
Gery Follens vond het dan ook een erg 
sterke jeugdlichting. Het mooiste kwam 
er op de slotdag. Tim Van De Velde/
DUFF won de 2000m steeple en Remi 
Schyns/HERV mocht als 3de mee op het 
podium. Wat betreft Tim Van De Velde, 
leek dat allemaal vanzelfsprekend. De 
16-jarige eerstejaarsscholier uit Sint-
Katelijne Waver, voerde met 5’47”90 
het deelnemersveld aan en stak dat in 
de finale niet onder stoelen of banken. 
Hij nam na een studieronde 15 meter 
voorsprong, werd net na halfweg 
bijgebeend, maar liep in de slotronde 
weer vlot weg van de concurrentie. 
“Zo gemakkelijk voelde het heus niet 
aan. Neen, zenuwen speelden mij geen 
parten. Ik ben geen stresskonijn. Ik 
voelde mij sterk genoeg voor een solo. 
Maar dat was gerekend zonder die hitte. 

De temperatuur bedroeg ruim 35 graden. 
Ik liep in een bakoven en kon dat in mijn 
eentje niet tot een goed einde brengen. 
Ik nam gas terug. Een trio beende mij 
bij. Ik behield wel het initiatief. De 
Turk hield mij twee dagen eerder van 
reekswinst. Hij gaf toen alles en bracht 
zijn record op 5’55”88, maar viel in de 
slotronde van de finale in de waterbak 
en kwam aan als 9de na 6’04”29. Remi 
maakte tactisch een sterke indruk. Hij 
nam de laatste balk ook barslecht en 
verspeelde daarmee de kans op zilver. Wel 
verbeterde hij zich als 3de van 5’55”87 
tot 5’55”06. De Oostenrijker verraste me 
aangenaam. Mijn springtechniek kwam 
beter tot haar recht. Ik nam op de balken 
telkens voorsprong. Daarmee sloeg ik op 
het einde de beslissende kloof.” Stefan 
Schmid finishte als 2de na 5’54”79. Tim 

won in 5’53”77. De leerling sociaal-
technische wetenschappen behoorde met 
zijn 8’19”67 begin mei in Herentals ook 
bij de 3000m tot de podiumkandidaten. 
“Een combinatie van twee nummers in 
amper 4 dagen leek mij geen goed idee. 
Ik wilde absoluut winnen. Dat kon het 
best bij de 2000m steeple. Ik voerde die 
deelnemerslijst aan. Dat lag anders voor 
de 3000m.” 

1 titel, 4 medailles, 11 finaleplaatsen !

In de Georgische hoofdstad Tbilisi werd van 14 tot 17 juli het eerste 
EK-atletiek voor scholieren gehouden. ‘Waarom daar ?’ Dat vroegen 
velen zich vooraf, en vooral na afloop, af. De EYOF, die er vorig jaar 
georganiseerd werd, bleek helemaal geen goede leerschool. De Belgische 
sportieve prestaties vielen ondanks de accommodatie, de lokale keuken 
en het warme weer wel mee. Delegatieleider Gery Follens verheugde zich 
over 1 titel, 2 zilveren en 1 bronzen medaille. 11 van de 18 deelnemende 
landgenoten haalden een top 8 plaats. En dat nog zonder Justine Tinck/
AVLO, met 9’18”23 over 3000m de beste Europese scholiere van het 
seizoen. Zij bleef helaas gekwetst thuis. 
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Eerste Europese 
kampioenschappen u18  (scholieren) 

Het kwartet jongens 
dat in Georgië ereme-
taal ging oogsten.

Beetje verstrooid: zo liep Tim Van De Velde in zijn 
reeks naar de steeplefinale. Niet op kousenvoeten, 
maar wel zonder spikespinnen...



Elzan Bibic, in 2015 EYOF-kampioen van 
de 3000m met 8’50”08 en dit seizoen 
goed voor… 8’01”90, bevestigde met 
een gouden 8’09”06. De één jaar oudere 
Serviër beproefde daarna zijn geluk 
in de 800m. Hij haalde de finale, maar 
strandde met 1’56”12 op de 8ste plaats. 
Dubbelgoud kwam er wel bij de vrouwen. 
Zwitserse Denise Sclabas deed het bij de 
3000m in 9’23”44 en twee dagen later 
in de 1500m met 4’22”51. Zij hield er 
evenveel besttijden aan over. Alexandra 
Emelianov, die in 2015 het discuswerpen 
won van het WK-scholieren (52m78) in 
het Columbiaanse Cali en van de EYOF 
(51m93) hier in Tbilisi, bevestigde bij dit 
EK-scholieren met een gouden  58m09. De 
Moldavische voegde er twee dagen later 
een gouden 18m50 in het kogelstoten aan 
toe. Twee Belgen haalden de top acht 
van de 400m. In tegenstelling tot Tim en 
Remi, stonden zij niet op het podium. Dat 
mocht evenmin verwacht worden. Sven 
Van Den Bergh/AVKA, die erg onder de 
indruk van het gebeuren was, voelde zich 
toch geroepen en vloog er in. Hij stond 
met 47”65 op een gedeelde 4de plaats op 
de startlijsten, dook als eerste de laatste 
rechte lijn in, viel terug en werd met 
47”84 5de. Jonathan Sacoor/OEH liep 
hem na een goed ingedeelde wedstrijd 
voorbij en bracht zijn besttijd als 4de van 
47”90 op 47”71.  

 Tuur tevreden met zilver
8 van onze 18 landgenoten namen vorig 
jaar ook aan de EYOF in Tbilisi deel. 
Drie haalden er nu weer de top 8. Laures 
Bauwens/RCG, toen 4de van de 200m in 
24”60, bevestigde deze keer met een 
5de plaats en 24”18. Onverwacht, want 
de atlete uit Melle moest het in de halve 
finale vanuit de buitenbaan waarmaken. 
Zij snelde desondanks naar de 2de plaats 
en 24”10, die wegens een zucht teveel 
rugwind niet homologeerbaar bleek. 
Eliott Crestan/SMAC stond vorig jaar als 
2de van de 800m met 1’54”02 op het 
podium, bracht dit seizoen het nationaal 
scholierenrecord op 1’49”74, maar 
strandde bij het EK op de 7de plaats en 
1’52”68. Gery Follens vreesde vooraf al 

nattigheid. “Twee wedstrijden in enkele 
dagen, zoals bij de EYOF, kan hij nog net 
aan. Maar drie was er één teveel.” 
Tuur Bras/OEH haalde in 2015 bij de 
400m horden van de EYOF met 53”63 het 
zilver. De Lembeekse leerling wiskunde 
wetenschappen verkoos deze keer de 
110m horden. Dat belette de 8 jaar 
jongere broer van werper Sem Bras niet 
om opnieuw met zilver huiswaarts te 
keren. “Ik voelde mij in eerste instantie 
ontgoocheld. Ik geloofde echt in mijn 

titelkansen. Ik voerde de startlijst aan 
met 13”49 en verbeterde in mijn reeks 
mijn nationaal record tot 13”46. In de 
halve finale bleef het bij een winnende 
13”56. Dat was wel 5/100 sneller dan de 
Italiaan Mattea Di Panfilo, die de andere 
halve finale won en goed was voor 13”43 
in zijn reeks. Hij misliep het podium. De 
Hongaar, die ik in de halve finale naar 
de 2de plaats verwees, won het goud. 
Hij strandde met 13”39 op amper 1/100 
van de beste wereldjaarprestatie bij 
de scholieren. Ik bracht mijn kersvers 

Aanknopen met een rijk 
verleden: twee Belgen op 
weg naar een internationaal 
steeplepodium.

Twee keer Belgisch record en een 
zilveren medaille voor Tuur Bras.

De Belgische resultaten

MEISJES
15.07 200m Reeks Laures Bauwens 3de Reeks 5v5 in 24.49Q (-1.0 (9v36) 
16.07 200m Halv.Fin. Laures Bauwens 2de HF 2v3 in 24.10Q (2.1) (3v24) 
16.07 200m Finale Laures Bauwens 5de in 24.18 (0.9) 
14.07 400m Reeks Elise Lasser 1ste Reeks 3v4 in 55.99Q (3v27) 
15.07 400m Halv.Fin. Elise Lasser 3de HF 2v2 in 56.13Q (6v16) 
16.07 400m Finale Elise Lasser 4de in 55.35 
15.07 400m H Kwal.  Stephanie Carbonelle 4de Reeks 4v4 in 61.94q (16v29) 
16.07 400m H Halv.Fin. Stephanie Carbonelle 6de HF 1v2 in 60.64 (9v16) 
16.07 Speer Kwal. B Aude Scheldeman 11de gr.B met 44m93 (20v26) 

JONGENS
15.07 400m Reeks Sven Van Den Bergh 2de Reeks 2v3 in 48.24Q (3v22)
16.07 400m Finale Sven Van Den Bergh 5de in 47.84 
15.07 400m Reeks Jonathan Sacoor 2de Reeks 3v3 in 48.67Q (8v22) 
16.07 400m Finale Jonathan Sacoor 4de in 47.71 
15.07 800m Reeks Eliott Crestan 2de Reeks 2v4 in 1.53.71Q (2v32)
16.07 800m Halv.Fin. Eliott Crestan 2de HF 1v2 in 1.50.68Q (3v16) 
17.07 800m Finale Eliott Crestan 7de met 1.52.68 
15.07 800m Reeks Brecht Fasseur 7de Reeks 3v4 in 2.03.23 (29v32) 
14.07 1500m Reeks Pieter Sisk 8ste R2v2 in 4.04.90 (15v22) 
14.07 1500m Reeks Axel Draux 9de R1v2 in 4.09.14 (20v22) 
14.07 3.000m R.Finale Guillaume Grimard DNF  (19v19) 
15.07 2.000mSt Reeks Remi Schyns 1ste Reeks 1v3 in 5.59.78Q (8v35)
17.07 2.000mSt Finale Remi Schyns Brons in 5.55.06 !    
15.07 2.000mSt Reeks Tim Van De Velde 2de Reeks 3v3 in 5.58.42Q (2v35) 
17.07 2.000mSt Finale Tim Van De Velde Goud in 5.53.77 ! 
15.07 110m H Reeks Tuur Bras 1ste Reeks 4v4 in 13.46Q (+1.7) BR ! (3v31)
15.07 110m H Halv.Fin. Tuur Bras 1ste HF 2v2 in 13.56Q (+0.9)(1v16) 
16.07 110m H Finale Tuur Bras Zilver in 13.42 = BR (1.4) ! 
14.07 Hoog Kwal. Thomas Carmoy 2de grA met 2m08q PR (2v24) 
16.07 Hoog Finale Thomas Carmoy 6de met 2m07 
15.07 Polsstok Kwal. Florian Colle 4de Gr.A met 4m70q (10v24) 
17.07 Polsstok Finale Florian Colle 11de met 4m65 
14.07 Ver  Kwal. Michael Obasuyi 5de grA met 7m03q (+1.7) 9v24 
15.07 Ver  Finale  Michael Obasuyi 7de met 7m16 (1.4) (7v12)
17.07 Tienkamp  Jorg Vanlierde zilver met 7.311p BR ! (2v18)
16.07 Tienkamp dag 1: 11.13 (1.5)-6m86 (-1.2)-14m83-1m93-52.64 (dag 1: 5de met 3.829p)
17.07 Tienkamp dag 2: 14.81 (+1.9)-38m14-4m60-56m59-5.09.78
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nationaal record op 13”42. Wij waren 
allen aan mekaar gewaagd. De Hongaar 
was op het moment van de waarheid 
gewoon de beste. De rest van het seizoen 
leg ik mij op de 400m horden toe. Dat 
wordt ook mijn BK nummer. Ik liep dit 
seizoen bij de Memorial Verstockt in 
Lier mijn enige 400m horden in 52”96. 
Dat was bij het EK goed voor de 4de 
plaats. Er kan nog wat af. Dat wil ik 
de volgende weken hardmaken. De 
hoge horden blijven tot nader order 
internationaal mijn specialiteit. Ik ben 
nog jong en er dus explosief genoeg voor. 
De 400m horden kan nog wachten. Zo 
denkt ook trainer Dirk Van Den Bosch er 
over. Een groeikwetsuur, die ik tijdens 
het indoorseizoen van mijn tweede 
cadettenjaar opliep, verklaarde mijn 
keuze voor de 400m horden bij de EYOF. 
Ik mocht mij het vorige zomerseizoen 
niet teveel belasten.”

 Jorg zilver in sensationele tienkamp
AC Deinze telde dit seizoen bijna twee 
Europese kampioenen tienkamp. Thomas 
Van Der Plaetsen maakte het met 8.218 
punten waar bij de grote jongens in 
Amsterdam. Jorg Vanlierde lag bij het 
EK-scholieren in Tbilisi na 9 van de 10 
disciplines ook aan de leiding. Hij telde 
een voorsprong van 103 punten op de 
Duitser Manuel Wagner, die 2de stond. 
Dat was een grotere bonus dan zijn 9 jaar 
oudere clubmakker in Amsterdam. Jorg 
is, zelfs naar meerkampnormen, zonder 
meer een bescheiden afstandsloper. De 
Duitser vergaloppeerde zich in zijn solo, 
maar kon als 2de met 4’42”74 toch het 
goud opeisen. Hij haalde 7.382 punten. 
Jorg Vanlierde sloot met 5’09”78 de 
rij. Hij mocht 18 seconden prijsgeven 
en stond 10 tellen meer toe. “Dat mag 
de pret niet bederven. Ik bracht mijn 
record van 7.186 op 7.311 punten. 
Daarmee verbeterde ik het nationaal 
scholierenrecord van Alessandro Van De 
Sande (7.270 punten in 2014). Dat was 

niet mijn objectief. Ik streed in Tbilisi 
voor de plaats, zeg maar de zege. Een 
puntenrecord moest kunnen. Ik werkte 
onder leiding van tss-leraar Cedric Nolf 
dit seizoen hard aan de werpnummers. 
Dat kwam er in Tbilisi uit. Ik verbeterde 
mij in het kogelstoten van 13m87 tot 
14m83 en bij het discuswerpen van 
36m23 tot 38m14. Tevens scherpte ik 
mij bij het verspringen aan van 6m76 tot 
6m86 en bij het hoogspringen van 1m87 
tot 1m93. Mijn leeftijdsgenoten stonden 
evenmin stil. Zo besloot ik de eerste 
dag als 4de (3.829 punten) en de Duitser 
met 3.733 punten als 5de. De Fransman 
Gletty Makenson ging met 3.947 punten 
als leider de nacht in. Zijn mindere 
nummers kwamen er aan op de tweede 
dag. Ik vreesde veeleer de Brit Sam 
Talbot, die met 3.883 punten 2de stond. 
Hij lukte echter geen enkele geldige 
poging in het discuswerpen en mocht het 
vergeten. De Spanjaard Pol Vila, 3de met 
3.866 punten, liet met 31m71 ook teveel 
liggen in dat discuswerpen.” Gevolg: de 
mannen van de eerste dag vielen allen 
naast het podium. Jorg Vanlierde nam met 
4m60 in het polsstokspringen de leiding. 
Hij gebruikte op 4m70 een zwaardere 
stok, maar die brak bij zijn eerste 
poging op 4m70. Jorg bleef op de mat 
liggen. Een fatale kwetsuur, vreesden de 
supporters. “Zij vergisten zich gelukkig. 
Er was letterlijk en figuurlijk niets aan 
de hand. Ik voelde enkel een tinteling 
maar miste de juiste stok om nog hoger 
te geraken. Het bleef een vraagteken of 
ik de Duitser daarmee van het goud had 
kunnen houden. Hij voerde tenslotte ook 
de startlijst aan.” 

 Elise met een mooie ervaring   
Jongens zorgden bij het EK-scholieren 
voor de vier medailles. Elise Lasser/
VITA snelde naar het betere resultaat 
bij de meisjes. De Latijnleerlinge uit 
Denderwindeke werd in de finale van 
de 400m 4de in 55”35. “Beter kon niet. 
De 3de stak mij in de laatste rechte lijn 
voorbij en hield mij met 9/100 van het 
brons. Erg weinig, maar zij heeft net 
als de Poolse die 2de werd, een betere 
besttijd. Roemeense Andrea Miklos stak 
er ver bovenuit. Zij won in 52”70.  Mijn 
record staat op 54”35. Die 6de Europese 
scholierenprestatie van het jaar liep 
ik eind mei op de spurtvriendelijke 
Mondopiste van Oordegem. Beter 
mocht ik in Tbilisi niet verwachten. 
Deze kunststofbaan lag er te zacht bij. 
Bovendien wilde ik krachten sparen voor 
de finale. Ik spande mij in de reeksen 
en de halve finale net hard genoeg 

in om de volgende ronde te halen. Ik 
voelde mij met 55”99 en 56”13 dan ook 
helemaal niet op mijn waarde geklopt. 
Maar de finale was mijn 3de wedstrijd 
in 4 dagen en dat bij 40 graden en op 
een zachte piste. Ik lootte bovendien de 
buitenbaan. Dit was pas mijn 8ste 400m 
en dat amper vier maanden na mijn 
eerste. Ik debuteerde indoor op 6 maart 
met 57”51. Tot vorig jaar legde ik mij toe 
op de korte spurt. Ik haalde vorige zomer 
12”63 over 100m en 25”81 over 200m en 
strandde bij het BK op de kortste afstand 
in de reeksen en werd 3de van de 200m. 
Dat laatste zette trainer Ludwig Cardon 
aan om een proefballonnetje op te laten 
bij de 300m en vervolgens de baanronde. 
Ik had mijn specialiteit ontdekt.”

 Pechvogel Stephanie 
Stéphanie Carbonelle kwam zonder meer 
als de grootste Belgische pechvogel uit 
het Georgische avontuur tevoorschijn. 
Dat stelde Gery Follens vast. “Zij miste 
na de commotie op de luchthaven in 
Zaventem bij aankomst in Tbilisi haar 
bagage. Die kwam samen met de speren 
van Aude Scheldeman uiteindelijk 
toch aan. Intussen vloeiden er tranen. 
Stéphanie stond er op de 2de dag toch, 
want kwalificeerde zich voor de halve 
finale van de 400m horden. Dat gebeurde 
in 61”94 of de minste van de 4 verliezende 
tijden, zodat zij het in de binnenbaan 
moest waarmaken. Toch strandde zij 
met 60”64 op amper 21/100 van haar 
record en misliep als 9de globaal met 
amper één plaatsje en 12/100 de finale. 

Jorg Vanlierde: in een leuke wachtrij voor het podium.

Jorg Vanlierde: 
tienkampleider 
tijdens het 
speerwerpen.

Elise Lasser: 
na amper één 
seizoen 400m 
al op een 
zuchtje van 
een Europees 
podium. Foto: 
Johnny DE 
CEULAERDE



Echt jammer. De hitte en de mindere 
maaltijden speelden onze afstandslopers 
parten. Guillaume Grimard/DCLA, vorig 
jaar 7de van de 3000m van de EYOF, 
gaf na 2000m volkomen uitgeteld op. 
Axel Draux/CABW en Brecht Fasseur/
KAAG kwamen wel aan. Hun wedstrijden 
verliepen erg tactisch en dus traag. Zij 
hadden er helemaal geen boodschap aan. 
Brecht werd in de 800m met 2’03”22 7de 
van zijn reeks. Axel strandde in de 1500m 
als 9de van zijn wedstrijd op 4’09”14. Zij 
stonden met 1’51”46 en 3’51”27 nochtans 
10de en 5de op de startlijsten.” 
Pieter Sisk/DCLA, bij de 1500m met 
3’48”55 als 3de performer ingeschreven, 
werd tactisch uitgeteld. Hij liet zich 
afzakken om het duw- en trekwerk te 
ontlopen en geraakte op het moment 
van de waarheid niet meer vooraan. 
Hij viel als 8ste met 4’04”90 uit. Aude 
Scheldeman/ADD, onze enige werpster, 
bleef onder het niveau van de EYOF toen 
zij de speer 47m64 ver gooide en 6de 
werd. De Tongerense haalde deze keer 
met 44m93 niet de finale. 
Verspringer Michael Obasuyi/DEIN 
deed beter dan vorig jaar in Tbilisi. De 
Oostendse tss-leerling werd toen 9de 
met 6m66. Hij scherpte deze keer zijn 
outdoorrecord van 7m15 tot 7m16 aan en 
haalde de 7de plaats. Michael hield Tuur 
Bras met 1/100 van het goud bij het BK-
indoor 60m horden. Hij sukkelde vanaf 
maart met het bekken. Die groeikwetsuur 
belette hem om zich voor de 110m horden 
te kwalificeren. 
Thomas Carmoy/CRAC zorgde voor de 
aangename verrassing. Hij behoorde met 
zijn 1m75 tot de kleinste hoogspringers, is 
pas eerstejaars, maar heeft een enorme 
sprongkracht. Zo strandde hij vorig jaar met 1m97 op amper 1 cm 
van het nationaal cadettenrecord van Bram Ghuys, kwalificeerde 
zich dit seizoen met 2m07 voor het EK en haalde er met 2m08 de 
finale, die met 2m07 een 6de plaats opleverde. Zeker niet gevleid. 
Hij miste zijn 2de poging op 2m11 slechts door een tikje met de 
hiel. Florian Colle/CSDY kwalificeerde zich met 4m85 voor het 
polsstokspringen. De wind belette echter recordsprongen. Florian 
haalde met 4m70 de finale en werd daar met 4m65 11de. 

Gery Follens: 

onrechtvaardige behandeling
Gery Follens trad voor de 5de keer aan 
als delegatieleider van een internationaal 
kampioenschap. “Ik maakte 4 WK’s mee, 
waarvan 3 bij de juniores en 1 bij de 
scholieren. Mijn voorkeur gaat uit naar 
jeugdkampioenschappen. Ik wil zo vlug 
mogelijk jongeren leren kennen. Als 
omroeper levert dat nuttige informatie 
op. Op dat vlak viel dit EK-scholieren 
mee. Wij beschikken over een talentrijke 
jeugdlichting met een uitstekende 
teamgeest. Ook de wedstrijdorganisatie 
mocht er zijn. Het hele programma 
werd stipt en volgens de regels van de kunst afgewerkt. Maar toch: waarom gunde 
de EAA in godsnaam dit EK aan Georgië ? Dit is zonder meer een klein, arm land. De 
werkloosheidsgraad bedraagt er 50 %. Onze reistickets bleken niet allemaal in orde. Het 
kwam gelukkig goed. Hordeloopster Stephanie Carbonelle en ik moesten in Zaventem 
wel de mensenfiles bij allerlei controleposten voorbij spurten om tijdig het vliegtuig 
te halen. Niet leuk. Wij kwamen na een tussenlanding in Kiev om 2u00 ‘s nachts in 
Tbilisi aan. De 14 voorziene hotelkamers, waarvan enkele met één bed, bleken niet meer 
beschikbaar. Wij kregen in ruil 3 appartementen toebedeeld. Die waren berekend voor 5 
personen. Noodgedwongen werden 2 bijkomende bedden in de living geplaatst. Wie  het 
toilet gebruikte, stond met zijn voeten in de douchecel. Zo klein was het. De spoeling 
werkte in één appartement al na één dag niet meer. Overal kwamen de douchekoppen 
los. Wij wachtten vergeefs op reparatie. Er hing schimmel in de kamers en airco ontbrak 
in zo’n warm land. Het restaurant bevond zich in een tent, die op de warmste plek van 
een veld stond. Elke dag was het kip met rijst. Eén en ander lag er te lang, de warme kip 
bleek koud. Ons verblijf bevond zich op een half uur rijden van het stadion. Ook op de 
bus bleek geen airco voorhanden. Wat een verschil met de Duitsers en de Tsjechen, die 
in een luxehotel verbleven met een immense fysioruimte en zicht op de piste. Dat rook 
naar oneerlijke behandeling, ja zelfs competitievervalsing. De twee laatste avonden 
trokken wij met de atleten op kosten van de bond naar hun restaurant. Zo kregen wij 
toch een degelijke maaltijd tussen de kiezen. Wij laten het hier niet bij. In overleg met 
teamleider Max De Vylder volgt er een schrijven aan de EAA. Wij staan trouwens niet 
alleen. Andere landen vonden het ook ondermaats. ‘Wij kunnen veel beter,’ verklapte 
een afgevaardigde uit Hongarije, dat over twee jaar dit EK organiseert. De reacties bij 
de atleten vielen mee. Zij begrepen, dat ons geen schuld trof. Bovendien kwam het bij 
een deel van hen niet als een verrassing aan. Zij maakten vorig jaar bij de EYOF in Tbilisi 
al hetzelfde mee.” 

Nog twee Belgische finalisten in het bloedhete 
Georgië: links Laures Bauwens met een knappe 
5de plaats in de 200m en bovenaan Eliott Crestan 
in de 800m-finale op weg naar plaats 7.

Landenrangschikking volgens finaleplaatsen 
(Placing Tabel) 
  Goud Zilver Brons 4de 5de 6de 7de 8ste Totaal
Punten=> 8 7 6 5 4 3 2 1 
1 GER 32 28 12 20 16 21 5.5 1.5 136
2 GBR 40 28 24 10 15.5 6 8  131.5
3 FRA 24 14 12 20 17 3 4 3 97
4 ESP  28 24 15 8 12 6 3 96
5 ITA 24 21 18 10 8 3  5.25 89.25
6 FIN 16  30 20 8 6 2 2 84
7 POL 8 14 12 10 16 6 6 3 75
8 ROU 16 7 18  4 6 4 1 56
9 SWE 8 14 6 5 12 3 6 2 56
10 BEL  8 14 6 10 8 3 4  53
11 GRE 24 7 6  4 6 3.5  50.5
12 UKR 16  6 15 4 6 2 1 50
13 BLR 8 21  10  3 4 1 47
14 SUI 16 7  15  3 2 1 44
15 TUR 8 14 6 5  6 2 1 42
16 NOR 8 7 12 5 8    40
17 CZE 8  12  4 3 2 2 31
18 IRE  7 6 5 4  4 2.25 28.25
19 HUN 8 7  5 4  2 2 28
20 MOL 16 7       23
21 AUS  14 6   3   23
22 SLO  14   4   1 19
23 LAT 8  6   3   17
24 CRO   6 5 4    15
25 SER 8   4    1 13
26 DEN 8      2 2 12
27 POR   6   3 2 1 12
28 LIT  7     4  11
29 SVK   6  3.5    9.5
30 CYP 8        8
31 BIH    5  3   8
31 BUL    5  3   8
33 ARM     4 3   7
34 GEO     4   1 5
35 ICE     4    4
36 EST      3   3
37 ISR       2  2
37 LUX       2  2
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Landenrangschikking volgens medailles
  Goud Zilver Brons
1 GBR 5 4 4
2 GER 4 4 2
3 ITA 3 3 3
4 FRA 3 2 2
5 GRE 3 1 1
6 ROU 2 1 3
7 MOL 2 1 
7 SUI 2 1 
9 FIN 2  5
10 UKR 2  1
11 BLR 1 3 
12 POL 1 2 2
13 BEL 1 2 1
13 SWE 1 2 1
13 TUR 1 2 1
16 NOR 1 1 2
17 HUN 1 1 
18 CZE 1  2
19 LAT 1  1
20 CYP 1  
20 DEN 1  
20 SER 1  
23 ESP  4 4
24 AUS  2 1
25 SLO   2 
26 IRE  1 1
27 LIT  1 
28 CRO   1
28 POR   1
28 SVK   1

  Een EK zonder Nederland
Groot-Brittannië haalde het met 5 gouden, 4 zilveren en 4 bronzen medailles van 
Duitsland (4,4,2) en Italië (3,3,3). Duitsland (136 punten) scoorde het best in de 
puntentabel. Groot-Brittannië (131,5 punten) en Frankrijk (97 punten) namen de 
dichtste ereplaatsen in. Ons land bezette met 1 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen 
medaille samen met Zweden en Turkije de 13de plaats en met 53 punten de 10de in 
de puntentabel. Dat gebeurde wel in afwezigheid van het dopinggeschorste Rusland. 
Ook Nederland ontbrak. “Ten onrechte,” meent  Gery Follens. “De Nederlanders 
vinden scholieren te jong om in EK’s en WK’s uit te spelen. Toch organiseerden 
onze noorderburen in 2013 de EYOF in Utrecht, waarin enkel eerstejaarsscholieren 
en cadetten mogen aantreden. De nieuwe wind waaide pas nadien doorheen hun 
rangen. Zo paste Nederland vorig jaar voor het WK-scholieren. Dat is voor ons 
evenmin een must. Wij beperkten die deelname met strenge minima. Maar voor 
een EK-scholieren en de EYOF, mag een groot collectief. Dit is de ideale leerschool. 
Wij kunnen op dat niveau bovendien nog meespelen voor de knikkers.” 
Noot van de redactie: een beetje WK-geschiedenis… In 1999 werd het eerste 
scholieren-WK georganiseerd in… Bydgoszcz, de locatie waar onze juniores 
momenteel op mondiaal niveau aan de slag zijn. 3 meisjes en 8 jongens werden naar 
dat WK in Polen gestuurd, maar vier jaar later, toen er naar Canada (Sherbrooke) 
moest gereisd worden, was er nog slechts 1 meisje en 1 jongen van de partij. Daarna 
besloot de KBAB eveneens – met dezelfde argumenten van onze noorderburen: bij 
de scholieren kan de invloed van de lichamelijke ontwikkeling te bepalend zijn voor 
een prestatie – om géén scholieren meer uit te zenden naar de WKu18. Er werden 
dus geen minima bepaald voor Marrakech 2005. Toeval of niet: net dat jaar kwamen 
er in Walonnië enkele talentrijke jongens de kop opsteken. Maar de KBAB zond geen 
ploeg uit. Daarop nam de LBFA zelf het initiatief om vier jongens naar Marokko te 
sturen, de VAL bleef bij haar standpunt. In Marrakech liep ene Jonathan Borlée naar 
een 5de plaats in de 400m, zijn tweelingbroer Kévin bereikte er de halve finale van 
de 200m. Dat was uiteraard een situatie die naar de toekomst toe niet voor herhaling 
vatbaar was en sedert Ostrava/Cze 2007, werden nog beperkte delegaties – lees: 
strenge minima - uitgestuurd naar deze WK voor scholieren.

Links: 
14 tot 17 juli 2016 Tbilisi/Geo 
Samenvatting: http://www.val.be/?mnuid=923

@letiekleven verzonden: woensdag 20 juli 2016

Teksten: Hans VANBESIEN 
Foto’s: met dank aan Gery Follens en de Belgische delegatie 
Eindredactie, Lay-out: Michel JORDENS


