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b De voorbije maanden was Jolien
Leemans al bijzonder sterk op dreef. 
Op 21 mei veroverde ze zilver op het
Vlaams kampioenschap met een re-
cordsprong van 6m25. Toch begon 
de 21-jarige atlete met heel wat twij-
fels aan haar BK.

“Het was lang geleden dat ik nog
op een positieve manier zenuwen 
heb gevoeld”, verwees de genees-
kundestudente naar haar slopende 
examenperiode. “Vrijdagavond had 
ik nog mijn laatste examen. Ik was 
pas om half elf ’s avonds thuis. De 
week voordien was ik ziek gewor-
den waardoor ik een examen moest 
verschuiven naar tweede zit. Ik zat 
dus toch ergens met twijfels. Zeker 
nadat op zaterdag mijn 100m was 
tegengevallen (ze bleef steken op 
12”32 en kon zich niet plaatsen voor 
de finale, red.), begon ik aan mezelf 
te twijfelen.”

Maar in het verspringen stond ze er
wel. De belofte uit Lint zette een bij-

zonder straffe reeks op het bord met
6m03, 5m97, 6m02, 6m26, ongel-
dig en 6m32 (met 3,1m rugwind). 
Heel de wedstrijd stond ze op de 
tweede plaats achter Hanne Mau-
dens die leidde met 6m31. Pas bij 
haar allerlaatste 'alles of niets-
sprong', waarbij ze een extra gelukje
met de wind had, stootte ze Mau-
dens van het hoogste podiumtrapje.

“Het was gewoon een hele goeie
reeks”, straalde ze. “Ik denk dat ik 
goed gepiekt heb. Dat is volledig de 
verdienste van mijn trainer Tom 
Schippers. Op het juiste moment 
ben ik in topvorm. Ik kan dit op geen
enkele andere manier verklaren. Of 
dit mijn beste wedstrijd ooit is? Ab-
soluut! Zowel qua sprongenreeks 
als qua uiteindelijke prestatie. Bel-
gisch kampioene en een persoonlijk 
record. Mijn verste sprong van 
6m36 was helaas niet homologeer-
baar door te veel rugwind. Maar 
met 6m26 had ik sowieso al mijn re-
cord. Ik ben echt enorm blij.”

Geen EKlimiet voor Rani Nagels
In de 400m behaalde Rani Nagels

voor het tweede jaar op rij zilver. De 
21-jarige atlete uit Edegem kwam in
de laatste rechte lijn zo goed als 
langszij bij winnares Justien Grillet
(54”03), maar die wist nipt stand te 
houden. Rani Nagels klokte 54”18.

“Ik probeerde er op het einde nog

over te geraken, maar ik denk dat 
Justien gewoon iets sterker was”, 
toonde Nagels zich sportief. Het was
voor haar de laatste kans om de li-
miet voor het EK in Amsterdam van 
53”40 te lopen. Nadat ze vroeg op
het seizoen in Reims 53”57 klokte in
slechte weersomstandigheden, 
hoopte ze zich te plaatsen voor het 
EK.

“Vooraf besefte ik al dat het hard
zou aankomen als ik het niet zou ha-
len. Ik had veel verwachtingen. 
Toen ik vorige week op de Grand 
Prix de limiet niet haalde, werd het 
mentaal zwaar. Limieten najagen is 
niet altijd gemakkelijk als atleet. Het
is veel simpeler om zonder druk, uit 
het niets een sterke tijd te lopen. Vo-
rig jaar liep ik mijn limiet voor het
EK beloften ook één week na het af-
sluiten van de limietdatum.”

Nagels' trainer Yves De Rop zag en-
kele positieve zaken aan haar race. 

“Rani heeft een perfect model gelo-
pen. Ze is doorgekomen in 26”08 na
400m en heeft dan in de tweede 
helft gelopen zoals het hoort. Als ze 
nu nog leert om de snelheid in de 
eerste 200m op te drijven, zit er nog 
vooruitgang in.”

In de 1500m haalde Renée Eykens
zilver. De Kapelse offerde edelmoe-
dig haar titelkansen op om Sofie 
Van Accom naar de EK-limiet te 
loodsen. Wat net niet lukte. Van Ac-

com bleef 2,5 seconden boven de li-
miet. Eykens knapte 900m lang per-
fect haaswerk op en liet zich toen te-

rugzakken naar de tweede stek om
te finishen in 4'18"53.

“Ik heb blijkbaar goed gepiekt”
Jolien Leemans behaalde 
zondag haar eerste Belgische 
titel in het verspringen. Na een 
ware thriller kon ze dankzij haar 
zesde en laatste poging van 
6m32 nog met 1cm favoriete 
Hanne Maudens van de 
leidersplaats stoten. Rani 
Nagels (400m) en Renée Eykens 
(1500m) haalden zilver.

Jolien Leemans voor het eerst Belgisch kampioene verspringen

BART SPRUIJT

Atletiek
 BK VROUWEN 

b Stenn Goetstouwers won de hal-
ve triatlon (1,9km zwemmen, 
90km fietsen en 21,1km lopen) in 
3u59'30 nadat hij een ware demon-
stratie had gegeven. Alexis Krug 
(4u05'33) won de spannende strijd 
voor de tweede plaats van ex-prof 
Bert Jammaer (4u05'55).

“Ik lag bij het zwemmen meteen in
de voeten van Alexis Krug”, vertelt 
Stenn Goetstouwers. “Omdat de 
start was uitgesteld door het on-
weer, was mijn opwarming uitge-
werkt. Het duurde even voor ik in 
mijn ritme kwam. Maar nadien 
ging het vlot. We waren na het 
zwemmen met z'n tweeën weg: een
ideaal scenario.”

“De weg tijdens het fietsen was
glad. De eerste kilometers deed ik 
daarom niet te zot. Na 55km ben ik 
weggereden van Alexis. Toen ik 
voelde dat hij moest lossen, draaide
ik het gas vol open. Ik had meteen
een mooie voorsprong, maar op het
einde van het fietsen kende ik nog 
een serieus mentaal breekmomen-
tje omdat ik even verkeerd reed.
Gelukkig kon ik toch nog met grote 
voorsprong beginnen te lopen. Op

het einde van het lopen was het nog
serieus sterven. Het vat was hele-
maal af.”

Tijdens het afzien, kon hij toch ook
nog wat genieten. “Het was heerlijk
voor eigen publiek met al die sup-
porters. Ik ben in Brasschaat nog in 
het GIB naar school gegaan. Dat al
die vrienden en familie langs de 
kant stonden, motiveerde enorm.”

Na zijn zege in de kwart van Brug-
ge, was het zijn tweede overwin-
ning op in één week tijd. De Wuust-
wezelnaar wil dit seizoen nog schit-
teren op het EK halve triatlon in 
Wiesbaden op 14 augustus. Vorig 
jaar werd de pupil van Marc Herre-
mans nog tiende in totaal en beste 
Belg op het EK 70.3 dat ook in 
Wiesbaden plaatsvond. (basp)

“Heerlijk voor eigen publiek”
Stenn Goetstouwers heeft zijn 
favorietenrol helemaal 
waargemaakt in de halve 
triatlon van Brasschaat. De 
sterk fietsende triatleet zette 
vlot het duel met medefavoriet 
Alexis Krug naar zijn hand.

Stenn Goetstouwers. FOTO BASP

Stenn Goetstouwers is oppermachtig en wint overtuigend

b In zijn eerste BK heeft Sven Van 
Den Bergh meteen zijn visitekaartje 
afgegeven. Zaterdag plaatste hij zich
verrassend voor de finale in 47”62. 
In die finale ging hij complexloos 
mee met de grote kleppers en finish-
te als achtste in 47”17. Drie hon-
derdsten onder het Belgisch scholie-

renrecord van Jens Panneel.
“Ik probeerde in het begin te vol-

gen bij de lopers voor mij, maar ik 
merkte dat het niet echt haalbaar 
was”, beschreef de AVKA-atleet zijn 
recordrace. “Toch kon ik redelijk 
standhouden. Dat ik het Belgisch re-
cord pak, is gewoon fantastisch. Mo-
menteel dringt het nog niet echt 
door, maar dat zal nog wel komen.”

Als de jonge atleet nog pakweg een
seconde vooruitgang boekt de ko-
mende jaren, wenkt een plekje in de 
Belgische 4x400m-ploeg. “Het is na-
tuurlijk een droom om ooit in de Bel-
gische ploeg te geraken. Hoe sneller,

“Het dringt nog niet echt door”
De 17jarige Sven Van Den 
Bergh verbeterde in de finale 
van de 400m het Belgisch record 
bij de scholieren tot 47”17. Hij 
tankte zo een stevige scheut 
vertrouwen vlak voor het EK 
scholieren in Tblilisi (1417 juli).

hoe liever. Het niveau in België op 
de 400m ligt enorm hoog. Ik kijk op 
naar de Borlées. Als je dan samen 
met hen in de finale kunt lopen en 
daar je record haalt, is dat zalig.”

Over drie weken neemt Van Den
Bergh deel aan het EK scholieren 
(U18) in Tbilisi. “Ik denk dat ik op-
nieuw de beste tijd in Europa heb 
staan bij de scholieren”, stelt hij. 
“Dat ik zo rap zou lopen, had ik niet 
verwacht. Het feit dat ik twee dagen 
na elkaar vlot kon lopen is heel veel-
belovend voor het EK. Of ik favoriet 
ben? Ik durf geen voorspellingen te
doen. We zien wel.”

b Borgerhout Squirrels moest het in 
Londen opnemen tegen London 
Mets, het Roemeense Atletico
Alexandria, het Poolse Stal Kutno en
Sofia Blues uit Bulgarije. Al in de 
eerste wedstrijd tegen thuisploeg 
London Mets toonden de Squirrels
zich. Het werd 24-8 voor de Borger-

houtenaren. Ook de overige partijen
werden gewonnen zodat de Squir-
rels het in de finale mochten opne-
men tegen Stal Kutno. 

“We hadden onze poulewedstrijd
tegen de Polen gewonnen en waren 
dus favoriet. Maar in de finale lieten 
we ons in het begin even verrassen. 
Na twee innings stonden we op ach-
terstand. Maar daarna gingen we er-
over. Je mag stellen dat we de Polen 
van het veld speelden. Deze ver-
diende zege doet bijzonder veel 
deugd en geeft ons vertrouwen om 
de rest van de Belgische competitie 
af te werken”, zegt de Borgerhoutse 

“Verdiende zege die vertrouwen geeft”
Borgerhout Squirrels heeft de 
European Qualifier 
gewonnen en zorgt ervoor 
dat de vicekampioen van de 
huidige competitie volgende 
seizoen in de Europese A
poule terechtkomt.

Borgerhout Squirrels brengt ons land naar Europese Apoule

coach Kevin Peeters. 
Deurne Spartans, dat aantrad in de

B-poule van de Qualifier voor lands-
kampioenen, had het moeilijker en 
moest vrede nemen met de derde 
plaats. De nipte nederlaag tegen 
thuisploeg Brno Draci zorgde er-
voor dat ze niet in de finale geraak-
ten. De Spartans wonnen drie van 
hun vijf wedstrijden.

“We verloren nipt tegen Brno Dra-
ci. Zij hadden het thuisvoordeel en 
dat was niet onbelangrijk. Maar ik 
ben tevreden met onze prestatie”, 
reageerde Spartans-coach Frank 
Van Droogenbroeck. (jbr)

Jolien Leemans aan het werk tijdens het BK zondag. FOTO BELGA

Sven Van Den Bergh wordt met 47”17 achtste op BK en pakt Belgisch  scholierenrecord 400m
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