
Gent, Topsporthal 
28 februari 2016 

Nummer 21 
Pagina 099-103

Belgisch Kampioenschap 
Cadetten & Scholieren Jongens 

Alle scholieren met naam en faam 
maakten het bij hun BK wel waar. 
Jorg Vanlierde/DEIN had het 
grootste aandeel in de succeskoek. 
Hij bracht het wedstrijdrecord in het 
polsstokspringen op 4m93. Olse-
acrobaten Rudy Senecaut (1994 
in Flanders Expo) en Kevin Rans 
vijf jaar later in het Franse Liévin, 
haalden als scholierenkampioen 
ooit 4m80. Ook collega tss-leerling 
Michael Obasuyi/DEIN zette een 
2de Belgische scholierenprestatie 
ooit neer. De Oostendenaar bleef 
bij de 60m horden met 7”79 amper 
1/100 onder het nationaal record 
dat Damien Broothaerts neerzette 
bij het BK in 2000. Hij maakte zich 
niet druk over die gemiste laatste 
kans. “Ik maakte er geen doel van. 
Ik vind een scholierenrecord niet 
belangrijk. Bijleren is op mijn leeftijd 
de boodschap. Zo tracht ik mij bij 
iedere wedstrijd zoveel mogelijk 
te perfectioneren en dat zonder te 
forceren.” De vooruitgang mocht er 
zijn. Michael Obasuyi, die bij de BK-
reeksen van de 60m horden met 7”90 
zijn record evenaarde, verbeterde 
zich dit seizoen met 33/100. Op die 
korte afstand en op zijn niveau is dat 

bijzonder veel. De 60m horden bleek 
collectief het meest hoogstaande 
nummer van het BK-jeugd. Tuur 
Bras/OEH, die in de reeksen zijn 
record op 8”01 bracht, zette met 
7”81 de 3de prestatie aller tijden 
neer. Jaan Bal/ACBR werd met 8”06 
3de en Mathew Ugwu/HCO zette als 
4de met 8”14 een chrono neer die bij 
meer dan de helft van de voorgaande 
BK’s goud had opgeleverd ! 
De twee tss-leerlingen van AC 
Deinze begonnen het BK met het 
ochtendlijke verspringen. Michael 
won met 7m21. Geen record: hij 
haalde bij het KVV 7m29 en hield 
er een ticket aan over voor het EK-
scholieren. “Ik sprong vandaag een 
tweede keer voorbij de vereiste 
7m20. Ik kon dus bevestigen.”  Jorg 
Vanlierde vond zijn passage bij 
het verspringen eentje om vlug te 
vergeten. De Oost-Vlaming werd net 
als bij het KVV 3de, maar deze keer 
bleef het bij 6m61. Zijn record staat 
sinds het BK-meerkampen op 6m98. 
Hij trok net als bij het KVV na het 
podiumprotocol meteen naar huis in 
Deinze voor een natje en een droogje 
en vooral om enkele uren te rusten. 
Jorg daagde omstreeks 14u00 
weer op in de Topsporthal voor het 
polsstokspringen. Dat werd wel een 
succesverhaal. Jorg Vanlierde, die bij 
het BK-meerkampen uitpakte met 
4m90, verbeterde zich tot 4m93. Hij 

ging op de eeuwige scholierenlijsten 
voorbij Arnaud Art (4m91 in 2010) 
en nestelde zich op de 2de plaats. 
R e c o r d h o u d e r 
Domitien Mestré 
bleef met zijn 
5m16 in 1990 
ongenaakbaar. Het 
verspringen leverde 
- in tegenstelling 
tot het KVV van 
een maand eerder 
- geen podium 
vol tss-leerlingen 
op. Tristan Glorie/
MACW, toen 
2de met 7m10, 
beperkte zich 
vanwege zijn 
kwetsbare hiel tot 
de vlakke 60m. 
Matthieu Davies/
OSGA, met 6m73 in 
2015 tot dit seizoen 
nationaal cadetten-
recordhouder, eiste 
met 6m66 het 
zilver op.

Jorg Vanlierde: steeds dichter bij 
het dak van de Topsporthal.

Deinze - duo slaat opnieuw toe

Michael Obasuyi: twee 
keer aan het feest.

Het BK-indoor bij de mannelijke 
jeugd had twee gezichten. De 
titelstrijd bij de scholieren 
groeide uit tot de beste ooit. 
Bij geen enkele voorgaande 
editie waren er meer betere 
winnende prestaties. De eerste 
plaats deelt de huidige lichting 
met de scholieren jongens 
van 1990 en 2008 toen er 
telkens 5 betere en evenveel 
mindere gouden prestaties uit 
de bus kwamen. De cadetten 
scoorden minstens even goed 
in vergelijking met de edities 
die plaats vonden van 1988 
tot en met 2003. Daarna 
bleek enkel 2011 minder. 
Gelukkig zegt dat niet alles 
over de huidige cadetten. 
Daniel Segers/EA, die bij het 
PK met 6m92 een nationaal 
record in het verspringen 
neerzette en bij het KVV 400m 
met 50”88 een 2de Belgische 
prestatie ooit liep, ontbrak 
bij het BK. Hij kwetste zich 
tijdens een polsstoktraining. 
Liam Sprangers/KAAG, met 
4m00 in dat polsstokspringen 
sinds dit seizoen de 10de 
Belgische cadet ooit, miste zijn 
aanvangshoogte. 



Kasper Verbeylen/DCLA kon zijn 
Vlaamse titel in het kogelstoten niet 
verzilveren. Hij werd met 15m47 
tweede. Mathew Ugwu, vorige zomer 
nog nationaal cadettenkampioen 
100m en 200m, keerde naar zijn 
oude liefde terug en won met 15m86. 
De Oostendenaar is sinds vorig jaar 
met 17m89 en 18m52 nationaal 
cadettenrecordhouder. Toch won hij 
zondag pas voor het eerst een BK- 
indoor in het kogelstoten. 

  Waalse jeugd leverde in

Op het einde van het vorige 
decennium leek het BK veeleer een 
KVV-jeugd. Zo viel het LBFA-aandeel 
terug van acht titels in 2007 naar 
vier een jaar later. Slechts 10 % 
van de 40 gouden medailles gingen 
toen naar cadetten en scholieren van 
onder de taalgrens. Na dit dieptepunt 
volgde een trage wederopstanding. 
Zo klom het naar vijf titels in 2009, 
en telkens zeven in 2010, 2011 en 

 Podiumklanken

Jorg Vanlierde/DEIN (Scholieren 
Ver:  Brons met  6m61 en Polsstok: 
Goud met 4m93): “Ik presteerde in 
het verspringen onder niveau. Mijn 
hoofd stond er letterlijk en figuurlijk 
niet naar. Ik bleef 37 cm onder mijn 
record. Gelukkig was er nog het 
polsstokspringen. In tegenstelling 
tot het KVV, toen het bij 4m70 bleef, 
stond ik er niet te vroeg alleen voor. 
Florian Colle/CSDY, die mij twee jaar 
geleden bij het BK-cadetten naar zilver 
verwees, hield mij tot en met 4m65 
gezelschap. Ik had op 4m70 zelfs drie 
pogingen nodig om hem van de zege te 
houden. 4m93 haalde ik meteen. 5m01 
bleek nog te hoog gegrepen. Nationaal 
recordhouder worden sloot ik bij 
voorbaat uit. Het verschil was te groot. 
Ik moest mij met 26 cm verbeteren. Ik 
mag dus tevreden zijn.”

Matthieu Davies/OSGA (Scholieren 
Ver: Zilver met 6m66): “Ik evenaarde 
met 6m66 mijn beste seizoenprestatie 
en bleef 7 cm van mijn indoorrecord. 
Mijn vader is afkomstig van het West-
Afrikaanse Sierra Leone. Ik bezocht 
nog nooit zijn geboorteland.”

Tuur Bras/OEH (Scholieren 60mH: 
Zilver in 7”81 en 200m: Goud in 
22”26): “Ik scheurde begin juli vorig 
jaar in Brussel bij mijn 22”57 over 
200m een stukje van het zitbeen. Ik 
won bij het BK in Moeskroen de 400m 
horden, maar de 110m horden kon 
toen niet. Vandaag liep ik mijn eerste 
60m horden sinds mijn 8”36 van het 
vorige indoorseizoen. Ik loop de 110m 
horden even graag als de baanronde 
met hindernissen. Maar het EK-
minimum van de 400m horden (53”50) 
ligt meer binnen mijn bereik. Ik klokte 
vorige zomer al 53”63.” 

Arthur Daenens/OB (Cadetten 
800m: Zilver in 2’03”54): “Ik heb mij 
niets te verwijten. Ik verbeterde mij 
van 2’05”20 tot 2’03”54. Ik wilde bij 
Louis blijven. Onbegonnen werk: hij 
was gewoon te sterk.”

  Twee keer Tom Velleman 

Twee jongens stonden twee keer op het hoogste podiumtrapje. Naast 
scholier Michael Obasuyi was die eer weggelegd voor Tom Velleman/EA. De 
Liedekerkenaar verblijft net als de twee jaar oudere Oostendenaar in de Gentse 
Topsportschool. Hij verkoos net als bij het KVV de ongewone combinatie van 
kogelstoten en hoogspringen. Tom is een meerkamper en dat maakt het 
allemaal iets vanzelfsprekender. Het hoogspringen overlapte wel volledig het 
kogelstoten. “Dat speelde mij bij de Vlaamse titelstrijd parten. Ik kon mij 
moeilijk concentreren. Zo faalde ik drie keer op 1m76 en werd met 1m74 
2de. Dat mocht mij niet overkomen. Mijn record staat tenslotte op 1m85. 
Deze keer wilde ik frisser aan het hoogspringen beginnen. Daarom ging mijn 
aandacht bij het kogelstoten meer dan ooit uit naar de eerste poging en sloeg 
ik telkens een beurt over. Dat viel mee. Mijn inleidende 14m04 volstond voor 
de zege en ik had energie op overschot voor het hoogspringen. Toch geraakte 
ik bij 1m78 in de problemen. Ik verloor de aandacht. De 3de poging bleek 
gelukkig de goede.” Voor Jonathan Paquot/SER, die tot dan leidde, bleek 
1m80 te hoog gegrepen. Tom Velleman ging er meteen over. Hij miste daarna 
drie keer op 1m86. “Mijn records bleven met 14m20 en 1m85 overeind. 
Dat kon de pret niet bederven. Ik ging niet voor records, maar voor winst.” 
Scholierenkampioen Lars Van Looy/VAC kon wel een record vieren. De 

Vilvoordse tss-leerling 
ging voor het eerst 
over de kaap van 2m00 
en dook daarmee net 
de eeuwige top tien 
lijst aller tijden binnen. 
Thomas Carmoy/CRAC, 
die vorige zomer met 
1m97 op amper 1 
cm van het nationaal 
cadettenrecord van 
Bram Ghuys/OEH 
strandde, haalde met 
1m94 zilver. Tss-
leerling Niels Kesteloot/
KKS besloot een 
mindere dag met een 
bronzen 1m86. 

Louis Vandermessen liet zich de 800m-
cadettentitel niet afsnoepen. Ook 
Arthur Daenens (links) en Jonathan 
Keirse hielden er een PR aan over.

Tuur Bras: met gouden 
en zilveren oogst.

Tom Velleman stond twee keer bovenaan. Hier met de 
kogel, voor Ismael El Meziani (links) en Siebe Rutten.



2012. Daarna kwam er vaart in. Zo 
stonden in 2013 negen LBFA-jongeren 
bij het BK-indoor op het hoogste 
podiumtrapje, in 2014 al twaalf en 
vorig jaar zelfs 17. Dat was 42,5 % 
van het totaal. Zo’n trend kon geen 
toeval zijn. Daarachter schuilde een 
succesvolle aanpak. Tot afgelopen 
zondag: het mooie liedje eindigde 
met een terugval van 17 naar 8. De 
cadetten meisjes vielen zelfs van vier 
titels terug naar geen enkele. De 
LBFA leverde ook in de drie overige 
categorieën in. Zo ging het bij de 
cadetten jongens van 5 naar 3 keer 
goud en bij de scholieren jongens van 
3 naar 2 titels. Toch pakten LBFA-
jongens met 2 dubbelslagen uit. Zo 
zette Louis Vandermessen/CABW 
in de 800m met 2’00”97 indoor de 
6de Belgische cadettenchrono ooit 
neer. Zelfs dat kwam een beetje als 
een tegenvaller aan. Louis, die in 
het Franse Louveaux woont en de 
dubbele nationaliteit bezit, bracht dit 
seizoen de nationale cadettenrecords 
van de 1000m en de 1500m op 
2’35”97 en 4’08”78. Die waren 
sinds 2001 met 2’39”50 en 4’09”73 
in handen van Bruggeling Brecht 
Vermeersch. Arne Van Opstal/VAC 
bleef met zijn 1’57”78 in 2012 dus 
nationaal indoorrecordhouder van de 
800m. Bruggeling Arthur Daenens/
OB eiste in 2’03”54 het zilver op. 
Jonathan Keirse/DCLA haalde met 
2’04”77 net als twee weken eerder 
bij het KVV-cross in Rotselaar, 
brons. Eliott Crestan/SMAC liep met 
de scholierentitel weg. Geen mens 
die anders verwachtte. De leerling 
wetenschappen uit het onooglijke 
Lesve in de provincie Namen, liep 
één week eerder in 1’52”81 zelfs naar 
de titel alle categorieën. Hij stond 
bovendien bij de twee voorgaande 
BK-indoor jeugd ook op het hoogste 
podiumtrapje. Eliott haalde het na 
1’59”00 in 2014 en 1’56”44 vorig 
jaar, deze keer met 1’57”76 van 
Brecht Fasseur/KAAG (1’58”69), die 
ook bij het KVV zilver wegkaapte. 
Jolan Desimpelaere/AZW won net als 
bij de Vlaamse titelstrijd een maand 
eerder de minder sterk bezette eerste 
reeks. Toen hield hij aan zijn 2’02”97 
globaal de 6de plaats over. Deze keer 
mocht hij mee op het podium. Zijn 

2’00”08 bleek goed voor het brons.  
Hinkstapspringen is in ons land bij 
de mannen vooral een Franstalige 
specialiteit. Dat was zondag niet 
anders. Tweelingbroers uit het 
Henegouwse Ath eisten de hoofdrol 
op bij de cadetten. Zo verwezen 
Tristan Dubois/USTA (11m93) en 
Cyril Dubois/USTA (11m61) Vlaams 
kampioen Arne Vancoetsem/KAAG 
(11m58) naar het brons. Gregory 
Geerts/RESC nam bij de scholieren 
met 12m93 meteen de leiding, van 
nabij gevolgd door Frederik Sijsmans/
LOOI (12m90) en Vlaams kampioen 
Thibaut Didden/LOOI (12m83), die 
zich bij zijn derde poging tot 12m86 
verbeterde en bij de laatste met 
12m94 de leiding nam. Geerts hield 
het hoofd koel en sloot met een 
gouden 13m18 af. De jongens van 
Looise werden 2de en 3de. Arne 
Vancoetsem botste in zijn jacht op 
goud ook in de 400m op sterkere 
Waalse tegenstand. De Oost-Vlaamse 
cadet voerde met 54”67 de startlijst 
aan, maar op het einde van de rit 
verbeterde Floran Dehout/CRAC zich 
van 54”72 tot 53”97 en bleef zilveren 
Arne Vancoetsem met 54”93 op zijn 
recordhonger zitten.

  Vlaamse spurters  
  
VAL-jongeren wonnen bij de 60m en 
de 200m alle titels. Hordespecialisten 
deden het bij de  mannelijke 
scholieren. Simon Verherstraeten/
LYRA, vorig jaar met 8”08 de snelste 
sprinter over hindernissen, liep deze 
keer een seconde sneller naar de titel 
van de vlakke 60m en verwees Tristan 
Glorie/MACW (7”12) naar het zilver. 
Tuur Bras, 2de bij de 60m horden, 
versierde met 22”26 het goud van 
de 200m. De cadettenspurt groeide 
net als bij het KVV uit tot een Gents 
onderonsje. Vlaams kampioen 60m 
Wolf Beliën/STAX moest deze keer 
wel de afsluitende 200m afwachten 
om zich van goud te verzekeren. De 
Gentbruggenaar zette met 7”35 wel 
de snelste reekstijd neer op de kortste 
afstand, maar verspeelde in de finale 
teveel tijd in de start om Kingsley 
Ampofo/RCG nog van het goud te 

Eliott Crestan/SMAC (Scholieren 
800m: Goud in 1’57”76): “Ik wil na 
mijn 2de plaats vorig jaar bij de 800m 
van de EYOF opnieuw naar Tbilisi. De 
vereiste limiet voor de première van 
het zomerse EK-jeugd, dat eveneens in 
de Georgische hoofdstad plaats vindt, 
staat op 1’52”03. Ik kwam bij de LBFA-
indoorkampioenschappen met 1’52”31 
al heel dichtbij. In het voorjaar bij een 
wedstrijd alle categorieën, moet een 
duik onder die norm kunnen.”

K w i n t e n 
T o r f s / A C H L 
( C a d e t t e n 
Ver: Goud met  
6m37 en Pols-
stok: Brons 
met 3m40): 
“Neen, ik week 
niet naar het 
verspringen uit 
omwille van de 
titelkansen. Ik 
kon tenslotte 
niet voorzien 
dat Daniel 
Segers zich 
ging kwetsen. 
Een praktische 
overweging gaf 
de doorslag. 
Ik woon in 
Herentals. Dat 
is een uur rijden 
van Gent. Indien 
ik zoals bij het 
KVV aan het 
hoogspr ingen 
deelnam, bleek 
dat weer erg 
vroeg opstaan. 
Dat begon al 
om 9u30. Met 
mijn keuze voor 
het verspringen 
kon ik twee uur 
langer slapen.” 

Sven Van Den 
Bergh/AVKA 
(Scholieren 400m: Goud in 48”93): 
“Ik vond die duik onder 49 seconden 
een bijzaak. Indoor is niet mijn ding. 
Ik kom met mijn grote paslengte niet 
tot mijn recht in de scherpe bochten 
van zo’n kleine piste. Ik kon mij ook 
aan niemand optrekken. Met de valse 
start van grote concurrent Jonathan 
stond er niemand meer voor mij. Vorig 
jaar combineerde ik atletiek nog met 
basketbal bij Kangoeroes Boom. Vanaf 
dit seizoen bleef enkel de atletiek over 
en maakte ik serieuze vorderingen.”

Mathew Ugwu/HCO (Scholieren 
Kogel: Goud met 15m86 en 60mH: 4de 
in 8”14): “Of het kogelstoten spannend 
was ? Ik voelde er in de hitte van de 
strijd weinig tot niets van. Ik treur niet 
om het gemiste podium van horden. Ik 
haalde er alles uit. Met 8”14 evenaarde 
ik mijn record.”

Kwinten Torfs.

Floran Dehout was de beste cadet in de 400m. Arne 
Vancoetsem (links) pakte na hinkstapbrons het 
zilver en eerstejaars Seppe Horemans (rechts) won 
een andere serie in 55”64, goed voor brons.

Vivianne
Markering



houden. Richard Bamfo/KAAG (3de 
7”50), net als Kingsley een Ghanees 
die in Gent verblijft, hield Simon 
Buffel/RCG (7”52) van het podium.  
De rollen werden gekeerd in de 200m. 
Wolf Beliën, 2de bij de Vlaamse 200m, 
hield met 23”39 iedereen, inclusief 
KVV-kampioen Kingsley Ampofo (2de 
23”53), achter zich. De 400m bij de 
scholieren jongens kon spannend 
en hoogstaand worden. Zo was het 
alvast bij de Vlaamse titelstrijd. Sven 
Van Den Bergh/AVKA nam toen de 
maat van Jonathan Saccoor/OEH. 
Beiden doken met 49”31 en 49”64 
onder 50 seconden. Jammer genoeg 
viel Jonathan bij het BK uit met een 
valse start. Of hij zelfs met een goede 
start Sven Van Den Bergh van het 
goud had kunnen houden, was toch 
zeer de vraag. De Willebroekenaar 
verbeterde zich van 49”31 tot 48”93 
en schoof in de aller tijden op van de 
6de naar de 4de plaats.

  Kwinten grijpt de kans

Cadet Kwinten Torfs/ACHL werd bij het 
KVV met 3m40 in het polsstokspringen 
en 1m72 in het hoogspringen 
telkens 3de. Hij haalde bij het BK-
polsstokspringen exact dezelfde 
hoogte. Dat bleek ook opnieuw goed 
voor brons. In het hoogspringen kon 
dat niet. De Herentalse meerkamper 
verkoos als tweede nummer deze 
keer het verspringen. Dat legde hem 
geen windeieren. Hij haalde mede 
vanwege het wegvallen van nationaal 
recordhouder Daniel Segers, het goud 
en verbeterde zich van 6m19 tot 
6m37. Kwinten vierde zijn eerste BK-
goud. Zus Lien Torfs stond als beste 

Louis Vandermessen/CABW 
(Cadetten 800m: Goud in 2’00”97): 
“Ik verwachtte geen nationaal record, 
maar ging enkel voor de titel. Ik moest 
het solo klaren bij mijn enige 800m van 
het seizoen. Dat was bij mijn records 
van de 1000m en de 1500m anders. 
Ik liep die chrono’s bij wedstrijden alle 
categorieën in gezelschap van sterke 
juniores en seniores. Bovendien trainde 
ik de afgelopen weken vooral voor het 
BK-cross in Wachtebeke. Ik wil ook die 
titel verlengen.” 

Richard Bamfo/KAAG (Cadetten 
60m en 200m: brons in 7”50 en 
23”39): “Ik kwam drie jaar geleden 
samen met mijn vader over van het 
West-Afrikaanse Ghana naar Gent. 
Kingsley Ampofo zette drie maanden 
geleden dezelfde stap. Wij wonen onder 
hetzelfde dak. Ik beschouw Kingsley als 
mijn broer. Zo speel ik tolk voor hem. 
Hij begon immers pas Nederlands te 
leren. Neen, wij kenden elkaar niet in 
Ghana. Wij maakten pas in Gent kennis 
met mekaar en met de atletiek. Mijn 
spurttalent kwam aan het licht bij een 
schoolwedstrijd in Sint-Amandsberg.”

Liam Sprangers/KAAG (Cadetten 
60mH: Goud in 8”82): “Ik dankte de 
titel aan het forfait van Daniel Segers 
die met 8”57 de deelnemerslijst van 
de 60m horden aanvoerde. Eerlijk 
gezegd had ik hem er liever bij gewild. 
Ik verkies een persoonlijk record boven 
BK-goud. Met Daniel leek dat mogelijk. 
Nu miste ik iemand om mij aan op te 
trekken.” 

van de 60m horden met 9”01 drie 
jaar geleden reeds op het hoogste 
trapje van een BK cadettenpodium. 
Zij kon dit seizoen wegens haar 
kwetsbare rug niet op niveau acteren. 
De strijd voor de overige medailles 
in het verspringen 
verliep erg close. Milan 
Degrève/OEH haalde 
met 5m90 het zilver en 
Jonathan Paquot/SER 
met 5m86 het brons. 
Lucas Roefmans/RESC 
en Lars Coene/KAAG 
betaalden het gelag. 
Zij vielen met 5m81 
net naast het podium. 
Liam Sprangers/
KAAG hield aan de 
afwezigheid van Daniel 
Segers de titel van de 
60m horden over. Hij 
bleef met 8”82 4/100 
van zijn record.  Het 
hele podium dook 
onder 9 seconden. 
Jens Desmedt/ACHL 
eiste met 8”88 het 
zilver op. Robin 
Seynvaeve/JSMC, nog 
eerstejaars notabene, 
werd in 8”99 derde. 
Liam Sprangers 
vertrouwde zich bij 
het polsstokspringen 
een tweede titel toe. 
Terecht, want hij 
haalde als enige van 
het deelnemersveld 
reeds de kaap 
van 4 meter. Maar 
op het moment 
van de waarheid 
geraakte hij niet 

Jules Van-
langenaker.

Liam 
Sprangers.

Sven Van 
Den Bergh.

Vivianne
Markering



Links: 
Zondag 28 februari 2016: Topsporthal Gent 
Resultaten:   
http://www.toastit-live.be/results/2016/feb/zo28/schedule.html

@letiekleven verzonden:  vrijdag 04 maart

               
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
website, mail, fotokopie of op welke wijze ook, zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitge-
ver.  Teksten en foto’s blijven eigendom van de  auteur-fotograaf.

Nieuwsbrief  @letiekleven

Tekst: Hans VANBESIEN 
Foto’s: Johnny DE CEULAERDE 

over zijn aanvangshoogte van 3m40. 
Jules Vanlangenaker/RCT verraste toch 
aangenaam met het goud. Hij stond met 
3m43 pas vierde op de startlijst en verbeterde 
zich met liefst 37 centimeter. Jules haalde 
met zijn 3m80 als enige eerstejaarscadet bij 
de jongens het hoogste podiumtrapje. Timo 
Nuyttens/AZW deed met 3m60 even goed 
als bij het KVV. De Wortegem-Petegemnaar 
werd opnieuw tweede. 

Brons voor Luca Heyvaert

In onze vorige Nieuwsbrief (20) kreeg 
Lotte Van Lent/AVZK ten onrechte het 
200m brons bij de cadetten meisjes 
toegewezen. Lotte werd weliswaar 3de in 
de 6de en laatste finaleserie na gouden 
Lieselotte Van Laere en zilveren Anne-
Charlotte Vranckx, maar haar chrono 
(25”97) was 7/100sten trager dan de 
winnares van serie 5, Luca Heyvaert/
LEBB. De Lebbeekse mocht op het podium 
dus terecht het brons afhalen. 

Een volledig Gents podium bij de 200m cadetten. 
Winnaar Wolf Beliën, zilveren Kingsley Ampofo 
(links) en bronzen Richard Bamfo, zijn echter bij 
verschillende Gentse atletiekclubs aangesloten.


