het terrein
van landskampioen Standard. De
winnaar van dit duel neemt het in
de halve finale op tegen KSK
Heist. (gf)

1STE KLASSE

Meerkamper Ruben De
vrieze won zondag goud op
het Vlaams kampioenschap
indoor in Gent in het hoog
springen. Hij tilde zijn per
soonlijk record naar 2m10.
“Die 2m10 was een doel dat
ik ooit eens wilde halen.
Blij dat het gelukt is.”

ATLETIEK VK INDOOR KOGELSTOTEN

9

VROUWENVOETBAL
SUPER LEAGUE

ATLETIEK VLAAMS KAMPIOENSCHAP INDOOR HOOGSPRINGEN

LOENHOUT 
WUUSTWEZEL B
71
Doelpunten: Michielsen 1-0, Van
der Hoofden 2-0, Uytdewilligen
3-0, Van der Hoofden 4-0, Van der
Hoofden 5-0, Aerts 6-0, Van der
Hoofden 7-0, Kerkhove 7-1.
KONTICH B  MARIATER
HEIDE B
GESTAAKT
door hevige regenval stilgelegd
tijdens de rust bij een 2-1 stand.
MOLDAVO B  HOVE
70
Doelpunten: Adriaens 1-0, Laenen 2-0, Laenen 3-0, Allaerts 4-0,
Van Orshaegen 5-0, Adriaens 6-0,
Snoeys 7-0.
HEIST  ’S GRAVENWEZEL
SCHILDE
41
Doelpunten: 1-0, 2-0, Hoeven 2-1,
3-1, 4-1.
(fko)

IJSHOCKEY
BENELIGA

Ruben Devrieze (midden)
zegevierend op het podium.
BASP

Het duurde eventjes voor
Devrieze
onder
stoom
kwam. Maar hoe hoger de
lat lag, hoe beter hij begon
te springen. Nadat hij als
enige over 2m04 wipte, was
de AVKAatleet al zeker van
goud. Hij zweefde vervol
gens nog over 2m07 en over
2m10. Een verbetering van
zijn persoonlijk record met
2cm.
“Ik ben supercontent”,
straalde de meerkamper die
aarzelend begon aan de
competitie. “Tijdens het in
springen lukte het nog niet
zo goed. Maar ik ben duide
lijk gegroeid in de wed
strijd”, legde hij uit.
“Op mijn aanvangshoogte
van 1m95 had ik al meteen
twee pogingen nodig en ook
op 2m01 had ik het moei
lijk. Uiteindelijk haal ik
toch die 2m10. Dat was
vooraf mijn doel en dat heb
ik gehaald. Ik ben héél te
vreden, want 2m10 sprin
gen was voor mij écht een
magische grens. Blij dat het
gelukt is. De 2m was al een
grote stap en nu heb ik de
2m10.”
Hoewel Devrieze nu tot de
Belgische top in het hoog
springen behoort, wil hij

AS

zich niet omscholen van
meerkamper tot hoogsprin
ger.
“Nee. Ik blijf me focussen
op de meerkamp. Ik ben
met mijn 85kg zowat 10kg
te zwaar om een echte
hoogspringer te zijn”, legt
de 23jarige alleskunner
uit.
Na de podiumceremonie

le op een VK of BK. Maar einde
lijk is het me gelukt. Ik voelde al
een tijdje dat die 15m er zat aan
te komen. Ik wist dat ik het kon,
maar het moet er nog altijd uit
komen. Net op het juiste mo
ment is het gelukt. Omdat er een
paar concurrenten afwezig wa
ren, was dit voor mij een unieke
kans om een medaille te halen.”
Volgende doel van Van Cam
penhout wordt het BK. “Daar
een medaille pakken zal een stuk
moeilijker worden. Maar ik wil
er wel mijn 15m bevestigen.
Mijn trainer Dirk De Herdt ge
looft zelfs dat er nog meer inzit.”
Jannicks broer Jordi werd vijfde
met 14m47.
De 36jarige Sophie Verlinden
behaalde zilver bij de vrouwen.
Pas bij haar vierde beurt kwam
ze op de tweede plek. “Outdoor
en indoormedailles opgeteld is
dit mijn 22ste medaille op een
Vlaams kampioenschap”, wist
de atlete uit Boom. “Deze winter
heb ik nog één groot doel en dat
is het BK over drie weken. Daar
wil ik bevestigen en hopelijk nog
iets beter doen.” (basp)

van het hoogspringen moest
Devrieze zich reppen om te
gaan opwarmen voor het
verspringen. Daarin werd
de Aartselaarnaar zevende
met 6m69. Zijn volgende
doel wordt het BK zeven
kamp komend weekend.
Het doel op het BK is om
zo veel mogelijk persoonlij
ke records te verbeteren.

ATLETIEK VK INDOOR 400M
RANI BAILLIEVIER
PAKT BRONZEN MEDAILLE

“Er zat
zeker nog meer in”
Rani Baillievier was zon
dag een van de jongste me
daillewinnaressen op het
VK indoor in Gent. De 17
jarige atlete kaapte het
brons weg op de 400m in
een persoonlijk indoorre
cord van 56”42.

Baillievier snelde naar de derde
plaats achter winnares Justien
Grillet en Ine Hugaerts uit Duf
fel. Hoewel de juniore ruim een
seconde sneller liep dan op het
PK indoor op 10 januari was ze
kritisch voor zichzelf. “Ik ben
heel blij dat ik mijn record ver
beterd heb, maar er zat zeker nog
meer in. Bij het naar binnenko
men bij het ingaan van de twee
de ronde heb ik wat tijd verloren.
Dat kon beter”, vond de 400m
specialiste die de voorbije jaren

Maar eigenlijk staat de win
termeerkamp vooral in
functie van de zomer. Want
ik blijf intussen ook hard
trainen op het discuswer
pen en speerwerpen. Toch
verwacht ik al een sterke
prestatie op het BK zeven
kamp”, lichtte de viceBel
gisch kampioen tienkamp
zijn plannen toe.

in de jeugdreeksen (cadetten,
scholieren) de medailles opsta
pelde. Bij de seniores trekt ze die
lijn meteen door. “Ik nam nog
niet vaak deel aan een kampi
oenschap voor ‘alle categorieën’.
Het grote voordeel is dat ik zo
meer tegenstand krijg dan wan
neer ik enkel tegen loopsters van
mijn eigen categorie loop. Ik ben
tevreden over de vooruitgang die
ik heb gemaakt, al staat de win
ter vooral in functie van mijn zo
merseizoen. Dit resultaat be
wijst dat ik goed op schema zit.
Ik neem zeker nog deel aan het
BK alle categorieën en het BK ju
niores, maar voor welke afstand
ik er zal kiezen, weet ik nog niet”,
vertelde Baillievier.
In het verspringen veroverde
Jolien Leemans het brons. Ze
zette een degelijke reeks neer
met sprongen van 5m61, 5m51,
5m70, 5m73 en 5m74. Maar de
uitschieter ontbrak. Na goud in
2013 en zilver in 2014 en 2015
was het al voor het vierde jaar op
rij dat Jolien Leemans het podi
um haalde op het Vlaams kampi
oenschap indoor. (basp)

ANTWERP PHANTOMS leek
zaterdag op verplaatsing bij Bulldogs Luik lange tijd op weg naar
een verrassende uitzege, maar bij
gebrek aan wisselmogelijkheden
ging het in de verlengingen nog
met 5-4 kopje-onder (periodestanden 1-2, 0-2, 3-0 en 1-0). De goals
waren van Sean McCann-Coppens, Kenneth Pittoors, Niels Oerlemans en Niki De Herdt.
Daags nadien thuis tegen Zoetermeer Panters begon het team van
coach Jan Van Beveren opnieuw
sterk en pakte het een 4-2 voorsprong. Maar ook nu liet de vermoeidheid zich voelen in de slotfase, zodat de Nederlanders alsnog met 4-6 (periodestanden: 2-1,
2-2, 0-3) het laken naar zich toetrokken. Van den Bogaert (2),
McCann-Coppens en Theunis tekenden voor de doelpunten. (lce)

ZAALVOETBAL
BZVB 1STE KLASSE
GS HOBOKEN behaalde een
moeizame, maar belangrijke zege
op het veld van het moeilijk opzij
te zetten Anderlecht. Dillien en
Aabbassi zetten Hoboken al snel
0-2, maar door drie enorme blunders leidde Anderlecht na amper
10 minuten met 3-2. Dankzij doelpunten van Amazou, Channouf en
Lemaire werd er met een 3-5 bonus gerust. Meteen de eindscore,
want in een bizarre tweede helft
werd er niet meer gescoord. (ma
be)

SQUASH
BK JUNIORES
BOOM Op het BK voor juniores in
Brussel pakte Casteleyn Boom
twee titels. Fiene Teunen was de
beste bij de meisjes U11, Cedric
De Vos pakte de titel bij de jongens U19.
(mabe)

