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afsluitende 800m 
had meegelopen 
ter voorbereiding 
van het BK waar ze zich voor datzelfde 
nummer inschreef, moest daarom de ti-
tel overlaten aan Anouska Hellebuyck/
DEIN. Die haalde het in 3.546 punten 
voor Elien Hooyberghs/VMOL en Waals 
kampioene Chloe Laurant/SPA. Ex-
bobsleester Wendy Van Leuven/AVKA 
kon net zoals vorig jaar Vlaams brons 
pakken. Ze deed er met haar magische 
3.333 punten liefst 355 punten bovenop.  
‘Waar zat tegenstandster Yoika De 
Pauw/STAX dan ?’ Zo hoor ik u al den-
ken. ‘In de tribune,’ antwoord ik u met 
enige teleurstelling. De Pauw sukkelt 
met botoedeem aan de voet, en heeft 
last van algemene vermoeidheid. Haar 
sportdokter raadde zijn patiënte aan 
het BK meerkamp te laten voor wat het 
is, en de nodige tijd te nemen om te 
herstellen... Maar als toeschouwer kan 
je hartslag soms even hoog gaan als die 
van de atleten op de piste. Of De Pauw 
dus voldoende rust heeft genomen, 
valt nog af te wachten. Als je niet te 
hard schreeuwt en niet te enthousiast 

borrelen: “Mijn twee voorgaande 
wedstrijden op de nieuwe hoogte 
waren niet al te schitterend. Op 
training lukt het allemaal wat be-
ter, maar ik ondervind momenteel 
moeite om dit ook in de competi-
tie om te zetten”. Wedstrijdstress 
dus. Iets waar Vidts geen last van 
had, aangezien zij zichzelf niet 
echt een doel had opgelegd: “Eens 
kijken waar ik sta, en bepalen op 
welke punten er nog werk aan de 
winkel is”. De focus lag vooral op 
haar eerste examens aan de KU 
Leuven, waar ze de studierich-
ting bio-ingenieurswetenschap-
pen volgt. We duimen alvast met 
haar mee dat ze haar examens even 
vlot nam als de horden, waarbij ze in 
9”00 de meeste punten naar zich toe 
kon trekken. Maar ook Maudens kon 
zich tevreden stellen met haar 9”27, 
een nieuw persoonlijk record. Door-
heen de wedstrijd behaalde Vidts dan 
wel nergens een persoonlijke beste, 
ze kon zich na de 800m wel voor de 
vijfde keer op rij tot Belgisch kam-
pioene laten kronen. Na deze ‘test-
wedstrijd’ kijken beide jongedames 
nu vooral richting het EK in Zweden.  
Met Vidts’ 3.928 punten werd dit jaar 
de kaap van de 4.000 punten niet ge-
haald bij de juniores. Iets wat ook niet 
het geval bleek te zijn bij de seniores 
vrouwen. Dat was uiteraard vooral te 
wijten aan de gedwongen exit van Mar-
jolein Lindemans/ROBA. Haar meer-
kamp startte nochtans veelbelovend 
na winst op de 60mH in 8”72. Na het 
verzamelen van zo’n 2.373 punten, 
diende zij haar competitie te staken 
bij het vierde nummer, het versprin-
gen. Niet meer springen: te gevaar-
lijk voor de achillespees, luidde het 
advies. Lindemans, die nog graag de 

Aangezien het Belgisch Kampioen-
schap de eerste en laatste (binnen-
landse) meerkamp is dit wintersei-
zoen, is het bij deze ook onmiddellijk 
de enige kans om te kijken hoe het 
met de veelzijdigheid van de atleten 
gesteld is. Grote meerkampnamen als 
Nafi Thiam, Thomas Van der Plaetsen 
en Hans Van Alphen waren dan wel af-
wezig, dit belette niet dat de wedstrij-
den je op sommige ogenblikken de 
zenuwen door de keel liet gieren en je 
haar op de armen omhoog deed rijzen.  
Zo zagen we een spannende 
tweedstrijd tussen juniores Noor Vidts/
VAC en Hanne Maudens/VS. Eerste-
jaars Maudens voelde de stress al vlak 
voor de start van de 60m horden op-

Vlaamse - en Belgische 
kampioenschappen Meerkampen

De temperaturen mochten buiten dan wel flink da-
len, de prestaties op het Belgisch en Vlaams Kam-
pioenschap Meerkamp schoten de hoogte in. Het 
weekend van 31 januari en 1 februari werd er eentje 
van gesneuvelde persoonlijke records, heel wat pit-
tige duels en in sommige gevallen zelfs mooie plaat-
sen op de ‘aller tijden rankings’. Maar als we even 
die felbegeerde punten achterwege laten, zien we 
vooral de typische sfeer die altijd rondhangt bij een 
meerkampwedstrijd. Een sfeer waarbij rivaliteit en 
bondgenootschap dicht bij elkaar liggen. Want een 
meerkamp, die doe je niet alleen.

Niels Pittomvils heeft zijn profstart niet gemist  
Meer dan kampen: Meerkampen

Noor Vidts: na 
het WKJ in 2014, 
nu focus richting 
WKJ dit jaar. 

in de handen klapt, worden kansen op 
blessures wel vermeden. Velen kunnen 
zich dus in de uitspraak van de dokter 
vinden, aangezien het merendeel van 
de atleten vooral op de zomer focust.  
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Wereldprestatie

Niet alleen Capiau kreeg de micro on-
der de neus, ook Niels Pittomvils/LOOI 
kon niet ontsnappen aan een klein 
vragenvuurtje. Pittomvils maakte het 
op twee momenten erg spannend voor 
het publiek. Een eerste keer was toen 
zijn springtuig brak tijdens het pols-
stokspringen. Gelukkig bezeerde de 
Topsport-Vlaanderenatleet zich niet bij 
zijn vrije val. De oorzaak van dit on-
gelukkige incident is ook voor Pittom-
vils onbekend: “Er zijn twee redenen 
die ik kan bedenken voor het breken 
van een polsstok: ofwel is de atleet 
te zwaar voor de stok, maar dat was 
hier niet het geval, ofwel is er enige 
slijtage aanwezig. Dat laatste lijkt me 
ook zeer onwaarschijnlijk omdat het 
een spiksplinternieuwe polsstok was.”  
Ondanks een stok die er niet bijster 
veel zin in leek te hebben, slaagde Pit-
tomvils er toch in zijn record in deze 
discipline te evenaren (5m20). Het 
was ook hier dat Pittomvils zijn voor-
sprong op Wim Marynissen/AVKA kon 
veiligstellen. Marynissen kende een 
goede start en bleef zelfs na de eerste 
twee disciplines aan de leiding staan. 
Dat was vooral te danken aan zijn 
formidabele 60m vlak, die hij zomaar 
eventjes liep in minder dan 7 secon-
den (6”98). Ook bij het verspringen 
landde hij 20 centimeter verder dan 
Pittomvils. Na het polsstokspringen 
overschreed de Limburger de kaap 
van de 5.000 punten, terwijl Marynis-
sen dit pas na het slotnummer zou 
bereiken. De buit leek dan ook binnen 
voor eerstgenoemde. Maar dat wilde 
niet zeggen dat de afsluiter van het 
BK meerkamp zonder spanning zou 

verlopen. Indien Pittomvils erin slaag-
de om de kilometer onder de 2’44” te 
lopen, haalde hij net genoeg punten 
om over Hans Van Alphen te wippen 
en zo dus de tweede beste Belgische 
prestatie aller tijden op zijn naam te 
schrijven. En dat lukte ook: Pittomvils 
finishte in 2’43”01. Enkel Thomas Van 
der Plaetsen deed ooit beter bij de in-
doormeerkamp. Dat Pittomvils goed 
bezig is, blijkt ook wanneer blijkt dat 
hij met zijn 5.957 punten de voorlopig 
derde beste wereldjaarprestatie haalt 
na de Rus Shkurrenev en de Ameri-
kaan Scarting. Bertrand Namurois/
RFCL mocht als Waals kampioen het 
Belgisch podium verder aanvullen. 
Uiteindelijk bleken de 5.128 punten 
van Jens Hooyberghs/VMOL voldoen-
de om de bronzen medaille van het 
KVV mee naar huis te nemen.

Blitzstart van Wim Marynissen, 
die na de sprint en het versprin-
gen aan de leiding komt.
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Polsstokspringen cruciaal

Bij de scholieren meisjes troffen we het 
spiegelbeeld van het podium van de se-
niores mannen. Hier waren twee Waalse 
atletes - Laure Barthel/BBS en Stephanie 
Carbonelle/USTA -  te sterk voor eerste-
jaars Hanne Van Loock/DCLA. Van Loock 
en Carbonelle kregen met deze eindstand 
exact dezelfde situatie als vorig jaar. Enkel 
winnares Barthel nam dit jaar de plaats 
in van Manon Schauwers, die dit jaar niet 
deelnam omdat ze zich volledig wil toe-
leggen op het zomerseizoen. Lio Mortiers/
AVKA die vorig jaar bij het BK meerkamp 
als eerstejaarsscholiere Maudens nog ver-
sloeg op de horden in 8”86, dook ook dit 

jaar onder 
de 9 secon-
den (8”89), 
maar werd 
al gauw 
op de hie-
len geze-
ten door 
Barthel, die 
slechts één 
h o n d e r d -
ste later fi-
nishte. Met 
3.347 pun-
ten haalde 
Mortiers dit 
jaar wel het 
V l a a m s e 
podium. Eli-
se Helsen/
ACHL mocht 
de Vlaam-
se top drie 
a f s l u i t e n . 
Minder ge-
luk was er 
voor Jorg 

Vanlierde/DEIN.  “Het gevoel tijdens de 
meerkamp was niet al te best. Dat kwam 
omdat ik net het weekend van het BK ziek 
ben geworden.”  De eerste dag was noch-
tans goed gestart met drie persoonlijke 

besten, maar hij eindigde in mineur 
bij het polsstokspringen, waarbij Jorg 
met een sprong van 4m20 liefst 45cm 
onder zijn PR bleef. Uiteindelijk verza-
melde Vanlierde 4.744 punten en een 
zilveren medaille op het BK.  “Doel 
was om een mooie prestatie neer te 
zetten. Dat is niet volledig gelukt, 
maar ik mag toch tevreden zijn.” Het 
doel ligt ook voor deze atleet bij het 
outdoorseizoen. De EYOF-richtwaarde 
voor het polsstokspringen (4m48) is 
alvast binnen. “Ook de WK-limiet voor 
de tienkamp is blijkbaar niet extreem 
hoog, maar we gaan er niet op focus-
sen,”  besluit de kersvers Vlaams kam-
pioen van de zevenkamp. Het hoogste 
schavotje werd ingepalmd door Bel-
gisch en Waals kampioen Jean-Bap-
tiste Nutte/DS. Hij haalde als enige in 
zijn categorie meer dan 5.000 punten, 
5.195 om precies te zijn. Derde spier-
bundel op het podium was Niel Mory/
VS. De Belgisch 
recordhouder van 
het speerwerpen 
haalde het met 
4.625 punten 
ruim van Thibaut 
D i d d e n / L O O I , 
die de bronzen 

medaille van het KVV overhandigd kreeg. 
Vooraf polsend bij de cadetten mannen, 
antwoordde Bryan De Backer/AVLO dat 
hij hoopte zeker over de 3 meter te gera-
ken bij het polsstokspringen. Dit  ‘om zo 
weinig mogelijk punten te verliezen op 
Kobe, want zijn PR is 3m60,’ argumen-
teerde hij. Goede tactiek zo bleek, want 
het werd inderdaad een nek-aan-nekrace 
tussen De Backer en Kobe Scheerder/
AVKA. De Backer slaagde in zijn opzet (hij 
haalde 3m10 bij het polsstokspringen), 
en zelfs meer dan dat: aan het einde van 
dag twee kon hij met opgeheven hoofd, 
een aantal nieuwe persoonlijke records en 
een gouden medaille naar huis toegaan. 
Jonas Vandriessche/ASVO kleurt als derde 
het Belgische podium helemaal Vlaams. 
Zo zijn wij alweer gerustgesteld dat het 
met de veelzijdigheid van de Vlaamse atle-
tiekjeugd goed gaat ! 

Links: 
Zaterdag 31 januari & Zondag 01 februari in Gent:  
Resultaten: http://www.toastit-live.be/results/2015/feb/zo01/schedule.html 

@letiekleven verstuurd: zaterdag 7 februari

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 toe-
stemming van de uitgever. Teksten en foto’s blijven eigendom van de  auteur-fotograaf.

Tekst: Liesbet PRAET 
Foto’s: Johnny DE CEULAERDE

Opmerkelijke prestaties verdienen een eervolle vermelding (zoals bij 
deze is gebeurd) én een groot publiek ! Eens ook jij hier op een dag 
deel van uitmaakt, zal je merken dat het bij een meerkamp om zoveel 
meer draait dan enkel de prestaties. Zo was ‘het beeld van de dag’ 
voor speaker Johan De Beule het einde van de wedstrijd bij de seniores 
vrouwen. “De hele wedstrijd lang zag je die vrouwen elkaar aanmoe-
digen en elkaar de moed geven om verder te gaan en beter te doen. 
Na de 800m sloegen ze de handen voor de laatste keer in elkaar om 
samen een ereronde te lopen. Dat was zo mooi om te zien. Mijn haar 
komt er nog recht van.” Het bewijs dat je een meerkamp nooit alleen 
doet. Besluit: meerkampen zijn meer dan enkel kampen, zoals dat 
reeds in de naam verscholen zit. Het is een wedstrijd waarin je niet 
alleen je eigen grenzen verlegt, maar ook die van anderen. En uitgere-
kend dàt maakte dit kampioenschap écht de moeite waard.

Na de gezamenlijke ereronde ook allemaal aan het po-
dium, waar kampioene Anouska Hellebuyck geniet van 
haar nationale en Vlaamse meerkamptitel.

Kobe Scheerder (rechts), 
net als Gilles Robert 
(links) beneden de 9 
seconden bij de 60mH. 

Hanne Van Loock in de afslui-
tende 800m voor Stephanie Car-
bonelle (links) en Lio Mortiers.

Nieuwsbrief  @letieklevenNieuwsbrief  @letiekleven
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