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ATLETIEK BIC JUNlOliBS 

Renée Eykens: 'Dit geeft veel 
vertrouwen naar de zomer toe• 
soom-loopster Renée Ey
kens strandde zàterdag op 
het BK juniores indoor fit 
Gent op een zucht van de li
miet voor het EK juniores 
in Zweden (16- 19 juli) van 
2'06"21. Ze won goud op de 
800m in 2'07"34. 

Renée Eykens nam een ver
_schroeiende start. Niemand 
waagde het haar hoge tempo te 
volgen. Toen ze halfweg door
kwam in 61 seconden, lag ze op 
schema om de limiet te halen. 

'Eerlijk gezegd zat ik vooraf 
helemaal niet met die limiet in 
mijn hoofd. Omdàt de speaker 
het plots omriep en het pu
bliek begon te roepen en te 

klappen, had ik het door. Ik 
dacht: amai; ik lig wel goed op 
schema', beschrijft Eykens 
haar race. 'Het was geweldig 
om zo te kunne)1lopen en 
vooruit gestuwd te worden 
door het publiek. Maar in de 
laatste 150m viel ik te fel stil 
om het te halen.' 
Hoewel ze nipt de limiet mis-

. te, was ze tevreden over haar 
niveau. 'V oorafwist ik niet 
goed wat ik mocht verwachten 
van het BK. Het was nog maar 
mijn tweede 800m indoor van 
deze winter. De wedstrijd was . 
bedoeld als test om te kijken 
waar ik al sta. Ik weet dát het 
heel moeilijk is om op een in
doorpiste een limiet t e lopen. 

Het verschil met een outdoor
wedstrijd is groot. Daarom ben 
ik heel tevreden. Dit geeft me 
heel veel zelfvertrouwen voor 
het zomerseizoen. Ik lig voor 
op schema, al moet ik de limiet 
natuurlijk nog altijd wel er
gens lopen.' -
Bij de juniores heren pakte 

Jannes Boonen met een 
sprong van 13m96 goud in het 
hink-stap-springen. De meer
kamper van ABES pakte na
dien brons op de 200m in 
22"35. 400m-loper Christian 
Iguacel kaapte het zilver weg 
in 49"88. Ook zijn clubmakker 
bij A VKA, kogelstoter Matthi
as Quintelier pakte zilver. Zijn 
kogellandde 16 m62 ver. (basp) 
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