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Mannen Fixit Kalmthout
“Ik kreeg trillingen
naar finale Vlaamse beker door heel mijn lijf”
Matthias Quintelier Belgisch kampioen
kogelstoten met Belgisch record van 18m03

Matthias Quintelier
zorgde zaterdag voor de
strafste prestatie van de
dag op het BK indoor voor
juniores en beloften in
Gent. De knaap uit
Wommelgem verbeterde
zijn eigen nationaal
junioresrecord
kogestoten met 61cm tot
18m03.

De Becker en Glassee van Mendo Booischot (groen) proberen een aanval van Buylinckx van Fixit Kalmthout af te
blokken FOTO SMB
MANNEN
BEKER VAN VLAANDEREN
HALVE FINALE

Mendo Booischot B – Fixit
Kalmthout
23
Fixit Kalmthout, leider in de B-reeks,
miste met Bart De Ren (vakantie) een
belangrijke pion in receptie en dat
brak de bezoekers met momenten
zuur op. Mendo serveerde gericht en
bracht Fixit meermaals in de problemen. De bezoekers moesten alles uit
de kast halen om de thuisploeg van
zich af te schudden. Dat lukte uiteindelijk na een tumultueuze slotfase,
waarin Mendo bij 12-12 twee keer
rood slikte. (spe)
SETSTANDEN: 2520, 2325, 2628, 2518, 1215.

LIGA B

Puurs  Zoersel
31
Na twee nederlagen tijdens het vorige
weekend ging Zoersel nu ook onderuit bij het voorlaatste Puurs, dat duidelijk de goede vorm te pakken heeft.
Zoersel startte sterk, nam af en toe het
voortouw in set één, maar vergat de
klus te klaren. In de tweede set liep
Zoersel wat achter de feiten aan, maar
in set drie kon het op karakter een
kleine kloof wegwerken en de aansluiting te forceren. Meteen het laatste
wapenfeit voor Zoersel dat in de vierde set compleet door het ijs zakte. (ma
be)
SETSTANDEN: 2725, 2518, 2225, 2514.

Kapellen – TS Vilvoorde
30
Milan Roelants startte door de afwezigheid van Steve Van den Bosch in de
basis, maar dat betekende geen verzwakking. Een collectief sterk Kapellen boekte een vlotte en verdiende zege tegen een Vilvoorde dat uitpakte
met een zware servicedruk, maar
daardoor ook met een hoge foutenlast
kreeg af te rekenen. (spe)
SETSTANDEN: 2520, 2520, 2522.

Volley Noorderkempen – Zoersel 23
Eerste winst in vier wedstrijden voor
Zoersel dat in set één bij 17-14 afhaakte. Maar de bezoekers toonden
veerkracht en ze pakten via 10-13 en
12-19 de tweede set. In een gelijkopgaande derde set gaf Zoersel een 1418 bonus nog bijna uit handen. Noorderkempen dirigeerde tot 23-21 het
gebeuren in deel vier, dan nam Zoersel over, maar het vergat bij 24-25 de
matchbal af te maken. In de beslissende vijfde set nam Zoersel bij 8-9 via
10-13 definitief afstand. (mabe)
SETSTANDEN: 2521, 1525,2426,2826, 1215.

EERSTE NATIONALE

Nijvel – Lint
03
Een collectief sterk Lint liep aanvankelijk acht punten uit en haalde vrij
simpel de openingsset aan boord. In
een evenwichtige tweede set konden
de bezoekers een kloof van vier punten niet vasthouden, maar in een
spannend slot maakten ze na 20-19
toch het verschil. Lint startte weer als
beste in deel drie en een vroege kloof
gaf het niet meer uit handen. (spe)
SETSTANDEN: 1325, 2325, 2225.

Gembloers – Amigos Zoersel B 31
De bezoekers speelden op het veld van
de leider twee uitstekende sets en dat
werd beloond in deel twee. Nadien
schakelde Gembloers blokkerend en
aanvallend nog een versnelling hoger
en moest Amigos de wet van de sterkte ondergaan. (spe)
SETSTANDEN: 2520, 1725, 2510, 2514.

TWEEDE DIVISIE B

Kruikenburg Ternat – Hellvoc
30
Tweede verlies op rij voor Hellvoc, dat
zijn titelambities hiermee wellicht
mag opbergen maar nog alles in handen houdt met het oog op een tweede
plaats. Tien van de twaalf spelers waren de voorbije twee weken ziek geweest, waardoor de bezoekers de
kracht misten om het tij in de eerste en

b Aanvankelijk leek het 'titanenduel' tussen Belgisch recordhouder Matthias Quintelier en titelverdediger Ilya
Defrère uit te draaien op een
sisser. Na vier van de zes pogingen bedroeg de beste
prestatie (van Quintelier)
'slechts' 17m04.
Het was een vreemde wedstrijd met veel technische
problemen, discussies met
de jury en de wedstrijd lag
ook enkele keren stil. Niet bepaald bevorderlijk voor de
concentratie”, doet de kogelstoter het relaas van de competitie. “Bij mijn vijfde beurt
haalde ik 17m50. Dat was op
dat moment al een Belgisch
record. Ik wilde daarna nog
eens serieus knallen.”

En dat deed hij: 18m03. “Ik
kreeg trillingen door heel
mijn lijf toen ik de kogel voorbij de 18m zag landen. Dat
was een bangelijk en bevrijdend gevoel. Het was gewoon geweldig om die
18m03 op het bord te zien
staan. Dit is het perfecte einde van een heel mooi winterseizoen.”
Als eerste Belgische junior
heeft Quintelier indoor de
magische 18m-grens gesloopt. Maar daar hoeft het
voor hem niet te stoppen.
“Nu ik die 18m03 heb gegooid, moet ik maar eens
mikken op de limiet voor het
WK juniores in Polen van
18m70. Omdat de Belgische
limiet een heel stuk strenger
is dan de internationale limiet, zal dat niet gemakkelijk
zijn”, beseft de fysicastudent.
“Ik moet er nu alles aan
doen om die limiet te halen.
Mijn trainer gelooft dat ik dat
in me heb. Ik heb van hem
welgeteld één dagje rust gekregen. Daarna beginnen we
direct weer hard te werken
om dat doel te bereiken.”
(basp)

de derde set te keren. (spe)
SETSTANDEN: 2522, 2520, 2624.

VROUWEN
LIGA B

Oudenaarde – Mortsel
13
Na een ondermaatse prestatie vorige
week in Yvoir herpakte Mortsel zich in
Oudenaarde waar het de thuisploeg in
de openingsset vernederde. De bezoekers namen in de tweede beurt nog
een vijftal punten voorsprong, maar
konden die niet bewaren. Omgekeerd
spelbeeld in set drie, waarin Mortsel
15-5 dankzij een knappe teamprestatie van de tabellen veegde. In een gelijkopgaande vierde beurt haalden de
bezoekers alsnog de deugddoende
drie punten aan boord. (spe)
SETSTANDEN: 1225, 2523, 2125, 2325.

Gembloers – Fixit Kalmthout
13
Drie belangrijke punten voor Fixit, dat
nu vier ploegen achter zich laat in het
klassement. De bezoekers lieten nochtans heel wat fouten optekenen. Fixit
speelde meerdere keren een voorsprong bij elkaar om die door onnodige fouten weer uit handen te geven.
Zo moesten de bezoekers zich ondanks 7-13 in de vierde beurt langs
16-14 nog reppen om via 23-25 alsnog de drie punten veilig te stellen.
(spe)

TWEEDE DIVISIE B

Lint – Diksmuide
31
Lint liet zich aanvankelijk nog verrassen tegen een Diksmuide, dat als tiende in de stand liefst éénentwintig punten minder telde dan de thuisploeg.
Eens het vizier op scherp kon Lint de
foutenlast beperken en vanuit een
goede organisatie en gevarieerd aanvalsspel degradeerde het de West-Vlamingen gaandeweg tot meelopers.
(spe)
SETSTANDEN: 2325, 2520, 2514, 2512.

Hinkstapspringer Jannes Boonen beste belofte
op BK indoor

“Door de adrenaline
en druk begon ik
verder te springen”
Jannes Boonen behaalde
zaterdag goud met
14m49 in het hinkstap
springen op het BK
indoor voor beloften in
Gent. Bij zijn voorlaatste
poging sprong hij
letterlijk en figuurlijk
naar de leidersplaats om
die niet meer af te staan
b Op basis van de deelnemerslijst beloofde het hinkstap spannend te worden. De
vier favorieten, Jannes Boonen (14m25), Pierrick Renard (14m25), Didrick
Nsomwe (14m25) en Yves
Pausenberger
(14m23),
stonden ingeschreven met
nagenoeg dezelfde prestatie.
“Ik ging sowieso voor een
podiumplaats”, vertelt Boonen. “Toen één van de favorieten vlak voor de wedstrijd
moest opgeven, wist ik dat
de medaille al binnen was.
Het was enkel nog de vraag
welke kleur.”
Het werd goud. “Na een
heel spannende wedstrijd
kon ik winnen. Ik begon wat
moeizaam aan de wedstrijd.
Pausenberger wipte in de
stand over mij en hij stond na
zijn vierde poging op kop.

Maar door de druk en adrenaline begon ik plots verder
te springen. Bij mijn vijfde
sprong nam ik de leiding met
14m35 en bij de zesde
sprong ging ik zelfs nog verder: 14m49.”
Belgisch kampioen. En dat
in zijn eerste jaar als belofte.“Op het PK indoor had ik
ook al een titel bij de beloften, maar een BK is toch nog
iets anders.”
Na het hinkstap kroop de
veelzijdige atleet ook nog in
de startblokken voor de
200m. Maar daarop presteerde hij iets onder zijn kunnen. Hij werd zesde in
22”38. “De 200m was niet zo
goed. Ik was wat vermoeid
na het hinkstap en had wat
hoofdpijn.”
In de zomer wil de atleet
van ABES vooral op de tienkamp mikken. “Ik ga me nu
focussen op de meerkamp.
Het zal niet simpel worden in
mijn eerste jaar bij de seniores. Maar indoor is het al vrij
goed gelukt. Op het BK zevenkamp haalde ik brons.
Deze winter deed ik weinig
wedstrijden, maar alle wedstrijden die ik deed waren
heel goed.” (basp)

