
KW Scholieren Jongens 

Brabantse Brammen zetten 
de puntjes op de i 
Gent, 17 januari - Bram Luyex en Bram Ghuys, de twee Brabantse Brammen, slaagden 
erin om twee keer goud te veroveren. Luyex spurtte met verzuurde 400m-benen naar 
afgetekende ZOOm-winst in ZZU85. Ghuys spreidde technische perfectie tentoon over de 
horden en in de hoogspring/at. 

Om 9u30 moesten de verspringers al aan de 
(verspring)bak. Zoals verwacht kwamen de 
gebroeders Sanctorum/FlAC sterk uit de verf. 
Maxim haalde het met een sprong van 6m74 
nipt voor de lange Nederlander Joeri Van Der 
Hooft die bij Halestra is aangesloten. Maxims 
broer Mathias had aan 6m41 genoeg voor de 
derd e pla ats. In het hoog deed Mathias 
Sanctorum één plaatsje beter. Een sprong 
over 1 m90 leverde hem het zilver op. De win
naar, Bram Ghuys/OEH, begon pas op die 
hoogte. Daarna gin g hij foutloos door tot 
2m08 en liet hij, nadat hij twee keer faalde 
op 2m12, de lat op de Belgische recordhoogte 
van 2m15 leggen. Maar hij redde het niet. 
Toch hoopt hij om dit seizoen nog het SR van 
Stijn 5troobants te pakken. Eerder had Ghuys 
al deelgenomen aan de 60m horden. In de 
reeksen deed hij (8"27) samen met leander 
Tommelein/OB (8"36) het beste verhopen 
voor de finale. Tot een echt duel kwam het 
ech ter niet want Ghuys stak in de finale nog 

een tandje bij. Hij stormd e naar 8"08. 
Tommelein strandde op 15 honderdsten. In de 
60m zonder horden ging de overwinning ver
rassend naa r Jéremi Sortino/ABES. Op de 
inschrijvingslijs t stond hij pas met de ach tste 
tijd achter zijn naam. Maar na de series, 
waarin hij zijn PR aanscherpte van 7"34 tot 
7"23, was duidelijk dat hij een te duchten 
titelkandidaat was. In de finale kneep de man 
van AB ES er nog twee honderdsten vanaf en 
vlo erd e hij superfavorie t Lo ri jn Ver
brugghe/ ACA en Filip Vereammen/ AVKA. 
Opvallend: in de 200m stonden er drie totaal 
andere namen op het podium terwijl noch
tans medaillewinn aa rs Vercammen en 
verbrugghe aan de start stonden . Een sterke 
Bram Luycx/DCLA won het slotnummer in 
22"85. Eerder won de eerstejaa rs de 400m 
nadat hij in de laatste meters nog nipt Joren 
Bouckaert/ABES kon afhouden die sterk 
opzette langs de binnenkant. Zijn winnende 
tijd, 51"51. Ook in de 800m werd er tot op de 

jéremlSortino (rechts) houdt in het oog van de fotofinish 2j100sten over op Lorijn Verbrugghe: 7"21 tegen r23. 
Filip Vercammen (links) krijgt brons in deze 60m-finale. Met Neil Akenzua (lOOm) en joren Bouckaert (400m), gin
gen nog twee zilveren scholierenmedailles in de sprint naar ABfS. [Foto: Willy Of BROYfR] 

Broeders 
Arne Broeders opteerde voor de combinatie polsstok en kogel. In het kogelstoten pakte hij onverhoopt 
zilver nadat hij zijn reco rd verbeterde met meer dan 1 meter! "Ik ben al heel de winter goed aan het 
gooien op training, soms gooide ik zelfs over de 14 meter. Maar in de wedstrijd is het altijd uitgeble
ven." Na de podiumceremonie ging hij aanwijzingen geven aan zijn jongere broer Ben die op dat 
moment met de polsstok bezig was. Nadat Arne zelf klaar was met het polsstokspringen, mocht hij 
opnieuw naar het podium. "Ik ging er bij het polsstok gewoon proberen het beste van te maken. Het 
kogel was goed en alles wat erbij kwam, was meegenomen. Tijdens de opwarming had ik een heel 
goed gevoel. Mijn sprongen lukten perfect. H Uiteindelijk wipte hij over 4 meter: "Mijn vorige persoonlij
ke record was 3m91. Toch had er vandaag misschien iets meer in gezeten, maar het is er niet echt uit 
gekomen. Welke nummers ik ga doen op hel BK, weet ik nog niet, maar de kans is groot dat ik opnieuw 
voor polsstok kies. Het hoofddoel blijft voor mij toch de meerkamp." 

Jurian Boschmans/HAKI (goud hinkstclp met 13m46; 
4de vcr mei 6m39): "Ik /Iad gehoopt op 13 meter, 
maar dit had ik niet verwdcht. Ik verbeter mijn 
record met 63cm. Bij' het versprmgen werd ik nipt 
vier(/e, ook met een pef500nlljk record. Ik wil me 
blijven toe/eggen op vel en hinkstap. Bij het ver 
wil Ik de 6m50 halen en bij hel hinkstap bevesti· 
gen." 
Kenneth Oe Becker/OEH (goud koqel met 15mlS), 
"Ik vond het goed, maal cr kaf' altijd nog meer bij. 
Mijn persoonlijk record is 150141. Ik hoop om op het 
einde van de winter 16 meter te stoten. Met 5kg 
stolen gaat voor mij zeker even goed als met 4kg." 
Jéremi Sortino/AB~ S (goud 60m in 7"21): "Ik had 
voordien nog niet zo goed grlopen, maar ik was 
ook ziek. Het \VilS onverwacht. Ik heb twee weken 
intemief getraind met mijn trainer, vandaar de 
vooruitgang denk ik. Mijn volgrndc grote doel is het 
11K. Daar wil ik minstens podium lIalcn. 11 

Fil ip Ve(ca mmen/AVKA (brons 6Um in 7"29; 4de 
200m in 23"17): "Jk kwam veel te IlilJg op gang in 
de 6Vm. Daaf lal ik toch nog aan moelen werken 
Me 10 ktachtig als lorijn uil de Mokken duwen, kJn 
ik nief. Van mijn tijden kun je niet veel opmaken, 
want ik moest viel keer lopen vandaag." 
lolijn verbrugghe/ACA (zilver 60111 in 7"23; 6de 
200m in 23"45): "Ik had dele wi/JIer nog maar érn 
wedstrijd afgewelkt. Dele week wa5 ik wat ziek, 
Ilel IOU dus sowieso minde! lijn. lekef in de 200m 
lal ik dat op het einde voelen. Alaa! ik litl toch mijn 
be5t doen Hiema ga ik werken n"al her BK. Daar 
kali ik revanche nemen" 
vincc PalCOrtel·de Winter/KAAG (lilver polsstok, 
4mOO)· "VICf metel is goed. MIJn Valige pcr500nlijk 
{e((J{d was 3m90. Het was enorm 5paf)ncnd. " 
Bram luycx/DClA (goud ·100m in 51"51; goud 
200m in 23"85): "Ik wilde me een beetje sparen 
voor de 200m. Maar ik heb ifl de 400m alfe5 moe· 
ten geven tol het einde. Veel heh ik flict van mijn 
lecord, dal ik op het PK liep, "fgedaan Op de 200m 
51<1 Ik ee(5(e flJ de reeksefl, maal hel verschil is 
klem." 
Joren Bouckaert! ABES (zilver ·tOllm in 51" 5 7): "Ik 
kom van 52"09. De laatste \','l'ken heb ik goed 
getraind. Het was een doel om het clubrecord van 
mlïn broer jente af te pakken. Dat stund op 51"76. 
Ik bco ,Jan het toewerken naJr de SOOm up het BK. 
Oe saam blijft mijn favoriete afstand. Dele win/er 
wil ik induor 1'56" lopen." 

meet gespurt. Na een tac tische race remon
teerde Gilles Paermentier/ACME in de laatste 
mete rs meerkampspecialist Aaron 
Botterman/KAAG. Botterman ha d verstek 
gegeven voor het polsstok en zag hoe zijn 
clubmakker Vince Palconet-de Winter nipt de . 
duimen moest leggen ~ p. gen Arne 
Broeders/DClA. Ze verbeterden aHebt:; i hun 
PR tot 4mOO, maar Broeders had daarvoor iets 
minder foutsprongen nodig. Eerder had de 
meerkamp- en speerspecialist al onverhoopt 
zilver gehaald met de kogel. Hij verpu lverde 
zijn PR van 13m54 tot 14m56. De logische 
winst ging naar Kenneth De Becker /OEH die 
15m35 ver stootte. In de spannende hinkstap
competitie kon Jurian Boschmans pas bij zijn 
zesde en laa tste poging het eerste Vlaamse 
HAK I-goud binnenhalen. Hij verbeterde zÎch 
met liefst' 63 centimeter. 

Bart 5PRUIJT 
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