
Waalse dubbels voor Watrin en Lambert 
Gem, 5 maart - De atleten VUil de LBFA maakten een goede beurt tijdens dit BK 
juniores. Niet alleen veroverden ze zes van de elf titels, maar in het totaal kwamen 
ze aan 14 medailles op 32 oJ bijna de helft. De hvee dubbels van dit kampioenschap 
kwamen trouwens vall Waalse atleten en meer bepaald van twee jongens uil 
Dampicourt. Julien Watrin lukte zoals venvacht de spilT/dubbel en ROllla;" Lambert 
combineerde succesvol ver- en hoogspringen. 

Jul ien Watrin begon nochtans schoorvoetend aan 
zijn namiddag in de Topsporthal. In de reeksen 
60m liet de eerstejaars industrieel ingenieur geen 
overtuigende indruk, maar in de finale flitste hij 
weer. Toch bleef hU met 6"88 drie honderdsten 
boven zijn PRo In de 200m was het wel raak, 
want hij verbeterde zich met drie honderdsten tot 
21 "70 en klom daarmee van zes naar vijf op de 
lijsten aller tijden. Samba Fall werd de onbekende 
tweede op het korte spurtnummer. De ontdekking 

van Re Brussel spurtte naar 7"05 en hield 
Frederîk Claes van het zilver. Op de 200m werd 
Dylan Borlée tweede, vij fhonderdsten vóór Yann 
Bmylandts. 
In de 400m trok Stef Vanhaeren met Matthias 
Vanattenhoven in zij n lred iets te hard van stapel 
en bekocht dat op het einde, waardoor hij strondde 
in 48"47. Matthias werd beloond met een eerste 
dui k onder de 50 seconden in 49"70. Het brons 
kwam uit een andere reeks, waarin Alphandery 

Stef zit al 
met horden In het hoofd 
Intrinsièl, Ièlt~ Ster Vallha~r~n ~~n \an d~ st~rkst~ 
prestaties n~~r met lijn ..J};".p op de 400m. maar 
~ig~lllijk had hij loch i~ts sneller \'Crwacht hclcr 
docn dan zijn 4X"30 \'an op h~t BK. lI ij klom daar 
tocn me~ op naar dl.' \'ijlüe plaats aller tijden hij de 
jllllior~s. ".\Iisschit'1I sTl/r/(e ik lrel it'll' fe greTig. 
1\IIIIt ik km/lil I"/Iilll /)//(11..'1' de }3 secolldclI door 
l/a dl' l'er.11l' rollde. Ik J../'ceg hef lIIoeili,k 0/1/ dal 
/eli/pO 1'111 ft' JJ(J1/(/l'1I ('11 :akte op het eil/dl' duide/Hk 
lemg .. \10(/1' de illdool'hedrHl'ighdd 11'(/.1' nOllil ee/l 

prioriteil. :t'ker 1/0 de ramp:aligc 1I1//(lIId dl.!('l.!lIIhel: 
)l'I/orhU he( ampel' mogelijk IIHS hllilCII op snelheid 

ft' TI'aillell. /J..lit'p (/lIl/II'el/.\' maor dril' keer l'l'lI 4()()m 

dc=e lI'inICl''' D~ Ka]l~lknaar kon ~cn kalmc winter 
w~1 g~hfllik~n na een hcctisch zorners~izoen mei 
eerst het WK jllniorö in Canada en daama nog het 
EK in Barcelona. Hij zil trouwens al md de horden 
in zijn hoofd. "Ik ,min om )'eer/iel/ P(/.\S('IIIIIS\·ell dl..' 
hordel1 lIan te k/llll/cl/. Zo =(11 ik nier 11/1..'('1" moeIelI 

tll'CI'.H-!/(/kelCfI 1'1111 derl/('lIl1dOl' \·ii/i;ell/JassclI. liet 
('('/'sle gedeelte lW/ de ract' doe ik inderdaad meI 

derlien passen Il/sSCI/ dl' hordclI . .. 

Hopchet één honderdste sneller bleek dan Joren 
Bouckaert in de topreeks. 
In de halve fond kwamen er geen toptijden op het 
bord. Andy GrofTen spurtte het sterkst in de 800rn 
en haalde het in 1'S5"29 van Gilles Pacrmentier 
en Brom Van Dcn Bosch. In de 1S00m loonde 
AnIon De Clercq zich de beste van twee. De 60m 
horden scheerde wel hoge toppen, al kon Dario 
Vanderveken zijn ambitie niet waamlaken om 
zijn eigen nationaal record van 7"83 scherper te 
stellen. In de reeksen zoefde hij naar 7"92 en in de 
finale kwam hij uit op 7"89. In zijn zog verbeterde 
Bram Ghuys zich wel naar de achtste plaats aller 
tijden met 8"28. Hij zou nadien echter afzeggen 
voor het hoogspringen na de opwarming. 
Zo werd dat kampnummer plots een erg open 
wedstrijd en dat bleek ook in het resultaal. De drie 
atleten op het podium klaarden allen 2mOO en dus 
moesten de pogingen uitsluitsel brengen. Romain 
Lambert had die hoogte bij de eerste poging 
bedwongen, de andere twee bij de tweede. Sander 
Maes kreeg het zil ver en Aurelien Hut let het 
brons. Eerder had Lambert zich ook al de beste 
verspringer getoond met 7mOO. Hij ging daarbij de 
broers Sanctorum vooraf. Maxim strandde op 5cm 
en Math ias op 21cm. Ook het hinkstapspringen 
ging naar de LBFA. Favoriet Leopold Kapata 
had genoeg aan 14m45 om Nicolas Thomas en 
Joris Busselen te verslaan. Meerkamper Niels 
Pittomvils werd de eni ge Vlaamse springer op de 
hoogs te trap van het podium dank zij 4m55 in het 
polsscokspringen. Dat was ruim hoger dan Kevi n 
Van Hauwenneiren en Dennis Vanhave. 
De zesde Waalse titel kwam er in het kogelstoten, 
al verdedigt Jonathan Gui llaume uit Bertrix . de 
broer van Alain - ondertussen de kleuren van 
Excelsior. Hij werkte zich dit seizoen met 16m23 
al op naar de vierde plaats aller tijden, ma<'lr won 
dit keer met 15m92. Daarmee deed hij nel niet 
beter dan de Nederlander Remco Goelheer van 
Glse met zijn 16m08. Sebastien Hedgcs we rd 
tweede en Stijn Spilliaert derde. 

Remi VAN OPHEM 
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