Belgische Kampioenschappen
Juniores en Beloften Mannen

Beloften: Michael Rossaert herstelt jeugdzonde

Michael Rossaert maakt duidelijk hoe
dicht bij elkaar de 100m-finalisten over de
eindstreep flitsten. De Waaslander was wel
de enige sprinter met twee medailles. Dat
konden zelfs de 100m-winnaar (Clement
Brunin, links) en Victor Hofmans (200mzilver, rechts) niet zeggen.

11 van de 16 winnende prestaties waren bij dit BK-beloften beter dan vorig jaar
in Brugge, toen stortbuien en koude goede resultaten vaak uitsloten. Twee derden
van de edities van deze titelstrijd, die in 1990 in Sint-Lambrechts Woluwe voor
het eerst plaats vond, en na een onderbreking van 5 jaar in 2001 een herstart
kende, bleken beter. Nieuwe top tien prestaties aller tijden en wedstrijdrecords
bleven deze keer uit. Toch was er ook veel goed nieuws: de sprinters scoorden
globaal genomen goed en de springers zelfs uitstekend.
Michael Rossaert/ACW had er een
aandeel in. De 21-jarige Waaslandse ITTstudent, verbeterde zich bij de 100m
van 10”78 tot 10”70, maar strandde op
1/100 van Clement Brunin/USBW, die
12/100 beter dan ooit presteerde. Het
ging er algemeen erg close aan toe. Zo
gaf Simon Mengal/USBW als 3de ook
amper 1/100 toe aan Michael Rossaert.
De trainingsmakker van Clement Brunin
kneep 8/100 af van zijn record. Laurent
Henry/ATLA, 6de en laatste finalist, bleef
ook onder 11 seconden. De Limburger
verbeterde zich van 10”89 tot 10”87.
Alle finalisten liepen sneller dan ooit,
volgens de omroeper. Moeilijk vast te
stellen, want van Kuba Di Vita Gaylord/
CABW (5de 10”84) bleek in geen enkel
Jaarboek wat terug te vinden. De 200m
viel op dankzij een Vlaams podiumtrio.
Michael Rossaert haalde het in 21”42
van Victor Hofmans/OLSE (21”50) en
Christian Iguacel/AVKA (21”61). Bergense
rechtenstudent Clement Brunin (21”73)
en Simon Mengal (21”84) strandden
op de dichtste ereplaatsen. Michael
Rossaert blikte met gemengde gevoelens
terug. “Ik verbeterde mij gevoelig in
de 100m, maar verspeelde de zege in
de reeksen. Ik wilde krachten sparen
en bolde uit. Ik geraakte in de finale,
maar stond in een buitenbaan. Mijn
gestalte speelt mij op die korte afstand
ook parten. Ik kom met mijn 1m94
moeilijker op dreef dan kleinere kerels
zoals Brunin en Mengal. Ik vertrouwde
mij evenmin de titel van de 200m toe.
Robin Vanderbemden/SER schreef zich
in. Ik maakte geen schijn van kans tegen
hem. Hij liep vrijdag bij de Memorial
20”85, maar bleef vandaag weg.”
De beloftetitel van de 400m viel voor de
vierde keer op rij in handen van RESC.
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Sebastien Lins won in 2013 en 2014.
Asamti Badji deed het in Nijvel met 48”48
voor de tweede keer op rij. Hij heeft
met Nafi Thiam een Senegalese vader
gemeen, woont in Laken, maar spreekt
bij voorkeur Nederlands en is student
burgerlijk ingenieur aan de VUB. Moeder
Benedict Covens is een Vlaamse die zich
op de marathon toelegt. LBFA-atleten
beheersten ook de hordewedstrijden.

Thomas Durant/CRAC won net
als in 2014 de 110m horden
en liep met 14”79 exact even
snel als toen. Maarten Raes/
HCO en Giovanni Pieters/
ACME trainen sinds één jaar
samen bij Filip Gilson. Zij voerden met
51”98 en 52”87 de 400m horden aan.
Maarten, die met 12/100 het BK AC
podium misliep, zat sinds enkele dagen
met een lieskwetsuur. De Jabbekenaar
hoopte dat het overwaaide, maar dat
deed het zelfs na één uur opwarmen niet.
Hij staakte na het startschot meteen de
strijd. Giovanni kon zich na een zomerse
schoolstage onvoldoende voorbereiden
en voelde zich als 3de met 54”94 op
zijn huidige waarde geklopt. Jannes
Boonen/ABES, met 14m49 de beste
hinkstapspringer na een spannend duel
met Yves Pausenberger/KAAG (14m45),
verzekerde zich met 54”04 van het zilver.
Julien Brennet Lannoy/JSMC won in
52”96. Hij haalde twee jaar geleden in
eigen Moeskroen al de juniorestitel.
Werpers in de schaduw
Het werptalent schuilde in Nijvel bij de
juniores mannen. De beloften stonden in
de schaduw. Zo won Joannes Van Steen/
VOLH zijn eerste BK-titel ooit met 13m46
in het kogelstoten. Stijn Vercammen/
HAMM wilde bij het discuswerpen
clubmakker
Stijn
Spillaert/HAMM
opvolgen. Hij strandde als 2de op 45 cm

Mathias maakte nog wat goed
Mathias Broothaerts/LYRA stak er met 7m51 in het verspringen bovenuit. Normaal:
de Kontichse student industrieel ingenieur bracht in 2014 bij het BK AC het nationaal
belofterecord op 8m07. “Dat niveau wil ik opnieuw halen. Dit seizoen kon het helaas
niet. De studies lieten het wel toe. Mijn ouders gunden mij spreiding. Mijn lichaam liet
het echter afweten. Ik liep een kniekwetsuur op. Toen dat achter de rug lag, schakelde
een scheurtje van de hamstrings, opgelopen bij het KVV, mij uit. Opbouwen kon niet.
Toch zat er vandaag meer in dan 7m51. Ik raakte niet eens de plank. Dat kostte mij
zo’n 20 cm. Ik geraakte ook moeilijk in de wedstrijd. De organisatoren lieten ons samen
met de juniores springen. Dat betekende 18 deelnemers en ruim één kwartier wachten
tussen elke poging. Ik kan nu mijn spieren laten rusten. Maar niet alle problemen
zijn van de baan. Ik vrees het einde bij Topsport Vlaanderen. Vraag blijft ook of
mijn A statuut na 2 mindere jaren niet in het gedrang komt. Die titel deed alleszins
deugd.” Ook de verticale
springnummers mochten er
zijn. Arne Broeders/DCLA
won het polsstokspringen
met 5m20. Een zeldzame
hoogte bij een BK-beloften,
maar geen verrassing: Arne
haalde dit seizoen 5m61 en
werd 4de bij het EK.
Emile
Verdonck/AZW
piekte naar het BKbeloften en met succes.
De
Kortrijkse
student
KMO management won
het
hoogspringen
en
verbeterde zich van 2m13
tot 2m14. Mathias Broothaerts kan weer lachen. Hij won de verspringtitel voor Luikenaar
Francois Grailet (links, 7m14) en Gentenaar Yves Pausenberger (rechts) die na
hinkstapzilver ook verspringbrons kreeg voor zijn 6m84.
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van lokale Florient Willocq/CABW (1ste met 44m85).
Trainer Tony Duchateau meldde zich in Nijvel, maar
zoon Jarne Duchateau/OB bleef op zijn advies
thuis. Zijn rug speelde weer op. Daarmee lag in het
speerwerpen de weg naar een 2de opeenvolgende
titel open voor Jonas Bogaerts/LEBB (61m15).
De afstandsnummers maakten ook een bescheiden
indruk. Zo was Jef Torbeyns/DAC in de 3000m
steeple met 9’32”77 de beste van twee beloften.
Beiden hielden wel de vier juniores achter zich.
Jeugdkampioenen van weleer maakten het in de
vlakke afstandsnummers waar. Aurèle Vandeputte/
HAC werd twee dagen vooraf bij de 800m voor beloften
van de Memorial met 1’48”57 nog 7de. Hij won in 2014
het BKJ en
vorig
jaar
het BK AC.
De 21-jarige
Oostkampnaar
miste dit jaar
Joannes Van Steen.
nog een titel
en trok dus
naar
Nijvel.
Hij
hield
er in een uitputtingsslag twee volle ronden
titelverdediger Viktor Benschop/KAAG op
de tweede plaats en won in 1’51”55. Robin
Hendrix/OEH verspeelde na zijn scholierengoud
van de 3000m in 2012 in Oordegem twee jaar
door kwetsuren. De student architectuur
knoopte in Nijvel met een winnende 4’04”97
weer aan met het BK-goud. Ward Van Der
Kelen/EA riep herinneringen op aan het BKJ
5000m in 2014 in Vilvoorde. De Dilbekenaar
won toen met een zucht voorsprong van Ward
Aurèle Vandeputte
D’hoore/HAC, die momenteel op studiestage in
houdt Viktor Benschop
Ethiopië verblijft. Ward deed het in Nijvel met
af in de 800m.
15’07”95 netjes over.

Wakker in Waals-Brabant
Julien Brennet Lannoy/JSMC (400mH:
goud in 52”96): “Ik bracht twee jaar
geleden mijn record bij het BKJ op 53”24
en vandaag op 52”96. Tussenin kon ik
weinig bewijzen. Ik spreidde nochtans
mijn LO-studies in Louvain-La-Neuve en
kan rekenen op mijn vriendin, een Franse
ex-atlete. Ik verzwakte evenwel door
toxoplasmose en klierkoorts.”
Viktor Benschop/KAAG (800m: zilver
in 1’52”18): “Ik rekende op spurtwinst.
Aurèle Vandeputte is intrinsiek ruim twee
seconden sneller, maar zat met de 800m
van de Memorial-U23 in de benen, maakte
ik mij sterk. Maar na 55” halfweg zat ik op
mijn tandvlees. Hij was gewoon te sterk
om mijn titel te verlengen.”
Emile
Verdonck/AZW
(hoog:
goud
met 2m14): “Ik verbeterde mij met 1
centimeter. Ook op 2m16 zag het er mooi
uit. Geen verrassing. Ik voelde mij mentaal
ijzersterk. De tweede zittijd van het
eerste jaar KMO management lag achter
de rug. De vrouwencompetitie met Claire
Orcel duurde langer dan voorzien. Wij
begonnen dus met vertraging. Gelukkig: zo
konden wij in droog weer springen. Mijn
hele seizoen viel mee. Ik verbeterde mij
met 6 cm.”
Victor Hofmans/OLSE (200m: zilver
in 21”50): “Ik verbeterde mij vandaag
met 3/100. Vreemd: amper één week
geleden had ik bij de Memorial Urban in
de Anspachlaan nog 22”53 nodig. En dat
bij een 200m rechtdoor lopen. Ik heb
blijkbaar een bocht nodig. Vandaag was de
bezetting wel een stuk sterker. Ik studeer
sportmanagement in Turnhout en keer
dagelijks naar huis terug in Oelegem. Zo
kan ik deelnemen aan de clubtrainingen
van Walter Lommaert.”
Bert De Muynck/RIEM (400m: brons in
50”19): “Ik stond met 51”18 pas 11de
op de startlijst, verbeterde mij in de
voorlaatste reeks tot 50”19 en haalde
brons. Een geslaagd eerste atletiekjaar
dus. Als scholier probeerde ik het op de
middellange afstand. Dat werd niets. Ik
schakelde naar het voetbal over en speelde
bij een caféploeg. Leuk, maar sportief
wilde ik meer. ‘Jongens, ik keer terug
naar de atletiek!’ Ik wil mijn snelheid
benutten.”

De titels in de langste loopnummers waren in Nijvel voor Ward
Van Der Kelen in de 5000m (foto
boven) en voor Jef Torbeyns in
de steeple (foto links).
Het 400m-podium was voor
Asamti Badji (midden) voor Kevin
Dotremont (links) en Bert De
Muynck (rechts) die vanuit een
andere serie het brons inpalmde.

Juniores: Favorieten zijn vermoeid

Het was een lang seizoen voor de meeste juniores. Met onder meer hun eigen
wereldkampioenschap in het Poolse Bydgoszcz, piekte een deel van hen twee
maanden eerder waardoor sommigen nu echt wel op hun tandvlees zaten. Het
gevolg was dan ook dat liefst de helft van alle topfavorieten naast het Belgisch
goud grepen. De VAL en de LBFA verdeelden de titels netjes onder elkaar. De
Franstaligen waren vooral in de loopnummers bijzonder sterk terwijl de Vlamingen
domineerden in de kampnummers.
Een WK-deelnemer die volgens de kenners
makkelijk zijn wedstrijd zou winnen, was
Dylan Owusu/RCG. De Gentenaar verloor
in eigen land sinds mensenheugenis geen
400m hordewedstrijd meer tegen leeftijdsgenoten en liet eerder dit seizoen
al 51”77 noteren. Echt diep moest hij
niet gaan om te winnen en in spaarmodus
klokte hij 54”28. Achter hem was het een
stuk spannender voor de overige podiumplekken. Het zilver ging naar een andere
Dylan - Caty/RESC (55”22) - die eerder dit
seizoen in Franse outfit ook naar het WK
ging maar de dubbele nationaliteit heeft.
Het brons was voor Hannes Huyck/SPBO
die zich met ruim een volle seconde verbeterde tot 55”78 en daarmee schaduwfavoriet Mathieu Braem/JSMC (55”80)
nog nipt voorbleef. Dylan Caty liep in
14”41 nog naar logische winst in de 110m
horden maar overtuigde allerminst want
in Polen haalde hij nog 13”67. Plaatsen
twee en drie gingen naar respectievelijk
Jordi Van Den Eynden/KAPE (14”60) en
Hannes Huyck. De atleet van Sparta Bornem verbeterde zich andermaal spectaculair van 15”34 tot 14”68 en was ook nu
twee honderdsten sneller dan een rechtstreekse concurrent. Slachtoffer van
dienst was meerkamper Jean-Baptiste
Nutte/DS. Quasi het volledige 4x400mteam van het WK in Polen, schreef zich
in voor de 400m. Julian Cobbaert/VITA
moest echter forfait geven met een
voedselvergiftiging waardoor Alexander
Doom/AVR en Gerbrand Huts/RCT het
onder hun tweetjes zouden uitmaken
wie Belgisch kampioen zou worden. De
logica werd ook hier gerespecteerd en
Alexander (48”11) won, na een sterke

De 100m-finale met vlnr.: Kobe Vleminckx (5de,
10”94), winnaar Jordan Paquot (10”66), Raphael Kapenda (zilver, 10”76), Camille Snyders
(4de, 10”87) en Marvin Nicque (brons in 10”82).

Lindert sprint favorieten voorbij

Lindert Lemouche.

In een 800m is het altijd afwachten welke tactiek de favorieten toepassen. Soms gaat
het vanaf de eerste meters snoeihard terwijl het tijdens kampioenschappen vaak pas
explodeert ruim voorbij halfweg. In dat laatste geval komen vaker verrassende namen
naar voor want atleten met een verschroeiende eindsprint verkiezen een eerder traag
begin. Ook Lindert Lemouche/LYRA, nochtans pas als vijfde gerangschikt, beschikt over
snelle benen en kon dankzij een tactische race alle favorieten een hak zetten. Pas na
600m kwam er enige beweging in het pak en hij vond het gaatje dat nodig was om zich
los te rukken. Hij won in 1’55”82. Voor de Lierenaar, die bijzonder gelukkig is met dit
succes, is het alvast hét hoogtepunt uit zijn carrière. “Ik weet dat ik sterk ben als het
op een eindsprint aankomt maar ik had absoluut niet verwacht dat het zo’n vaart zou
lopen. Ik hoopte wel stiekem op een medaille maar aan winst had ik echt niet gedacht.
De wedstrijd verliep perfect voor mij want na driekwart van onze race hadden we
nog amper energie verspild. Ik zat redelijk achteraan en had schrik om ingesloten te
geraken. Gelukkig vond ik een gaatje en kon me losrukken uit de achterste regionen.
Op dat moment ben ik voluit gegaan en kon heel wat atleten remonteren. Uiteraard gaf
dat een boost en puur op adrenaline kon ik zelfs nog wat versnellen. Ik zag de kans om
een podiumplek te halen en was echt niet meer te stoppen. In de laatste meter heb ik
me gewoon over de eindmeet geworpen en op basis van de finishfoto werd ik aangeduid
als winnaar. Ik bleek uiteindelijk twee honderdsten sneller te zijn dan Maxime Delvoie/
CSDY. Uiteraard is dit dé belangrijkste overwinning uit mijn atletiekloopbaan. Ik wil
iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt dan ook bedanken. Gezien mijn topvorm kan
het zijn dat ik nog ergens een wedstrijdje uitpik om een PR te lopen maar anderzijds
was het seizoen al best vermoeiend en kan het zijn dat ik er meteen de riem afleg.”

start, duidelijk voor de Vlaams-Brabander (48”95). Stef Botte/ASVO verbeterde
zich stevig tot 49”35 en werd knap derde.
Andere verwachte kampioenen zijn eeuwige rivalen Matthias Quintelier/AVKA en
Ilya Defrère/DCLA. Ilya, die zich dit jaar
vanwege een blessure bewust wat meer
op het discuswerpen heeft toegelegd,
was de beste in de onderlinge strijd.
Matthias kwam te laat op dreef en liet
in zijn laatste beurt nog 48m46 noteren
maar dat was onvoldoende om Ilya nog
van winst te houden. Die laatste wierp
zijn projectiel naar 51m77 en nestelt zich
op de zevende plaats allertijden. Met de
kogel was het wel prijs voor Matthias
(17m56) alhoewel hij de overwinning
echt niet op een schoteltje kreeg. Max
Vlassak/SACN was al een tijd goed bezig
en bewees met 17m08 andermaal zijn
topvorm. De Limburger komt op de vierde plaats van de allertijden ranglijsten.
Giebe Algoet/HCO kwam in het hoogspringen nooit in de problemen. Toen

Wakker in Waals-Brabant
Jeroen Gonnissen/FLAC (ver:
goud met 7m04): “Ik had nooit
gedacht dat ik Belgisch kampioen kon worden maar hoopte wel om mee te doen voor
de medailles. Op trainingen
sprong ik regelmatig voorbij
6m50 maar nu ging ik nog ruim
een halve meter verder. Het
was bovendien een bijzonder
spannende wedstrijd en pas bij
mijn ultieme poging kon ik het
goud veiligstellen. Uiteraard
is dit het hoogtepunt uit mijn
carrière. Na een lang seizoen
ga ik nu rusten om me daarna
optimaal voor te bereiden op
de winter.”

Jeroen Gonissen met Marvin Nicque (links) en Amaury Brouwers
(rechts) op het verspringpodium.

Giebe Algoet/HCO (hoog: goud met 2m04): “Ik verwachtte wel een titel want mijn
eerste achtervolger sprong dit seizoen zeventien centimeter minder hoog dan ik.
Toch was ik er niet helemaal gerust in want een blessure aan de patellapees hield
me quasi twee maanden aan de kant. In die zin ben ik wel tevreden met 2m04 alhoewel ik slechts nipt miste op 2m06. Na een moeilijk seizoen
is dit wel een opsteker. Alle krediet aan mijn trainer Bram
Giebe Algoet.
Mignauw want hij bleef ik mij geloven.”
Dylan Owusu/RCG (400mH: goud in 54”28): “Gezien de deelnemerslijsten leek winst redelijk evident. Ik had echter
zware benen want het was toch al mijn zestiende baanronde
van het seizoen. Bovendien was de tegenstand niet min want
Hannes bewees een week geleden dat hij een snelle 400m kan
lopen. Na de start had ik Mathieu Braem meteen te pakken
en ik voelde dat ik ook voorsprong pakte op de rest. In de
laatste rechte lijn kon ik gereserveerd lopen want niemand
kwam nog dichterbij.”

Sven Jacobs/EA na 1m90 afhaakte, was
hij nog de enige springer die voor goud
ging. Op 2m02 ging hij er bij zijn derde
beurt over en na twee pogingen lukte ook
2m04. Daarna stokte de machine en werd
hij tweede achter Serge Buledi/RFCL
die weliswaar dezelfde hoogte haalde
maar als buitenlander niet in aanmerking kwam voor het podium. Ook Robin
Bodart/BBS won zoals verwacht. Met de
polsstok sprong hij over 4m70 en op dat
moment was zilveren Thomas Van Nuffelen/AVZK (4m50) reeds uit competitie. Een laatste ranglijstaanvoerder die
zijn favorietenrol met verve vervulde,
was Jacob Grobbel/DCLA. Ondanks een
schouderblessure wierp hij 57m94 met
de speer. De concurrentie kwam nog uit
onverwachte hoek want clubmakker Stijn
Van Aelst (55m00) werd knap tweede.
Waalse lopers
Voor de rest waren het dus allemaal verrassende overwinningen. Zo had waarschijnlijk niemand een cent gegeven voor
de kansen van Jeroen Gonnissen/FLAC in
het verspringen. Niet dat favoriet Marvin Nicque/ACW het slecht deed want
in zijn laatste beurt kwam hij met 7m00
even aan de leiding. Jeroen reageerde

Matthias Quintelier/AVKA (kogel: goud met 17m56; discus:
zilver met 48m46): “Bij het kogelstoten was ik toch op mijn
hoede voor Max Vlassak die echt een topwedstrijd had met
een zeer knappe reeks. Eenzelfde verhaal met de discus ook
al kon ik daar uiteindelijk nog een behoorlijke worp neerzetten. Maar vermits het hier een BK betreft, en het dus
de plaatsen zijn die tellen, kan ik wel tevreden zijn. Er had
meer ingezeten maar vanwege het late tijdstip in het seizoen
en de herexamens, kon ik niet voluit trainen zodat ik vrede kan nemen met dit
resultaat.”
Hannes Huyck/SPBO (400mH: brons in 55”78; 110mH: brons in 14”68): “Als eerstejaars had ik weinig verwachtingen van dit BK maar het werd een topwedstrijd.
Ik verpulverde mijn beide persoonlijke records, klopte atleten die dit jaar al heel
wat sneller waren dan ik en werd beloond met twee bronzen medailles. Het was
een seizoen met ups-and-downs maar dit waren twee dikke ‘ups’. Vooral de 110m
horden verraste me want mijn benen waren nog totaal verzuurd van die 400m. Ik
nam echter een goede start en bleef knokken tot het einde.”
Jacob Grobbel/DCLA (speer: goud met 57m94): “Ik heb al een tijdje last van een
vervelende schouderblessure en kon dus niet voluit trainen. Bovendien was het aan
het regenen op het moment dat we aan onze competitie begonnen, dus een absolute topworp zat
er sowieso niet
in. Gezien de omstandigheden kan
ik dan ook zeer
tevreden terugblikken op dit BK
want ik zette een
zeer
constante
reeks neer. Dat
er met Stijn Van
Aelst een clubgenoot mee op het
podium mag, is
Jacob Grobbel en Stijn Van Aelst
een zeer leuk ex(links) maakten er een Leuvense
traatje.”
speerdubbel van. Vincent Laporte
kreeg brons voor zijn 51m28.

prompt met 7m04 en pakte het goud.
Opmerkelijk is dat zijn record daarvoor
slechts op 6m48 stond. In de zuivere
sprintnummers geen Kobe Vleminckx/
ACHL aan het feest. De Kempenzoon die
dit seizoen naar 10”58 snelde in de 100m,
was uitgeblust en werd slechts vijfde in
10”94. Iemand die wel specifiek gepiekt
had naar dit BK, was Jordan Paquot/
SER. Met 10”66, tevens de derde tijd
ooit gelopen door een junior, verwees
hij Raphael Kapenda/SMAC (10”76) naar
een tweede plaats. En nog was het niet
gedaan voor Jordan want ook de 200m
zette hij naar zijn hand. Raphael Kapenda voerde de lijst aan maar moest met
22”22 duidelijk zijn meerdere erkennen
in de atleet van Seraing (21”98). Een verrassende Camille Snyders/WACO won de
voorlaatste reeks en nestelde zich met
22”18 nog tussen de twee kamphanen.
De overige loopnummers werden ook al-
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lemaal beslecht na een prangende eindsprint en telkens met een Franstalige
atleet die met de zege ging lopen. In de
1500m sprintte Julien Celis/HF (4’11”45)
net iets sneller dan favoriet Dries De
Smet/LEBB (4’11”80). In de 5000m
kraakte de plaatselijke lijstaanvoerder
Dorian Boulvin/CABW (15’33”80) pas in
de slotmeters en zag Clement Deflandre/HERV in 15’32”67 juichend finishen.
In de 3000m steeple was het ook een underdog die won. Timote Colquhoun/DS
was in 10’01”76, tevens een stevig nieuw
persoonlijk record, de beste. Christophe
Hoorens/RESC tenslotte domineerde
het hinkstapspringen met 13m93. Bronzen Egbert Appiah/OLSE maakte nog de
meeste vooruitgang door met 13m53 van
plaats acht naar een podiumplaats te
springen.
Niet zo onverwachtde de beste in Nijvel: Alexander Doom in de 400 meter.
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