Kampioenschap Van Vlaanderen
Alle Categorieën

Ondanks alles een goed kampioenschap
Het KVV indoor geeft niet het niveau weer
van de Vlaamse atletiek. Zo namen amper 10
van de 30 VAL-atleten, die vorig jaar in het
Griekse Heraklion bij de ETC aantraden, ook
zondag aan het KVV deel. Toch behoorde de
29ste editie collectief bij het beste kwart. Er
waren ook individuele uitschieters. Zo zette
Cedric Nolf/VAC met 7m79 in het verspringen een 2de KVV-prestatie ooit neer. Jolien

Spannend en verrassend:
Shana Vanhaen wint de 200m
van Nenah De Coninck.

Een vergelijking met de winnende
prestaties van de voorgaande edities geeft een goed beeld weer van
de waarde van een KVV. Slechts 6
keer op 29 was een meerderheid
van de kampioenenprestaties beter.
De meeste atletiekliefhebbers verwachtten ongetwijfeld wat anders.
De betere edities lagen nog vers in
hun geheugen. 4 van de 6 vonden
immers plaats in de tweede helft van
het vorige decennium. Toen werd het
hoogtepunt bereikt van een gestadige groei. Beweren dat de Vlaamse
atletiek achteruitboerde, is de waarheid geweld aandoen. De belangstelling van onze betere atleten voor
dit Vlaams indoorkampioenschap
verminderde wel. In het verleden
vonden onze toppers een verplaat-

Boumkwo/RCG zette net als vorig jaar in het
kogelstoten met een verbetering van 15m60
tot 15m77 een nieuwe 4de Belgische indoorprestatie ooit neer. Ilya Defrère/DCLA maakte bij de mannen wat bijzonders van het kogelstoten. De 18-jarige Bierbekenaar bracht
zijn nationaal indoorrecord bij de juniores
met het zware gewicht van 7,26 kg in twee
stapjes van 15m55 op 15m83.

sing naar het KVV-indoor
meer dan eens de moeite
waard. Zelfs Kim Gevaert,
met 7”18 sinds 2002 wedstrijdrecordhoudster
van
de 60m, en Tia Hellebaut,
die samen met Hannelore
Desmet de betere KVVprestatie in het hoogspringen (1m86) neerzette, namen ooit deel. Ook Sandra
Stals (800m in 2’07”04 in
2005), haar echtgenoot
Kjell Provost (400m in
47”24 in 1998), Tom Omey/
AZW (800m in 1’48”09 in
2002) en Christophe Impens, met 3’40”57 over
1500m in 1993 en 7’51”84
over 3000m in 1997 dubbel wedstrijdrecordhouder,
gaven ooit present. Tegenwoordig blijven vooral onze
betere afstandslopers weg.
Zij verkiezen het veldlopen
of slaan het indoorseizoen
over. Nog anderen zochten hun heil bij de LBFA.
Zo won Rani Nagels/RESC
een dag eerder bij de LBFA-titelstrijd de 800m in
2’09”60 en Kim Ruell/DCLA
de 3000m in 8’26”98. Toch
waren 14 van de 25 winnende prestaties beter bij het KVV-indoor. Maar
de afstandsnummers leden onder de
omstandigheden. Symbool stond de
1500m, die door scholieren beheerst
werd. Zo haalde Céline Roelens/HCO
(4’49”02) het net als een week eerder bij de 800m van het KVV-scholieren in een West-Vlaams onderonsje
van Lynn Dekeyser/AVR (4’51”27).
De kleine Leffingse dook in de voorlaatste ronde weer uit het spoor van
haar Koekelaarse categoriegenote
en speelde haar grotere basissnelheid uit. Tim Van De Velde/DUFF, pas
eerstejaarsscholier, paste dezelfde
afwachtende tactiek toe. Hij glipte in
de voorlaatste ronde uit het zog van
14 jaar oudere Thijs Van Der Burgt/
RCG (4’01”03) en haspelde het laat-
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ste rondje solo af ruim onder de 30
seconden. Zijn 3’58”72 bleek goed
voor een 2de nationale indoorprestatie ooit bij de scholieren. Atleten
van AC Duffel nemen in deze ranglijst de volledige top 3 in: zo bezit
Raf Wijns met 3’57”7 reeds 35 jaar
het club- en het nationaal record en
staat Jo Slagmolen met 3’58”93 3de.
Een vaste waarde deed het bij de
800m voor vrouwen. Sofie Lauwers/
RAM won in 2’14”97 voor de derde
keer die titel. De 24-jarige uit Kapellen-op-den Bos stond eerder in 2013
en vorig jaar op het hoogste podiumtrapje. Omroeper Johan De Beule
citeerde ook 2de plaatsen in 2011 en
2014 en een 3de in 2012. De kampioene onthield enkel de titels. Begrijpelijk: zij heeft het te druk als
stagelopende dokteres. Sofie klopte
afgelopen zomer 10 tot 12 werkuren per dag. Leeftijdsgenote Yentl
Sofie Lauwers op weg naar haar derde
opeenvolgende 800m-titel. Yentl Vandenberghe klampt aan.

Zondag 31 januari 2016,
Topsporthal Gent

Vandenberghe/AVLO en scholiere
Hanne Van Loock/DCLA kwamen met
2’15”89 en 2’15”98 als 2de en 3de
aan. Laurens Schockaert/LAT, bij het
PK 800m haas van dienst voor clubmakker Jan Van Den Broeck, won
hetzelfde nummer bij de mannen in
1’53”21. De 25-jarige LO-leraar leverde zijn eerste indoorprestatie sinds
drie jaar. Viktor Benschop/KAAG, vorig jaar 3de, hield in 1’55”15 eveneens titelverdediger Hans Omey/
AZW (3de in 1’55”89) achter zich.
Kevin De Kerpel/ROBA, leidde met
10 à 15 meter voorsprong de eerste helft van de 3000m. De broer
van Wesley werd eerst voorbijgelopen door rechtenstudent Cedric Van
De Putte/HAMM, die na de zomerse
KVV-titel van de 5000m, in 8’35”72
dit indoorgoud van de 3000m wegkaapte, en clubmakker Timothy Convents/ROBA (8’36”98). Kevin werd
dus 3de in 8’37”21.

Zuid-Afrika met 63m50 in het discuswerpen bij zijn eerste wedstrijd
van het jaar meteen een halve meter
verder dan het EK-minimum) de titel
binnen bereik. Hij voerde de lijst aan
met 15m60. De leraar uit Lede bevestigde met 15m55, maar dat volstond niet voor winst. Ilya Defrère/
DCLA bracht zijn nationaal junioresrecord met het gewicht van 7,26 kg
bij de 2de poging op 15m71 en bij
de laatste op 15m83. De student industrieel ingenieur hoopt bij de IFAM
en het BK AC er nog een lap op te
geven en wil bij het BKJ-indoor het
record met het junioresgewicht van
6 kg, dat eeuwige rivaal Matthias

Weer een nationaal record
Het kogelstoten bleek goed voor de
enige nationale top tien prestatie alle
categorieën en het enige nationale
record van het KVV. Jolien Boumkwo/RCG zorgde voor het eerste. De
22-jarige Gentse won met 15m77
tevens haar 4de KVV-indoortitel op
rij. Master Sophie Verlinden/WIBO
haalde deze eeuw met 13m54 voor
de 8ste keer zilver en was tevens
goed voor 4 keer brons. Ook bij de
mannen strandde een master op de
2de plaats. Filip Eeckhout/VS had
in afwezigheid van titelverdediger
Jurgen Verbrugghe/HAC en Philip
Milanov/VAC (vier dagen eerder in

Quintelier/AVKA hem halfweg januari met 17m42 ontfutselde, weer
op zijn naam schrijven. Ilya zorgde
voor het 12de nationale record van
het seizoen. Dat is eentje meer dan
de hele vorige winter en ook meer
dan in 2013. Wel blijft het nog een
eind van de 23 records in 2007. Cedric Nolf/VAC zorgde voor de betere
prestatie in de springnummers. De
26-jarige tss-leraar bleef met 7m79
in het verspringen amper 12 cm van
zijn record. Enkel Erik Nijs (7m95
in 1995) deed bij een KVV-indoor
ooit beter. Cedric Nolf ging ruim collega LO-leraar Bjorn Dedecker/WIBO
(2de met 7m14) vooraf. Nederland
boven bij het hinkstapspringen:
de 29-jarige geboren Rotterdammer Remko Aubert/ROBA studeert
sinds een handvol jaren chemie in
Leuven, verblijft er samen met zijn
Oostendse vriendin en bleef met een
winnende 14m07 51 cm van zijn indoorrecord. Matthias De Leenheer/
AVLO (13m73) werd 2de. Master
Bert Muyldermans/SPVI, twee jaar
geleden nog kampioen, trad met een
opspelende enkel aan en werd met
13m68 voor de 2de keer op rij 3de.
Niels Pittomvils/LOOI toonde zich
klaar voor het BK meerkampen van
volgend weekend. De Limburger
won het polsstokspringen met een

Cedric Nolf.

Ilya Defrère: “Niet verwacht”
Ilya Defrère/DCLA toonde wat hij in zijn mars heeft met de 7,26 kg zware kogel.
De Leuvenaar was lang niet de enige jonge uitblinker die als junior of scholier de
seniores aftroefde. Maar in het kogelstoten als junior kleppers van het formaat
Filip Eeckhout/VS het nakijken geven met een BR er bovenop, is zelden vertoond.
Zelf had hij het alleszins niet zien aankomen. “Ik was aangenaam verrast door
mijn prestatie, want donderdag had ik nog een examen afgewerkt. Door die
examens had ik niet verwacht dat het al heel goed zou gaan, maar het is echt
meegevallen. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat Filip het toch zou halen. Ik
studeer voor industrieel
ingenieur aan de KUL.
De combinatie valt heel
goed mee omdat ik
een aangepast traject
volgt. Leuk dat ik het
BR verbeter. Mijn eerste
poging was al direct de
goeie, maar ik probeerde
geconcentreerd te blijven
en ik ben blij dat ik bij
de laatste beurt nog
die 15m83 haalde. Ik
verwacht dat er deze
winter zeker nog meer
inzit met de 6kg-kogel.
Dat zal dan moeten
gebeuren op het BK
juniores. Ook aan het
BK alle categorieën ga ik
Ilya Defrère viert titel en record met Filip
deelnemen.”
Eeckhout en Jannick Van Campenhout.

Niels Pittomvils.

verbetering van 5m20 tot 5m25 en
scherpte als 2de van de 60m horden
zijn record aan van 8”18 tot 8”15.
Emile Verdonck/AZW vertrouwde
zich de titel toe in het hoogspringen.
Trainingsmakker Bram Ghuys verkoos Keulen boven het KVV en bracht
er zijn indoorrecord van 2m21 op
2m23. Emile leidde in Gent de deelnemerslijst met 2m03. Hij strandde
op een zilveren 2m01. De details
klikten niet in elkaar. Bij Ruben Devrieze/AVKA liep alles wel gesmeerd.
Hij verbeterde zich indoor van 2m03
tot 2m10.

Limburgse springsters
De springnummers bij de vrouwen
waren veeleer spannend dan hoogstaand. Zo nam Maaike Garré/KAAG
bij het hinkstapspringen met 11m50
meteen de leiding en evenaarde haar
record. De 25-jarige Gentse LO-lerares verbeterde zich bij haar 3de beurt
tot 11m85 en bij haar 4de zelfs tot
11m91. Stefie Mievis/ACA haalde
meteen daarna 11m92. Dat leverde
de titel op. Hannelore Desmet/LOOI
zorgde voor bijkomende Limburgse
winst in het hoogspringen met 1m83.
Hanne Van Hessche/ASVO maakte
haar wederoptreden met 1m81. De
zelfstandige pedicure uit Ronse viel
ruim 7 maanden geleden uit met gescheurde gewrichtsbanden en lag 8
weken helemaal stil. Elien De Vocht/
AVZK bracht een week vooraf in het
Franse Metz haar record in het polsstokspringen op 4m20. Bij het KVV
bleef het bij 4m00. Dat volstond voor
een derde KVV-goud op rij. Hanne De
Baene, met 4m16 nationaal junioresrecordhoudster, kwam een week eerder in het Nederlandse Zoetermeer bij
een geslaagde sprong op 3m60 naast
de mat terecht en kwetste zich aan
de knie. Zij paste voor dit KVV. Hanne
Maudens/VS, met 6m27 titelverdedigster van het verspringen, spaarde
zich voor het BK-meerkampen. Els De
Wael/AVLO nam bij de 4de beurt met
5m96 de leiding over van Kim Van

Justien Grillet: “Foutje kost me wat tijd”
Justien Grillet/VS veroverde 400m-goud
in 54”76. Van start tot finish liep
ze aan de leiding. Na een bijzonder
snelle doorkomst na 200m, verloor
ze even de concentratie. Desondanks
soleerde ze naar een mooie chrono.
“Snel doorkomen was het plan. In het
begin van de tweede ronde heb ik het
verknoeid. Ik begon te ontspannen te
lopen en miste daardoor agressiviteit.
Daardoor verloor ik in de tweede ronde
nog veel terrein. Eigenlijk had ik op
een iets betere tijd gehoopt,” was ze
kritisch voor zichzelf. “Mijn doel was om
mijn record van twee jaar geleden van
54”31 te benaderen. Ik heb zeker het
gevoel dat er nog meer inzit. Normaal
gezien had ik ook de 60m gelopen,
maar ik had een probleem met de
hamstring en besloot geen risico’s te
nemen. Volgende week loop ik de 200m
Justien Grillet
op de IFAM en daarna doe ik normaal
kan Ine Hugaerts
gezien nog een 400m op het BK en het
en Riet VanBK beloften. Of ik op het BK beloften
fleteren in de
ook de 60m doe, weet ik nog niet.” In
400m op afstand
de zomer is ze vastberaden om na de
houden.
prestaties met de 4x400m-ploeg ook
individueel op het voorplan te treden.
“De estafettekampioenschappen zijn altijd een mooi doel, maar ik wil dit jaar
absoluut ook eens bewijzen wat ik individueel waard ben. Dit jaar word ik 22.
Tijd dat ik me echt eens ga bewijzen. Snelle individuele tijden lopen op de
400m is nu echt wel de grootste doelstelling.”

8”27 in de reeksen en in de finale alle
tegenstand achter zich hield bij haar
eerste optreden sinds haar 13”02 bij
de 100m horden op 1 augustus bij de
FC in Ninove. Sarah Missinne/KAAG
werd 3de in
8”66. Dorien
Van
Diest/
OEH snoepte
haar met 8”51
het zilver af.
VA C- a t l e t e n
liepen
met
beide hordetitels weg. Dario De Borger
deed het bij
de
mannen
voor de 6de
keer op rij.
De Gentenaar
bleef
met
7”89 14/100
boven
zijn
record.
Een
kwetsuur van
Stefie Mievis hinkstapte één centimetertje verder dan Maaike
Garré (links). Scholiere Frea Deroost (rechts) pakte brons.
de patellapees
dwong
hem
Hertem/DALO, die reageerde met de bij het seizoenbegin tot drie weken
winnende 6m01. Daarmee vielen bij aquajoggen. Pas op de laatste dag
de vrouwen 3 van de 4 springtitels in van de Zuid-Afrikaanse NieuwjaarsLimburgse handen.
stage ging hij weer over de horden.
Denis Hanjoul/DCLA liep met 7”90 wel
Oost-Vlaanderen met snelste spurters
de beste reekstijd. Dat was 20/100
beter dan ooit. Hij viel in de finale
Eline Berings, die vorig jaar haar uit met een valse start. ClubmakKVV-titels bij de 60m met en zon- ker Tim Rummens verzekerde zich
der horden verlengde en 16 keer op bij de 400m wel van goud en bracht
het hoogste KVV-trapje stond, liep er zijn indoorrecord op 47”67. Hij wilde
deze keer niet bij. Geen groot horde- zich EK-waardig tonen. Atleten van
duel dus met Sara Aerts/VAC, die met Oost-Vlaamse clubs verzekerden zich

van de vijf overige titels op de vlakke spurt. Justien Grillet/VS deed het
bij de 400m in 54”76. Ine Hugaerts/
DUFF verbeterde zich in haar zog van
55”78 tot 55”43. Ester Van Den Hende/ACME voerde de startlijst van de
60m aan met 7”52. Sarah Rutjens, de
West-Vlaamse kine-studente van Racing Gent, evenaarde die beste natio-

Sterke Seppe Thys
zorgt voor een
Meeteslandse dubbel in de 200m.

Ongetwijfeld
het jongste
Vlaamse podium:
scholiere Céline
Roelens (midden) wint de
1500m van haar
één jaar jongere
streekgenote
Lynn Dekeyser
(links) en Jana
Van Lent die nog
cadette is.

nale jaarprestatie en hield Ester met 3/100 van de titel. De
Sijseelse bleef 3/100 van haar record. 20-jarige Orphée
Depuydt/HAC, die bij de PK-reeksen met 7”66 haar minste
van 5 seizoenprestaties neerzette, bracht in de finale haar
besttijd van 7”64 op 7”62. Een collectief sterke finale: juniore Frederique Teuwen/ATLA haalde als 8ste nog 7”88.
Met Shana Vanhaen liep een Limburgse in dienst van
Meetjesland bij de 200m met het goud weg. De dochter
van gewezen 800m-topper Carine Morias verbeterde zich
van 24”87 tot 24”38 en verwees Nenah De Coninck/KAAG
(24”58) en scholiere Laures Bauwens/RCG (24”68) naar de
dichtste ereplaatsen. Hanne Claus/AVMO, ook nog scholiere, stond er als 4de teleurgesteld bij maar zou met 24”96
twee jaar geleden deze titelstrijd nog gewonnen hebben.
Ook de mannenspurt verliep erg snel. Zo verbeterde Seppe Thys/ACME zich in de reeksen van de 200m van 21”84
tot 21”69 en in de finale tot 21”54 of de snelste winnende
KVV-prestatie sinds 2003. Ook zilveren Victor Hofmans/
OLSE (21”73) en bronzen Christian Iguacel/AVKA (21”87)
bleven onder 22 seconden. Junior Kobe Vleminckx/ACHL
bleek bij de 60m met 6”95 in de reeksen en 6”94 in de
finale de revelatie. Hij hield er brons aan over. Arnout
Matthys/VOLH won in 6”83 van titelverdediger Yannick
Meyer/ACW (6”89). Hij debuteerde deze winter met 7”05.
Matig, maar hij voelt zich dan ook geen indoorspecialist.
Ook Pieter De Rycke/VOLH (6”98) dook als 4de nog onder
7 seconden. De masters Melanie Seeger/ACHL (3000m
SW in 15’53”33) en Dirk Bogaert/ACME (5000m SW in
25’27”16) wonnen een dag eerder bij de LBFA-kampioenschappen de KVV-titels in het snelwandelen. 39-jarige
Melanie Seeger is een voormalige Duitse topsnelwandelaarster met liefst drie Olympische Spelen (5de in 2004)
en vijf wereldkampioenschappen (8ste in 2003) op haar
actief. Ze sloot begin vorige zomer aan bij AC Herentals.

Tempomaker Laurens Schockaert bepaalde ook nu de snelheid van
de 800m en kon Viktor Benschop (links) en Hans Omey (rechts) op
twee seconden achterstand zetten.

Vlaamse Podiumklanken
Tim Van de Velde/DUFF (goud 1500m in 3’58”72):
“Ik volgde gewoon heel de tijd in tweede positie, maar ik
voelde dat ik nog wat over had en vlak voor de laatste ronde
ben ik beginnen versnellen. Over mijn tijd ben ik echt wel
tevreden. Of ik het jammer vind dat ik het Belgisch record
niet pakte ? Enerzijds wel, maar ik denk dat ik ook wel fier
mag zijn op deze tijd. Ik krijg nog kansen. Ik ben vooral
heel tevreden over mijn laatste ronde. Dat ik dat nog kan,
vind ik heel positief. Op training voelde ik al dat het heel
goed ging. Mooi dat het er ook uitkomt in de wedstrijd. Mijn
doel voor de rest van de winter is vooral om mijn titels in
het veldlopen te verdedigen.”
Trainer van Tim Van de Velde, Marc Nevens, met de
chronometer: “Tims rondje tussen de laatste 300m en
de laatste 100m klokte ik af op 27 seconden. De laatste
400m heeft hij gelopen in 55 seconden. Niet slecht voor een
eerstejaarsscholier.”

Tim Van De Velde herschikt de 1500m scholieren aller tijden, maar
Thijs Van Der Burgt (links) zorgde voor het tempo. Een andere
scholier - Thomas Vanoppen (rechts) - pakt brons in 4’10”25.

Ine Hugaerts/DUFF (zilver 400m in 55”43): “Ik heb alweer
een stap vooruit gezet. Ik loop hier ongeveer een seconde
sneller dan op het PK indoor. Als ik er iedere wedstrijd
een secondje kan afdoen, ziet het er heel goed uit. Zilver
is mooi, maar het belangrijkste is dat ik mijn persoonlijk
record indoor verbeterd heb. Daarover ben ik heel tevreden.
Vooral omdat ik nog niet echt in een wedstrijdperiode zit.
Normaal gezien is mijn piek pas voorzien voor de Belgische
kampioenschappen. Daar hoop ik om nog iets rapper te
lopen, maar het is natuurlijk altijd afwachten of dat lukt.
Veel is ook afhankelijk van de wedstrijdomstandigheden bij
een 400m indoor.”
Rani Baillievier/OLSE (brons 400m in 56”42): “Op een
kampioenschap alle categorieën heb ik nog niet vaak op het
podium gestaan. Ik heb ook nog niet zoveel deelgenomen
aan kampioenschappen bij alle categorieën. Ik ben vooral
blij dat ik mijn PR indoor heb verbeterd. Outdoor is mijn
record 55”98. Bij het naar binnen snijden voor het ingaan
van de tweede ronde, heb ik wat tijd verloren. Daar heb ik
nog wat laten liggen. Er zit dus zeker nog meer in. De winter
staat voor mij vooral in functie van het zomerseizoen. Dit
resultaat bewijst dat ik goed op schema zit voor de zomer.
Ik neem zeker nog deel aan het BK alle categorieën en het
BK juniores, maar voor welke afstand ik er zal kiezen, weet
ik nog niet.”
Sara Aerts/VAC (goud 60mH in 8”27): “Doel is om de
limiet voor het WK indoor in Portland van 8”08 te halen.
Na mijn trainingsstage in Zuid-Afrika voelden de benen nog
niet echt fris. Dit was vooral een eerste interessante test,
maar de volgende wedstrijden worden veel belangrijker. Ik
loop vrijdag in Karlsruhe en daarna volgen de IFAM en het
BK. Daar zal het normaal gezien al een pak sneller gaan. Als
ik gezond kan blijven, moet de limiet van 8”08 erin zitten.
Vorig jaar liep ik geen indoor, maar twee jaar geleden zat
ik constant onder die 8”08 te lopen en mijn PR is 8”01.
Belangrijkste werkpunt zijn nog de eerste horden.”
Cedric Nolf/VAC (goud ver met 7m79): “Ik zette een
constante reeks neer, maar een uitschieter verwachtte ik
nog niet echt. Ik heb wel het gevoel dat ik vlot voorbij de
8 meter moet kunnen. Dat moet deze winter de volgende
stap worden.”

Victor Hofmans/OLSE (zilver 200m in 21”73): “Onder
de 22 seconden duiken was het doel en het is gelukt. Het
moest er eens een keertje uitkomen en dat is nu gebeurd.
Ik ben echt wel heel tevreden, want na de 60m had ik een
probleem aan de kuit. Blijkbaar heeft de kiné wonderen
verricht. In de finale heeft de concurrentie me naar een
hele mooie tijd gestuwd. Mijn belangrijkste doel heb
ik binnen. Nu wil ik op de volgende wedstrijden vooral
bevestigen en in het beste geval zelfs nog iets beter doen.
De eerstvolgende doelen zijn het BK en het BK beloften
waaraan ik als laatstejaarsbelofte voor de ultieme keer
zal deelnemen. Ik ben benieuwd wat er nog zal uitkomen
deze winter.”
Christian Iguacel/AVKA (brons 200m in 21”87): “Ik
stond pas ingeschreven met de zevende tijd van alle
deelnemers, maar ik wist vooraf dat ik op meer mocht
hopen. Dit is een goed resultaat. Ik ben niet bepaald
een straffe indoorloper, want die korte bochtjes liggen
me echt niet. Er zit zeker nog marge op. Op het BK voor
studenten loop ik nog eens een 400m. De bedoeling is
om laag in de 48 te lopen deze winter. Outdoor wil ik
dan de lijn doortrekken. Op basis van mijn resultaten in
de winter, kan ik volgende zomer misschien proberen
om de beloftelimiet voor het EK in Amsterdam te lopen.
Maar dat is nog veraf natuurlijk. Afhankelijk van hoe ik uit
de winter kom en of ik geen last heb van blessures, kan
ik het misschien wel proberen. Er zit in ieder geval nog
vooruitgang in.”
Sophie
Verlinden/WIBO
(zilver kogel met 13m54):
“13m54 is een pak beter dan
op het PK waar ik maar 13m12
haalde. Ik ben er heel tevreden
mee. In de maanden oktober,
november en december kon
ik wat minder goed trainen
door blessures. De laatste
drie weken heb ik wel goed
gewerkt en dat werpt vruchten
af. Ik presteer nog wel wat
wisselvallig, maar vandaag
had ik geluk dat de goeie
poging eruit kwam. Outdoor
en indoor opgeteld, is dit mijn
22ste medaille op een Vlaams
kampioenschap. 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.”
Dorien
Van
Diest/OEH (zilver
60mH in 8”51 en
25”28 in reeks
200m): “Vooral blij
met mijn PR. Mijn
vorige record was
Dorien Van Diest.
8”59 en nu loop ik
8”51. In de reeksen was het nog wat zoeken,
maar uiteindelijk lukte het wel met 8”57. De
laatste tijd heb ik wat aan mijn start gewerkt
en dat begint stilaan goed te lukken. Al is het
nog wat moeilijk om het in wedstrijd altijd
goed om te zetten. Nu wordt het doel om onder
de 8”50 te lopen in de volgende wedstrijden:
het BK voor studenten, de IFAM en het BK.
Over het zomerseizoen heb ik nog niet veel
nagedacht. Veel zal er van afhangen of ik ga
voortstuderen of al dan niet ga beginnen met
werken.”
Ruben Devrieze/AVKA (goud hoog met
2m10; 7de ver met 6m69): “Tijdens het
inspringen lukte het nog niet zo goed. Ik ben
duidelijk gegroeid in de wedstrijd. Op 1m95
en 2m01 had ik twee pogingen nodig. 2m10
was voor deze wedstrijd mijn doel en dat heb

ik gehaald. Ik ben héél tevreden, want die 2m10 was echt
een mijlpaal die ik ooit wilde halen. Of ik overweeg om
volledig op hoog te focussen ? Nee. Ik blijf me toeleggen
op de meerkamp. Ik ben met mijn 85kg zowat 10kg
te zwaar om een echte hoogspringer te zijn. Volgend
weekend verwacht ik al wel wat op het BK meerkampen,
al blijft het hoofddoel de zomer.”
Sofie Lauwers/RAM (goud 800m in 2’14”97): “Dit is mijn
derde Vlaamse indoortitel. Ik won ook al in 2013 en vorig
jaar. De race was niet supertactisch. Maar traag ging het
zeker niet. Er werd behoorlijk tempo gelopen. Ik probeerde
de wedstrijd onder controle te houden en dat lukte vrij
aardig. In de laatste 250m ben ik beginnen versnellen.
Aan mijn supporters hoorde ik direct dat ik vrij veel
voorsprong had. Ik kon het al bij al makkelijk volhouden.
Volgende maand vertrek ik voor een maand op stage naar
Tanzania voor mijn opleiding geneeskunde. Het Vlaams
kampioenschap was daardoor mijn enige winterdoel, want
het BK valt in februari. In Tanzania ga ik werken in een
ziekenhuis op verschillende diensten.”
Jolien Boumkwo/RCG (goud kogel met 15m77): “Ik
kwam wat traag in de wedstrijd. Pas bij mijn vierde worp
begon het te draaien, maar dat is niet abnormaal natuurlijk.
Ik heb nog examens gehad. Ik wil nu sowieso indoor de 16
meter halen en dat zo snel mogelijk. Daarna wordt het doel
de 17 meter. Deze winter doe ik nog twee wedstrijden: de
IFAM en het BK.”

Een kwartet op het polsstokpodium. Elien De Vocht bleef
buiten schot en Nell Van Hansewyck (links) sprong 10 centimeter hoger dan Hanne Borstlap (rechts) en Laura Quirin
die met 3m60 het brons deelden.

Elien De Vocht (goud polsstok met 4m00): “Bij twee
pogingen op 4m15 was ik er zo goed als over, maar viel de
lat er toch af. Ik had zeker het
gevoel dat die hoogte erin zat.
Jammer dat ik er net niet over
ben geraakt. Maar de titel was
het belangrijkste. Het Belgisch
record bij de beloften van
Aurélie De Ryck van 4m28 lijkt
me wel haalbaar. Het Belgisch
record alle categorieën is
momenteel 4m33, maar ik
verwacht wel dat Fanny Smets
en Chloë Henry dat record nog
zullen verbeteren. Ik ben heel
tevreden dat ik deze winter in
Metz mijn PR verbeterd heb
tot 4m20. Maar ik denk dat
er zeker nog meer inzit. Mijn
volgende wedstrijd wordt de
IFAM. Zulke wedstrijden tussen
goeie atletes zijn altijd leuk.
Daar opnieuw een PR springen
zou heel mooi zijn.”
Ruben Devrieze met knappe 2m10
aan de hoogspringstand.

Nenah De Coninck/KAAG (zilver 200m in
24”58): “Ik had er iets meer van verwacht.
Na 150m viel ik wat stil. Ik vermoed dat
de trainingsstage in Zuid-Afrika nog niet
helemaal is verteerd. Op de IFAM loop ik de
400m.”
Tim Rummens/DCLA (goud 400m in
47”67): “Ik ben supertevreden, maar ik ben
wel heel diep moeten gaan. Met het oog
op de 400m horden in de zomer is dit een
veelbelovend resultaat.”
Niels Pittomvils/LOOI (goud polsstok met
5m25 ; zilver 60mH in 8”15): “Dit zijn al
mooie resultaten. Ik heb goed gewerkt in de
winter en ben benieuwd wat ik zal kunnen in
de meerkampen.”
Cedric Nolf/VAC (goud ver met 7m79): “Ik
zette een constante reeks neer. De volgende
stap blijft om voorbij die 8 meter te gaan.”
Sarah Rutjens/RCG (goud 60m in 7”52):
“Blij met mijn PR. Mijn start zal altijd wel
een minpuntje blijven. Het doel wordt nu
om onder die 7”50 te duiken.”

Sarah Rutjens (midden) zet de 60m naar haar hand. Ester Van Den Hende
(links) en Orphée Depuydt kunnen het dichtst in de buurt blijven.

Sportverzekeringen

Goed verzekerd?

Dat is al gewonnen!
ETHIAS, SPORT VERZEKERD
Als bevoorrechte verzekeraar van honderden sportfederaties en
sportclubs biedt Ethias een ruim gamma van producten en
diensten aan die zijn afgestemd op hun noden: burgerlijke
aansprakelijkheid van organisatoren, dekking van lichamelijke
ongevallen, arbeidsongevallen voor personeelsleden en
vrijwilligers ... Op die manier kunnen duizenden sportievelingen
hun activiteiten in alle gemoedsrust uitoefenen.

Voor meer info: www.ethias.be/sport
Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik
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Links:
Zondag 31 januari 2016 Gent, Topsporthal
Resultaten:
http://www.toastit-live.be/results/2016/jan/zo31/schedule.html
@letiekleven verzonden: dinsdag 02 februari
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