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Scholier wint 800m

In de 800m ging een scholier met de 
zege aan de haal. Hans Omey/AZW 
mende de eerste drie rondes de bende. 
Logischerwijze ‘ontplofte’ de koers bij 

de bel. Het was verrassend Eliott 
Crestan die naar voren schoot en met 
een fenomenale slotronde het goud 
binnenhaalde in 1’52”81. Hij moest 
zich wel tot het einde blijven reppen 
om de aanstormende Vlaamse 
kampioen  Laurens Schockaert/LAT 
(1’52”89) af te houden. De limiet 
voor het EK scholieren is overigens 
1’52”03. Niet onhaalbaar voor de 
jonge Waal die vorig jaar al zilver 
won bij de EYOF in Tbilisi en over 
enkele maanden waarschijnlijk nog 
eens richting Georgië trekt voor 
het allereerste EK scholieren. In de 
1500m werd er tactisch gelopen. 
Tot Tarik Moukrime/RFCL het beu 
was, de leiding opeiste en er een 
snelle laatste 400m uit trok om de 
logische titel op te eisen in 3’56”38. 
Jérome Kahia/CABW (3’57”29) en 
Joachim Cardillo/RFCL (3’59”10) 
zorgden voor een volledig LBFA-
podium. 

Rummens met visitekaartje 

Geen lopende mannelijke 
Borlées op het BK. Maar Jacques 
Borlée was wel een aandachtig 
toeschouwer voor de 400m. Hij 
zag hoe 400m-hordespecialist Tim 
Rummens/DCLA de snel gestarte 
Seppe Thys/ACME in de laatste 
rechte lijn nog kon oprapen. De pupil 
van trainer Rudi Diels deed de klok 
stoppen op 47”37. Maar ook Seppe 
Thys was best tevreden met zijn 
47”70. Benieuwd wie 4x400m-coach 
Jacques Borlée naast de drie Borlées 
en Robin Vanderbemden als vijfde 
‘Tornado’ zal meepakken naar het WK 
indoor in Portland. Meer duidelijkheid 
allicht na het BK juniores en 
beloften. De vorig jaar gestopte Stef 
Vanhaeren was ook een aandachtig 
toeschouwer en graag geziene gast in 
Gent. De voormalige hordekampioen 
reed zondag overigens zijn eerste 
wielerwedstrijd bij de elites zonder 
contract. 

De eerste medailles op het BK werden 
uitgereikt in de 5000m snelwandelen 
waarin de 57-jarige Dirk Bogaert/
ACME naar zijn zoveelste titel stapte 
in 25’55”94. De 60m horden had 
één van de topnummers van het BK 
moeten worden. Maar in de reeksen 
bleek dat Denis Hanjoul/DCLA 
(blessure) en Dario De Borger/VAC 
(diskwalificatie) er niet zouden bij 
zijn in de finale. Jammer voor Damien 
Broothaerts/RESC die zo misschien 
niet de gewenste tegenstand kreeg 
voor zijn aanval op de limiet voor 
het WK indoor van 7”67. Met 7”74 
in de reeksen en winst in 7”69 in de 
finale, toonde hij wel dat de limiet 
er nog kan uitkomen. Misschien 
volgend weekend al op de Franse 
kampioenschappen waar overigens 
ook nog enkele andere landgenoten 
in actie komen. 

Snelle junior Vleminckx 

In de reeksen van de 60m liet Arnout 
Matthijs/VOLH meteen zien wie de 
favoriet voor de finale was. Met 6”84 
klokte hij een sterke tijd. In de finale 
bevestigde hij zijn favorietenstatus 
door naar zijn allereerste Belgische 
indoortitel te spurten in 6”82 voor 
Guelord Biasu Kola/RESC (6”85) die 
als buitenlander niet in aanmerking 
kwam voor de BK-medailles.  
Yannick Meyer/ACW (6”87) won zo 
zilver en Jean-Marie Louis/CABW 
(6”89) het brons. Opvallen deed 
vooral Kobe Vleminckx. De 17-jarige 
Westerlonaar werd vijfde in de finale 
in 6”92 nadat de eerstejaarsjunior in 
de reeksen zijn record had verbeterd 
met 4 honderdsten tot 6”89 (zie 
randstuk). In de 200m maakte 
Arnaud Ghislain/RESC zijn status 
waar: winst in 21”50. Achter hem 
knokte eerstejaarssenior Christian 
Iguacel/AVKA zich naar het zilver in 
een persoonlijk record van 21”72. 
De baan van vice-VAL-kampioen 
Victor Hofmans/OLSE bleef leeg 
in de finale. De Oelegemnaar had 
tijdens zijn reeks een contractuur in 
de hamstring opgelopen en besloot 
wijselijk om niet te starten. 

Belgisch Kampioenschap Indoor 
Alle Categorieën Mannen 

Ben Broeders.

Ontzettend spannende 800m met scholier 
Eliott Crestan die Vlaams kampioen Laurens 
Schockaert nipt van het goud houdt.

Ben Broeders en Damien Broothaerts op limietkoers
Er vielen op het BK indoor geen extra limieten voor het 
EK in Amsterdam of het WK indoor in Portland uit de 
bus. Toch toonden sommige nationale kampioenen dat 
ze die selectievoorwaarde misschien wel in zich hebben. 
Hordespurter Damien Broothaerts/RESC strandde in de 60m 
horden op 7”69. Slechts 2 honderdsten boven de limiet voor 
Portland. Polsstokspringer Ben Broeders/DCLA verbeterde 
zijn persoonlijk record tot 5m45, maar faalde op de EK-limiet 
van 5m55. Hoogspringer Bram Ghuys/OEH, gehinderd door 
een voetblessure, won de titel met 2m13, maar de EK-limiet 
(2m26) bleef ook voor hem buiten bereik. Scholier Eliott 
Crestan/SMAC toonde met 800m-winst in een toptijd van 
1’52”81 dat hij in de zomer mag dromen van het EK voor 
scholieren in Tbilisi.  Onze vicewereldkampioen discus Philip 
Milanov/VAC won het kogelstoten met 17m31.



Dieter demonstreert 

Een heel ander verhaal in de 3000m 
waarin Maarten Kersten/ADD zowat 
2200m lang haas speelde voor zijn 
tweelingbroer Dieter. Toen Maarten 
uit de wedstrijd stapte, kon Dieter 
nog een tandje bijsteken. Hij won 
met ruime voorsprong in een puike 
8’12”67 en nam zo één van de 
zeldzame titels mee naar Limburg. 
VAL-kampioen Cedric Van De Putte/
HAMM (8’25”52) gaf in de strijd om 
de tweede plaats eerstejaarsjunior 
Dries De Smet/LEBB het nakijken. 
Met zijn 8’27”02 verdient De Smet 
wel meteen een mooi plaatsje in het 
Jaarboek dat op het BK overigens 
voor het eerst verdeeld werd. De 
Lebbekenaar komt op de vijfde plaats 
in de junioresranglijst aller tijden 
terecht.  

Nog geen EK-limiet 

In het hoogspringen kon Bram 
Ghuys/OEH ondanks een lichte 
blessure het goud binnenhalen. Hij 
had aan 2m13 genoeg. Belgisch 
outdoorkampioen Fabiano Kalandula/
RESC en VAL-kampioen Ruben 
Devrieze/AVKA zweefden beiden 
over 2m07. Kalandula mocht de 
bronzen medaille om zijn hals hangen 
omdat hij minder foutsprongen liet 
optekenen dan de meerkamper. Het 
verspringen groeide uit tot één van 
de spannendste competities van de 
dag. De twee ex-meerkampers Cedric 
Nolf/VAC en Jeroen Vanmulder/DAC, 
beiden goed voor 6m68, moesten 
na een aangenaam kijkstuk hun 
meerdere erkennen in Corentin 
Campener/RESC die 7m70 neerzette. 
Nolf kon in extremis het zilver mee 
naar huis nemen nadat hij bij zijn 
laatste beurt 7m64 ver landde en zo 
met een betere tweede sprong de ex 

aequo met Vanmulder in zijn voordeel 
beslechtte. Ook veel spanning in het 
hinkstap. Léopold Kapata/CABW stak 
er duidelijk bovenuit en won verdiend 
het goud met 15m39. Achter hem 
kwamen Didrick Nsomwe/CSF en 
Yves Pausenberger/KAAG met 
zilver op het podium. Tikkeltje bizar 
aangezien Nsomwe/CSF in de uitslag 
14m25 achter zijn naam kreeg en 
Pausenberger 14m23. Loïc Marbaix/
MOHA kreeg met die ongewone 
toestand nog eens brons met 14m19. 
Nadat de vierde sprong van Nsomwe 
niet kon opgemeten worden, kreeg hij 
daardoor een extra (zevende) poging 
toegewezen. Met die slotsprong 
van de competitie landde hij plots 
in zilveren positie, tot ongenoegen 
van de directe concurrenten die 
zich benadeeld voelden. Het werd 
dus een moeilijke beslissing voor de 
wedstrijdjury die uiteindelijk met de 
hulp van de beroepscommissie tot ieders 
tevredenheid met een salomonsoordeel 
uitpakte: twee zilveren medailles 
aangevuld met een bronzen.

Ben naar 5m45

In het polsstok bevestigde Ben 
Broeders/DCLA zijn uitstekende 
vorm. Voor het tweede weekend op 
rij verbeterde hij zijn persoonlijk 
record. Dat hij zijn competitie pas 
begon op 5m20 getuigde al van veel 
zelfvertrouwen. Na die sprong was 
hij zeker van goud. Hij liet de lat op 
5m45 leggen en wipte er opnieuw bij 
zijn eerste beurt over. 5m55 (de U24-
limiet voor het EK in Amsterdam) 
bleek nog iets te hoog. Meerkamper 
Niels Pittomvils/LOOI haalde in zijn 
favoriete atletiekonderdeel zilver 
met 5m10 nadat hij heel nipt miste 
op 5m30. Sebastien Hoffelt/ULA 

had aan 4m90 genoeg om brons 
te pakken. In het kogelstoten ging 
vicewereldkampioen discuswerpen 
Philip Milanov met alle aandacht lopen. 
Nadat hij overtuigend goud won met 
17m31, mocht hij ruim de tijd nemen 
om daarna rustig zittend op het bankje 
bij het kogelstoten de verzamelde 
pers te woord te staan. Vorig jaar 
won hij op het BK indoor ook al goud. 
Toen met een indoor-PR van 17m60. 
De strijd om de tweede plaats tussen 
een strijdvaardige Filip Eeckout/VS 
en junior Ilya Defrère/DCLA, bleef tot 
het einde zeer spannend. Net als op 
het VAL-kampioenschap wist Defrère 
nipt beter te doen dan Eeckhout. 
Al scheelde het deze keer amper 3 
centimeter. Defrère stootte bij zijn 
laatste beurt 15m61 en Eeckhout 
antwoordde met 15m58 bij zijn zesde 
beurt. Nummer vier werd junior 
Matthias Quintelier/AVKA (15m38). 
Voor het BK juniores kondigt zich 
alvast opnieuw een zoveelste episode 
aan in de kogelduels tussen de twee 
kleppers. 

Vleminckx onder  
vleugels van Beyens

Kobe Vleminckx is de spurtrevelatie 
van het indoorseizoen. De 17-jarige 
Westerlonaar won brons op het VAL 
kampioenschap indoor (31/01) bij 
de 60m en knalde op dit BK naar een 
persoonlijk record van 6”89 in de 
reeksen en naar een vijfde plaats in 
de finale in 6”92. Daarmee verbeterde 
hij het junioresclubrecord van ex-
topspurter Kristof Beyens die samen 
met zijn echtgenote Lieve Van Mechelen 
en Jan Ledegen het jonge spurttalent 
begeleidt. “We trainen met een mooi groepje waaronder 
Jef Mees, Kobe Vleminckx en Lien Torfs. Ik neem vooral 
de praktische uitvoering van de krachttrainingen voor 
mijn rekening en Lieve schrijft de schema’s,” vertelt 
Beyens. “Sinds september zit Kobe bij onze groep. 
Het was afwachten hoe hij zou reageren op de nieuwe 
trainingsprikkels. We zijn blij dat onze aanpak zo goed 
aanslaat.” Als eerstejaarsjunior staat Vleminckx al verder 
dan Beyens op die leeftijd.  “Ik denk dat Kobe momenteel 
al sneller is dan ik als eerstejaarsjunior. Maar records 
lopen is nog geen must. Kobe is nog heel jong. We hebben 
alle tijd om hem te laten groeien. Het heeft geen zin hem 
al keihard te laten trainen. Met jongeren moet je altijd 
oppassen dat ze niet kapot getraind worden.” De nummer 
vier van het EK in Göteborg in 2006 weet als geen ander 
dat er nog een lange weg is af te leggen. “Kobe heeft zeker 
talent. Maar hoe ver dat talent zal reiken, zal de toekomst 

uitwijzen. Hij heeft vooral een enorm sterke start. Daarom 
zie ik hem eerder als een 60m- en 100m-type. Ik heb hem 
nog niet zo vaak een 200m zien lopen. Maar hij zou me 
natuurlijk kunnen verbazen. Want dat deed hij al vaker. 
Op het BK juniores zaterdag combineert hij de 60m en de 
200m. Ik ben natuurlijk heel benieuwd.” Bij de nog altijd 
maar 32-jarige Kristof Beyens begint het misschien te 
kriebelen om toch terug in de startblokken te kruipen ? ”Ik 
ben er een drietal jaar tussenuit geweest. Ik train nu wat 
rustig mee. Ik moet toch de oefeningen voordoen. Ik heb 
in ieder geval een startnummer aangevraagd. Aan kleine 
wedstrijden wil ik misschien nog wel deelnemen, maar niet 
meer met dezelfde ambitie als vroeger. Veel moet je van 
mij niet verwachten. Het niveau van vroeger wil en zal ik 
niet meer halen.” Kobe Vleminckx is overigens de stiefbroer 
van Thomas Vanoppen. Vanoppen liet zich al opmerken in 
de CrossCup en haalde net als Kobe brons op het VAL-
kampioenschap (op de 1500m). 

Ondanks een lichte blessure, 
kon Dirk Bogaert de nationale 
snelwandeltitel binnenhalen.

Kobe Vleminckx (rechts) in de 60m-finale met vlnr. Yannick Meyer (zilver), 
Arnout Matthijs (goud), Guelord Kola Biasu (BW) en Jean-Marie Louis (brons).



Arnout Matthijs/VOLH (Goud 60m in 6”82): “Mijn start 
kon eigenlijk nog iets beter, maar de topsnelheid zit wel 
goed. In de winter wilde ik vooral aan mijn start werken, 
want dat blijft het werkpunt bij mij. Vandaar dat ik voor 
de 60m koos. Nu is het tijd voor een korte rustperiode 
en in de zomer wil ik me opnieuw concentreren op de 
200m. Ik hoop om misschien zelfs de limiet voor het EK 
in Amsterdam te halen.”
Bram Ghuys/OEH (Goud hoog met 2m13): “Tijdens het 
inspringen voelde ik al een beetje dat het niet helemaal 
goed zat. Daarom wachtte ik zo lang mogelijk om met 
één sprong al zeker de titel te kunnen veiligstellen. Bij 
mijn sprong op 2m13 voelde ik wel iets. Niet dat het 
echt ernstig was, maar daardoor hield ik, misschien 
onbewust, toch wat in op 2m20. In ieder geval heb 
ik minder goed ‘doorgesprongen’ dan normaal. Wat ik 
onthoud van de winter ? Dat ik drie goeie wedstrijden 
afgewerkt heb waarin ik mooie sprongen liet zien op 
2m26. Terwijl ik fysiek nog niet top was, heb ik toch al 
het gevoel dat de EK-limiet haalbaar moet zijn. Natuurlijk 
is het een beetje jammer dat ik die limiet in de winter 
al niet beet heb. Maar vorig jaar heb ik uiteindelijk het 
minimum voor het EK beloften ook meteen gesprongen 
in het begin van de zomer. Nu ga ik nog een weekje 
trainen, een weekje rusten en daarna begin ik op te 
bouwen naar de zomer.”
Ben Broeders/DCLA (Goud polsstok met 5m45): 
“Omdat ik het gevoel had dat het wel eens zou kunnen 
lukken, liet ik de lat net als bij de IFAM opnieuw op 
5m55 leggen. Mijn sprongen op 5m55 waren niet zo 
goed als op de IFAM. Daar was ook iets meer sfeer 
dan nu. Maar de tevredenheid overheerst sowieso. Ik 
ben zeker wel content met mijn persoonlijk record. Het 
gevoel op trainingen en mijn sprongen op de IFAM tonen 
aan dat ik echt wel mag mikken op die 5m55. Op het BK 
beloften wil ik nog mooie sprongen laten zien.” 
Tim Rummens/DCLA (Goud 400m in 47”37): “Op de 

IFAM was ik wat ziek 
waardoor ik eigenlijk 
iets te traag startte. 
Nu kon ik sneller uit 
de blokken komen. 
Ik besloot om niet 
voorbij Seppe te 
gaan, want hij is een 
zeer snelle starter. Als 
ik dat zou proberen, 
dan zou ik mezelf 
opblazen. Ik wist 
dat, wanneer ik hem 
in de laatste 60m in 
het vizier had, ik zou 
kunnen winnen. En 
dat gebeurde ook. 
Over de 4x400m-
ploeg heb ik nog niets 
gehoord. Normaal 
gezien was dit BK 
mijn laatste race van 
het seizoen, tenzij 
ik toch nog mee zou 
kunnen gaan naar 
het WK...”

Niels Pittomvils/LOOI (Zilver polsstok met 5m10): 
“Ik ben heel tevreden over de uitvoering van mijn 
sprongen, maar niet tevreden over het resultaat op 
papier. De sprongen voelden heel goed aan. Maar bij 
polsstok kun je heel hoog springen en toch nog de lat 
eraf werken. Alles wat ik nu doe in de winter, staat in 
het teken van de meerkamp in de zomer. Ik zit in volle 

voorbereiding op de meerkamp van Firenze eind april. 
In de winter heb ik heel hard gewerkt. Ik ben gezond 
gebleven en heb geen last van blessures gehad. Het 
enige doel is nu om een goeie tienkamp neer te zetten.”
Christian Iguacel/AVKA (Zilver 200m in 21”72): 
“Iedereen zei me dat mijn start op niets leek. En eigenlijk 
is dat wel zo. Ik ben niet de snelste starter. Eerder 
een diesel. Maar eens ik op snelheid kom, ben ik nog 
moeilijk af te remmen. Mijn maximale snelheid ligt hoog 
genoeg. Het probleem is voor mij vooral om op snelheid 
te geraken. Ik onthou daarom vooral dat de start nog 
een belangrijk werkpunt is waarop ik veel vooruitgang 
kan boeken. Ik ben heel tevreden met zilver en met het 
feit dat ik opnieuw mijn record verbeter. Zaterdag neem 
ik deel aan de 400m op het BK beloften. Ik hoop om 
daar toch laag in de 48 seconden te lopen. Een echte 
toptijd verwacht ik nog niet, maar in de zomer wil ik wel 
vooruitgang zien.”
Dieter Kersten/ADD (Goud 3000m in 8’12”67): 
“Het ging beter dan verwacht. Het plan vooraf was 
om ongeveer 8’20” te lopen. Maar op het einde voelde 
ik dat ik nog wat over had. Deze winter doe ik geen 
indoor meer, maar in de toekomst wil ik dit zeker nog 
proberen.”

Damien Broothaerts/RESC (Goud 60mH in 7”69): “Ik 
ben een beetje ontgoocheld dat ik nipt de limiet voor het 
WK indoor mis. Maar over mijn race in de finale ben ik 
op zich wel tevreden. Met wat meer tegenstand lukt het 
misschien nog op de Franse kampioenschappen volgend 
weekend. Ik geloof er zeker nog in.”
Philip Milanov/VAC (Goud kogel met 17m31): “Ik 
wilde met deze wedstrijd vooral eens testen of ik deze 
winter vooruitgang heb geboekt op vlak van kracht en 
explosiviteit. Ik denk dat ik toch wat kracht bijgewonnen 
heb, al kwam het er niet helemaal uit. Maar ik heb wel 
een goeie trainingsstage gehad in Zuid-Afrika.”
Ruben Devrieze/AVKA (Brons hoog met 2m07): 
“Vooraf hoopte ik nog om 2m10 te halen, maar ik ben 
de afgelopen week wat ziek geweest. Daarom wilde ik 
al mijn hoogtes doen met zo weinig mogelijk sprongen, 
maar dat lukte niet echt. Toen ik het op 2m10 probeerde, 
was het vat een beetje af. Dit was mijn laatste competitie 
van de winter. Over mijn winterseizoen ben ik heel 
tevreden. De conditie zit goed, ik heb een goeie basis 
en ik ben sterker geworden. Ik kijk al enorm hard uit 
naar de zomer. Het eerste doel in de zomer wordt het 
provinciaal kampioenschap tienkamp en het tweede en 
belangrijkste doel het BK tienkamp. Meerkampen zijn 
moeilijk te voorspellen, maar ik hoop om richting 7.300 
punten te gaan.”

Nationale Podiumklanken

Tim Rummens (links) en Seppe Thys: 
volgorde KVV werd omgekeerd.

Dieter Kersten rondde zijn eerste indoorkoers af 
met een nationale titel, Cedric Van de Putte (links) 
en eerstejaarsjunior Dries De Smet, liepen knappe 
chrono’s.
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Eerste live stream 

Voor het eerst in de nationale atletiekgeschiedenis, werd 
een Belgisch kampioenschap via live stream uitgezonden. 
Initiatiefnemer Ludwig Peetroons, algemeen directeur van 
de Vlaamse Atletiekliga, is tevreden met het resultaat. 
“Sportverslaggeving staat niet stil. Ook wij moeten mee 
evolueren indien we qua bewegend beeldmateriaal niet 
helemaal willen weggedrumd worden door de populaire 
sporten die het sportmonopolie van de grotere zenders 
steeds verder inpalmen. Ik speelde al langer met het idee, 
maar je mag je niet onvoorbereid in zo’n avontuur storten. 
Als Vlaamse Atletiekliga hebben we bovendien geen 
praktische ervaring met beeldverslagen, maar de mensen 
van ATNI hadden dat wel. Een logische samenwerking 
was dus aangewezen en met het enthousiasme van 
beide kanten, werd er toch iets leuks van gemaakt. Een 
onbekende factor was voor ons allebei de praktische regie 
van zo’n live-verslaggeving. Twee camera’s met helpers, 
een commentator met assistent en twee regisseurs zorgden 
voor deze primeur. Er komt dus best wat voorbereiding, 
mankracht - 8 in totaal - en de nodige improvisatie bij 
kijken.”

Het zal waarschijnlijk niet blijven bij dit proefproject. “We 
hebben veel bagage opgeladen om mee te nemen naar 
de volgende stappen. Zo hebben we al aangeklopt bij de 
organisatoren van de Flanders Cups en andere projecten 
zijn uiteraard ook mogelijk. Uiteraard kost koken geld, 
maar als we er van overtuigd zijn dat we een goed product 
hebben, mogen we niet bang zijn om dat in de markt te 
brengen.” 
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