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Belgische Kampioenschappen 
Juniores en Beloften Vrouwen

De eerste twee finales die in Nijvel op 
het menu stonden, het kogelstoten en 
het polsstokspringen, gaven meteen een 
tekenend beeld van de bezetting in de 
kampnummers. Als je de deelnemers van 
beide disciplines optelde, kwam je tot… 
drie atleten. Eens te meer moet onze 
gemeenschap zich afvragen hoe er meer 
jonge vrouwen kunnen worden gemoti-
veerd voor die kampnummers. Lage deel-
nemersaantallen nemen, voor alle duide-
lijkheid, niet weg dat er sterke prestaties 
kunnen worden geleverd of dat er mooie 
namen aan de start staan. Zo lukte Va-
nessa Sterckendries/OEH in het kogelsto-
ten een persoonlijk record van 13m15. 

Een prestatie die de hamerspecialiste 
in de top 30 aller tijden brengt bij de 
beloften, en ook alle categorieën komt 
ze zo de top 50 binnen. In het polsstok-
springen kwam nationaal recordhoudster 
Elien De Vocht/AVZK (als enige!) op de 
aanloopbaan. Ze wipte in de striemende 
regen over 3m90. Ook in het versprin-
gen maakte de topfavoriete, nationaal 
kampioene alle categorieën Jolien Lee-
mans/DUFF, zonder problemen haar rol 
waar. Alweer ging het over de zes me-
ter, deze keer 6m03. Met een seizoens-
beste van 5m80 kwam Chloé Laurant/
SPA nog dichter dan verwacht, maar het 
zilver stemde haar helemaal tevreden.  

De beloftencategorie is, zeker 
bij de vrouwen, steeds het minst 
bezette nationaal kampioen-
schap van de zomer. Dat was ook 
afgelopen zondag jammer ge-
noeg niet anders. De datum, zo 
laat het in het zomerseizoen, en 
net als vorig jaar behoorlijk veel 
regen, maakten het er allemaal 
niet gemakkelijker op. Echte 
topprestaties bleven dan ook 
uit, en toch waren er meerdere 
leuke duelletjes of puike presta-
ties te zien op de blauwe piste 
in het Parc de la Dodaine van 
Nijvel. Vooral enkele kampsters 
lieten zien dat ze op het einde 
van het seizoen nog steeds op 
een hoog niveau acteren.

Ook in het hoogspringen was er één at-
lete buiten categorie: meerkampster 
Noor Vidts/VAC ging er over 1m71. Ze 
kwam in Nijvel vooral de prestigieuze ze-
venkamp van Talence van dit weekend, 
voorbereiden. Achter haar werd het wel 
spannend. De grootste kanshebsters op 
de andere medailles, Yoika De Pauw/
STAX en Elien Hooyberghs/VMOL – beiden 
ook niet gespeend van enig meerkamp-
talent -  bleven respectievelijk negen 
en zelfs dertien centimeter onder hun 
beste prestaties van dit jaar. Inge Pa-
esen/AVT zag haar kans en stelde haar 
seizoensbeste naar 1m63 bij, om zo met 
het zilver huiswaarts te keren. De 1m61 
van Yoika volstond nog voor het brons.  
En het BK ging in de kampnummers op 
de ingeslagen weg verder, want in het 
discuswerpen was het Katelijne Lyssens/
ROBA die letterlijk en figuurlijk boven 
de concurrentie uitstak. Ze toonde nog 
eens dat ze een zomer lang, want al op 
het PK in april stond ze er, op een hoog 
niveau kan presteren. Dit keer kwam ze 
tot 48m48. Zelf was ze ondanks de mooie 
afstand niet honderd procent gelukkig, 
want de kaap van de 50 meter spookte 
door haar hoofd. Nochtans kon er op basis 
van de prestaties dit seizoen een span-
nend duel verwacht worden met Vanessa 
Sterckendries, maar die kende in het dis-
cuswerpen geen even goede dag als met 
de kogel. Ze bleef een kleine acht meter 
onder haar persoonlijk record, maar haar 
41m54 volstond wel nog voor het zilver. 
Het hinkstapspringen bij de vrouwen 
werd één van de weinige disciplines van 
de dag waar de favoriete het niet waar-
maakte. Dat was in het geval van thuisat-
lete Karine Duvivier/CABW wel erg rela-
tief, want ze stelde haar seizoensbeste 
bij tot 11m82 en werd tweede. Ze botste 
alleen op Saliyya Guisse/RESC, die terug-
komend na een zware blessure, haar bes-
te prestatie van dit jaar met meer dan 
zestig centimeter verbeterde tot 11m89. 
Saliyya komt zo de top zestien aller tij-
den bij de beloften binnen. In het speer-
werpen, het laatste kampnummer van 
de dag, toonde Kato Van Den Brulle/ALVA 
nog eens dat zij de nationale recordhoud-
ster is. Zelf had ze dan wel op meer ge-
hoopt dan haar winnende 49m87, en toch 

Beloften: sterke kampsters
Noor Vidts: twee titels.

Vlaams-Brabant boven met de 
discus: Katelijne Lyssens wint voor 
Vanessa Sterckendries en Cato 
Grobbel (rechts).



Wakker in Waals-Brabant
Charlotte Van Hese/AVLO 
(5000m: goud in 18’00”86): “Ik 
ben uiteraard tevreden over 
de titel, maar ik had wel meer 
concurrentie verwacht. Ik had 
niet echt het gevoel dat ik een 
BK liep. De eerste kilometer 
ging heel erg traag. Ik nam al 
eens eventjes over om aan te 
voelen wat de concurrentie 
deed. Ik heb dan nog even 
energie gespaard, maar al 
gauw had ik door dat een gat 
slaan niet zo moeilijk was. 
Ik word sinds enkele weken 
getraind door mijn vriend 
Jimmy Laeremans en ik merk 
duidelijk vooruitgang. Hij geeft me terug meer zelfvertrouwen.”

Elien De Vocht/AVZK (polsstok: goud met 3m90): “Ik denk dat ik wel relatief tevreden kan 
zijn over mijn wedstrijd. Door de slechte weersomstandigheden heb ik met kleine stokken 
moeten springen en dat is goed gelukt. Ik had graag zwaardere stokken willen nemen want 
ik voelde me goed, maar dat was te gevaarlijk met de regen. Geen risico’s genomen dus. 
Ik heb er vooral op gelet dat mijn sprongen technisch goed zaten.”

Elke Godden/AVKA (3000m steeple: goud in 10’49”71): “Mijn enige doel was om de titel 
te halen en dat is me gelukt. Ik wist dat ik op de vlakke afstanden de snelste was, maar 
steeple is natuurlijk een heel andere discipline en ik heb niet de ervaring die Jolien heeft. 
Jolien heeft me op het BK AC geklopt, dus kon ik niet echt ontspannen aan de start staan. 
Het tempo van de Nederlandse heeft in mijn voordeel gespeeld: ik kon een gaatje slaan 
en Jolien moest alleen achtervolgen. Ik heb echt een fantastisch mooi seizoen gehad en 
het op deze manier kunnen afsluiten, doet veel deugd.”

Saliyya Guisse/RESC (hinkstap: goud met 11m89): “Ik ben supertevreden met deze titel 
na een moeilijk seizoen door een scheur in de hamstring die nog steeds niet volledig van 
de baan is. Ik moest mijn aanlopen inkorten, en toch sprong ik goed. Als je iets echt wil, 
is er veel mogelijk!”

Katelijne Lyssens/ROBA (discus: goud met 48m48): “Uiteraard ben ik tevreden met mijn 
titel, maar de manier waarop ik die behaalde, gaf me minder voldoening. Gelukkig kon ik 
de eer nog een beetje redden met mijn laatste worp, die technisch nog steeds matig was. 
Ik moet momenteel vooral mentaal nog groeien tijdens wedstrijden. Als dat lukt, zou er 
eind september misschien nog een 50m-worp uit kunnen komen.”

Hanne Reynaert/ASVO (800m: goud in 2’14”57): “Ik ben zeker tevreden met de Belgische 
titel. Jammer dat er ook een valpartij was van Marine Lecart. Zelf had ik geluk dat ik er 
niet zoveel door werd gehinderd en dat ik het klein gaatje op Eline Pinter kon dichten.”

Jolien Leemans/DUFF (ver: goud met 6m03 ; 100m: brons in 12”33): “Met de titel van 
het verspringen was ik zeker blij. Over de afstand was ik iets minder tevreden. Ik voelde 
al langer dat ik over mijn piekvorm heen was en er beginnen hier en daar ook wat kleine 
blessures op te duiken.  Dat verklaart ook waarom mijn tijd op de 100m niet meer super 
scherp was. Hoog tijd dus voor enkele weken rust.”

Noor Vidts/VAC (hoog en 100mH: goud met 1m71 en in 14”17): “Ik heb een zware maand 
augustus achter de rug met veel herexamens, waardoor ik niet veel heb kunnen trainen. Ik 
ben dus zeker tevreden met mijn prestaties. Het was een goede voorbereiding voor mijn 
laatste meerkamp van het jaar,  De Décastar in Talence, waar ik heel hard naar uitkijk.”

Vanessa Sterckendries/OEH (kogel: 
goud met 13m15 ; discus: zilver met 
41m54): “Ik ben super tevreden van 
mijn kogelstoten. Dit had ik zeker niet 
verwacht, want de nacht ervoor was ik 
pas geland van mijn trainingsstage in 
Nerja. In het discuswerpen verliep het 
iets minder goed, ik had vijf nullen 
waarvan er een paar rond de 46 meter 
waren. De conditie zit super goed en ik 
kijk volop uit naar de volgende weken, 
waar er hamerslingerwedstrijden op 
het programma staan.”

Emma Coppenolle/DEIN (200m: goud 
in 25”08 ; 100m: zilver in 12”21): 
“Een individuele titel heb ik nog 
nooit op het Belgisch kampioenschap 
gehaald. Toen ik de 100m net met 
een duizendste verschil misliep, was 
ik wat teleurgesteld, maar uit op 
revanche in de 200m. Toen ik daarbij 
als eerste over de streep kwam, 
was de ontlading zeer groot. Het is 
leuk dat ik mijn mooi seizoen op die 
manier kan afsluiten.”

blijft dat een leuke afstand waarmee ze 
de tegenstand op meer dan tien meter 
plaatste. “Eigenlijk kijk ik niet tevreden 
terug. De prestatie die ik geleverd heb, 
is naar mijn gevoel niet de vertaling van 
de vorm. Ook de omstandigheden waren 
niet ideaal: alleen al over de eerste drie 
pogingen deden we een uur. Natuurlijk is 
het de titel die telt op een BK, maar een 
gouden medaille is altijd mooier als die 
gepaard gaat met een mooie afstand.” 
Yoika De Pauw won hier haar tweede me-
daille van de dag, want haar 38m40 le-
verde zilver op. 

 Elke op dreef 

In de loopnummers werd Elke Godden/
AVKA de uitblinkster. Er kondigde zich 
op de steeple een leuke strijd aan tus-
sen haar en Jolien Van Hoorebeke/RIEM, 
want hun in 2016 gelopen persoonlijke 
records werden door minder dan een 
halve seconde gescheiden. De Neder-
landse juniore en gastatlete Kristel Van 
Den Berg, maakte de wedstrijd hard. Zo 
moest Jolien de rol lossen terwijl Elke 
vlotjes meeging. Uiteindelijk nam Elke 
zelf het commando over en bouwde op 
zowel de Nederlandse als Jolien nog een 
mooie voorsprong uit. Elke slaagde er 
zelfs in om haar kersvers PR, tijdens de 
FC in Merksem, met een half secondje bij 
te stellen naar 10’49”71. Met deze pres-
tatie verstevigde ze haar elfde plaats in 
de allertijdenranglijst van de beloften, 
en hetzelfde geldt voor haar twintigste 
stek op de ranglijst alle categorieën. 
Jolien behaalde het zilver in 11’28”92.  
In de 200 meter ging de titel zoals ver-
wacht naar Emma Coppenolle/DEIN in 
25”08, maar het was nummer drie, Ca-
therine Bonhomme/DAMP, die samen met 
onder meer Elke Godden één van de uit-
blinkers van de dag werd in Nijvel. In de 
200 meter slaagde ze erin om met een 
seizoensbeste van 25”47 op het podium 
te geraken, terwijl ze pas als vijfde ge-
plaatst stond, en in de 100m deed ze het 
zowaar nog beter: haar derde plaats op 
de startlijst zette de Luxemburgse met 
een PR van 12”21 in een Belgische titel 
om. De finale van die 100m werd één van 
de spannendste momenten van de dag, 
want Emma finishte in hetzelfde hon-
derdste als Catherine. Jolien Leemans 
was in 12”33 derde en haalde haar twee-
de medaille van de dag binnen. Catherine 
straalde van geluk. “Ik ben héél tevre-
den, zeker omdat ik de titel op de 100m 
nooit verwachtte. Ik wilde wel mijn per-
soonlijk record, en dat is gelukt. Dan liep 
ik ook nog een seizoensbeste in de 200m, 
dus werd het een hele goeie dag voor 
mij. Leuk om zo het seizoen te eindigen.”  
In de 5000m kwam favoriete Charlotte 
Dewilde/DCLA niet aan de start en was 
er veel minder spanning. Charlotte Van 
Hese/AVLO ging in de eerste kilometer 
nog mee in het tactisch trage wedstrijd-
verloop, maar vond het dan welletjes. Ze 
trok op solotocht en werd nooit meer be-
dreigd voor de zege die ze binnenhaalde 
in 18’00”86. Ook in de 1500m was er van 
spanning geen sprake. Hier werd er wel 
doorgelopen, en niemand kon in de buurt 

Belofte Charlotte Van Hese (1284) 
bepaalt met juniore Jolien De 
Schaepmeester het 5000m-tempo.

Emma Coppenolle.

Vivianne
Markering

Vivianne
Markering

Vivianne
Markering



Mooie seizoensafsluiter voor Flavie 

In de 400m horden slaagde Flavie Vanbesien/FLAC erin om trainingsmaatje 
en favoriete Inge Bellemans/ROBA in een spannend duel voor te blijven. 
De pupil van Rudi Diels kon met een zege in 62”37 een wisselvallig seizoen 
in schoonheid afsluiten. De chrono was bovendien haar snelste van 2016. 

Inge moest vrede nemen met 62”63. 
Vooral de titel deed Flavie deugd. 
“Ik ben héél tevreden. Iedereen, ook 
ik, verwachtte Inge als winnares. 
Op de trainingen in Leuven moest 
ik niet echt voor haar onderdoen, 
en op de vlakke nummers liet ik dit 
jaar al mooie dingen zien. Alleen op 
de horden wilde het plaatje dit jaar 
niet kloppen. Ook dit was nog geen 
toptijd en zeker geen perfecte wed-
strijd, maar ik heb wel getoond dat 
ik kan wat een hordeloper moet kun-
nen: zich aanpassen aan de omstan-
digheden. Dat geeft een goed gevoel. 
Op een kampioenschap telt uiteinde-
lijk alleen de plaats”. Nadat het in de 
eerste fase van dit seizoen niet wou 
meezitten in de 400m horden, met 
onder meer een BK dat voor haar te 
vroeg kwam, richtte Flavie zich tijde-
lijk op de andere afstanden. “Mentaal 
zat het niet goed. Ik koos voor korte-
re afstanden, vooral voor het plezier, 
en kwam daarin tot mooie records. 
Het plan was wel steeds om op dit BK 
nog een keer de horden te lopen. Ik 
bleef hordetrainingen afwerken, ook 
al draaide het niet goed. Volgend jaar 
hoop ik dat alles meezit, en ik mijn 
persoonlijk record van vorig jaar kan 
verbeteren.”

blijven van Axana Schaeverbeke/ACME, die het haalde in 
een mooie 4’41”54. Ze was zich er van bewust dat, zoals 
ook bij vele andere nummers, niet alle toppers aan de 
start kwamen. “Ik ben tevreden van dit kampioenschap. 
Ik besef wel dat ik enkel kon winnen omdat er enkele 
betere atleten ontbraken, maar het behalen van de titel 
doet toch deugd. Ik zou teleurgesteld zijn indien ik het 
niet zou gehaald hebben, maar stond met vertrouwen 
aan de start.” De 400m werd wél één van de loopnum-
mers waarin de favoriete het niet kon afmaken. Margo 
Van Puyvelde/ASVO was in een sterke 55”17 beter dan 
startlijstaanvoerster Ine Hugaerts/DUFF, die in 56”97 
tweede werd. In de finale van de 100m horden kwamen 
we twee namen tegen die hier eerder al aan bod kwamen: 
Noor Vidts haalde haar tweede titel van de dag binnen in 
14”17, Chloé Laurant was in 14”76 derde en haalde ook 
al haar tweede medaille van de dag. Tussen 

hen pakte Shari Lammens/RCG 
in 14”26 het zilver. In de 800 

meter kwam er twee dagen 
na de Memorial Van Dam-

me opnieuw een duel 
tussen Hanne Rey-
naert/ASVO en Eline 
Pinter/AVKA. Vrijdag 
was Hanne met een 
PR van 2’12”54 de 
beste van de twee. 
Eline nam in Nijvel 
meer dan 600 meter 
het kopwerk voor 
zich, maar op het 
einde had Hanne nog 

een hoop meer reser-
ves. Ze haalde het in 

2’14”57, Eline werd in 
2’17”21 tweede.

Met deze Margo Van Puyvelde (400m) en Hanne Rey-
naert (800m), pakte Oudenaarde twee beloftentitels.

Flavie Vanbesien.
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Wakker in Waals-Brabant
Chloë Beaucarne/DEIN (100mH: goud in 14”17) 
“Mijn chrono is minder dan mijn beste jaar-
prestatie (13”60). In het atletiekseizoen is er 
namelijk altijd een piek en die was ik met het 
WK in Polen al voorbij. Onze trainer had ons 
zelf laten kiezen of we vandaag deelnamen en 
ik wilde graag nog deze titel behalen. Ik ben 
dus zeker tevreden dat dit ook gelukt is. In de 
reeksen heb ik gelopen om de finaleplaats vei-
lig te stellen, die tijd (14”38, nvAR) was dus 
vanzelfsprekend minder goed. Al merk ik wel 
dat wanneer er iemand naast mij loopt die on-
geveer hetzelfde niveau haalt als ik, ik toch 
nog een tandje kan bijsteken.”

Lotte Vonck/EA (1500m: 4de in 4’51”96) “In de 
aanvangsfase kon ik goed mee en bleef ik Eleo-
nore Andre, toen op de derde plaats, volgen. 
Zo begon ik even te dromen van een podium-
plaats. Dat zou pas super geweest zijn, aan-
gezien ik was ingeschreven met een 6de tijd. 
Natuurlijk was dit geen gemakkelijke taak. De 
laatste ronde voelde ik dat mijn benen zwaar 
werden en moest ik Eleonore laten gaan. Ik 
was wel heel erg blij toen ik ontdekte dat ik 
mijn PR gelopen had. Onverwacht, maar dat 
maakte die 4de plaats wel goed.”

Maureen Kramer/HERV (5000m: goud in 
18’34”82) “Toen ik aankwam, was ik helemaal 
uitgeteld. Het was echt een zeer zware wed-
strijd. Ik dacht dat ik een tweede plaats be-
haald had, waar ik al zeer gelukkig mee was. 
Sirine Chamtouri (18’22”97) kwam even later 
echter naar mij om me te feliciteren met mijn 
titel: zij kon als atlete met een buitenlandse 
nationaliteit niet op het Belgische podium ko-
men. Ik kon niet geloven dat ik nationaal kam-
pioene werd. Wat een verrassing!”

Hanne Maudens/VS (kogel: goud met 11m90) 
“Veel had ik niet meer getraind na het WK 
zevenkamp, al was het toch nog vier keer per 
week. Op dat WK was ik niet zo tevreden over 
mijn kogelstoten, ik wist dat er meer in zat. Ik 
had nog ruimte om wat extra tijd te steken in 
kogel en dat heeft dus vandaag zijn vruchten 
afgeworpen. Ook begin ik met meer zelfver-
trouwen in de werpring te stappen, iets wat ik 
vroeger niet had.”

Juniores: Favorieten zijn vermoeid

Bij het polsstokspringen ging de titel ook 
naar een topfavoriete. Hanne De Baene/
OB won, maar bleef met 3m50 wel ver 
onder haar beste jaarprestatie van 4m10. 
Tijdens deze wedstrijd speelde het weer 
dus duidelijk een bepalende rol, want 
ook de andere deelneemsters bleven ver 
onder hun beste prestaties. Om 11u30 
begon het verspringen. Als men afging 
op de startlijsten, leek het een spannend 
duel te gaan worden tussen May Lee Coo-
per/MOHA en Justine Bulcke/MACW. Een 
spannende wedstrijd werd het wel, maar 
geen verwacht duel. Bulcke had een min-
dere dag en sprong heel wat minder ver 
dan Cooper. De atlete van MOHA haalde 
zondag wel haar gewone niveau en ging 
dus naar huis als Belgisch kampioene. 
De tweede plaats was hier voor Geral-
dine Coulon/CSDY: zij verbeterde in deze 
wedstrijd haar PR tot 5m76. Bo Nijs/
ATLA sprong naar brons (5m61) en even 
later zagen we haar terug 
met alweer brons op het po-
dium van het hinkstapsprin-
gen (11m05), naast winnares 
Katrien De Neve/AVT die met 
11m27 haar allereerste nati-
onale titel won. Hanne An-
nendyck/DAC kon zich met 
11m16 nog tussen de twee 
Limburgse meisjes inwerken.  
Een andere Limburgse, Ba-
bette Vandeput/ATLA, werd 
zoals verwacht Belgisch kam-
pioene discuswerpen. Voor 
deze wedstrijd leek de top 
drie op voorhand ook al vast 
te staan, maar niets was min-
der waar. Een tegenvallende 
prestatie van Tyra Steur/HAC 
(29m01, 9de), zij pakte eer-
der nog het brons bij het ko-
gelstoten met 11m39, en een 
geweldige 36m65-worp van 
Nele Peeters/AVKA, gooiden 
de pronostieken helemaal 

om. De derde plaats ging met 36m22 wel 
naar Jana Van Haute/VOLH, helemaal 
binnen de verwachtingen. De Belgisch 
kampioene discuswerpen zagen we eer-
der ook al op de tweede plaats bij het 
kogelstoten (11m69), naast winnares 
Hanne Maudens/VS. De Oost-Vlaamse 
zevenkampster van internationaal top-
niveau won met 11m90 en versloeg hier-
mee topfavoriete Elise Helsen/ACHL die 
met 11m33 verrassend naast het podium 
viel. Ook de Belgische titel 400m horden 
ging naar de favoriete. Valentine Deboug-
noux/HF won in 60”52 en amper 37/100 
later kwam Justine Brackman/DAMP al 
aan. Van een spannende – Waalse - race 
gesproken. Ook in het andere hindernis-
nummer, de 100m horden, ging de over-
winning naar favoriete Chloë Beaucarne/
DEIN in 14”17. In deze wedstrijd werd, 
net zoals bij het discuswerpen, de ver-
wachte top drie stevig door elkaar ge-

De vijf juniores meisjes die eerder 
deze zomer aan de slag waren bij het 
WK in Polen, vonden het BK juniores 
niet beneden hun stand en kweten 
zich in  Nijvel uitstekend van hun taak. 
Hanne Maudens, Claire Orcel, Chloë 
Beaucarne, Elise Vanderelst en Hanne 
De Baene lieten zich niet verrassen.
Het miezerige weer probeerde enkele 
keren roet in het eten te gooien, maar 
de atleten beten van zich af en gaven 
de nattigheid van de voormiddag het 
nakijken. Topfavoriete Claire Orcel/CSF 
domineerde uiteraard het hoogsprin-
gen. Ze won met een geslaagde sprong 
over 1m80. Niet alleen Orcel leverde 
hier een goede springprestatie af. Alice 
Mercenier/HERV (2de, 1m75) en Clara 
Folie/CABW (4de,1m61) verbeterden 
allebei hun beste jaarprestatie bij dit 
Belgisch kampioenschap. Een volledig 
LBFA-hoogspringpodium werd gedwars-
boomd door Nienke De Waele (1m65) 
die de uitstekende dagprestaties van 
ASV Oudenaarde mee inkleurde.     

Claire Orcel.

Chloë Beaucarne (links) 
en Paulien Couckuyt.
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gooid. Paulien Couckuyt/AVKA, van wie 
nog geen tijd geregistreerd was bij de in-
schrijving, liep naar de tweede plaats in 
14”70 en Lisa Lammens/ACME, ingeschre-
ven met de vierde tijd, behaalde na 15”35 
een bronzen plaats. 
In het speerwerpen ging een andere fa-
voriete, Pauline Smal/SMAC, naar huis 
met een Belgische titel, al bleef ze met 
40m15 wel zo’n drie meter onder haar 
beste jaarprestatie. Trui Kerkaert/BONH 
kwam met 39m90 in elk geval heel dichtbij 
en zag nog een betere worp geannuleerd. 
De Bonheidense werpster kwam in elk ge-
val heel dicht bij haar eerste nationale 
titel. Wat in deze wedstrijd nog opviel, 
was dat Lore Bauwens/ACME zichzelf over-
trof en haar beste jaarprestatie met liefst 
drie meter verbeterde tot 34m13. Daar-
mee behaalde ze de bronzen medaille.  
Wat de 100 en 200 meter betreft, ging 
Cindy Van Der Veken/RESC met beide titels 
lopen, hoewel ze pas met de derde tijd 

ingeschreven was. 
Hier was wel een 
goede uitleg voor. 
De Excelsior-sprint-
ster had zich eerder 
dit jaar geblesseerd 
en hierdoor kwam 
ze minder snel op 
dreef dan vorig 
jaar. Ze eindigde na 
100 meter in 12”14 
en in  de 200 me-
ter bereikte ze na 
25”06 de finishlijn. 
In de 400m ging de 
zege naar Rani Bail-
lievier/OLSE, ook 
zoals verwacht. Met 
57”56 hield ze nipt 
Marie Fickers/LACE (57”64) en Messalina 
Pieroni/LOOI (58”25) af. Het was onder-
tussen al een tijdje gestopt met regenen, 
waardoor de piste er al wat minder glad 

Cindy: de enige dubbelkampioene bij de juniores

Cindy Van Der Veken, de sprintster van Excelsior, begon haar dag met de gedachte dat 
ze vandaag haar beste prestatie van het jaar moest lopen. Ze was immers een lange tijd 
geblesseerd geweest en hierdoor waren haar seizoensprestaties nog niet top. Ze begon de 
dag alvast goed met een overwinning in de reeksen van de 100 meter. Van Der Veken liet 
12”40 noteren. Even later zou ze ook de finale winnen, waarbij ze haar beste jaarpres-
tatie verbeterde tot 12”14. Charlotte Duyck/DEIN (12”48) en Clara Hulin/RIWA (12”51) 
kregen flink het nakijken. Dat was zeker al een hele opluchting voor de Brusselse. Amper 
twee uur later was ze ook klaar voor het kampioenschap van de 200 meter. Ook hier ging 
ze met de hoofdprijs naar huis na een sprintje van 25”06. Charlotte Duyck stond opnieuw 
op het podium met 25”63, maar Kjenta Schets/OEH finishte in 25”37 het dichtst bij Cindy 
Van Der Veken die er dus een geslaagde dag had opzitten. “Ik ben zeer tevreden met mijn 
overwinningen. Dit jaar begon niet zo geweldig. Ik ben een tijdje geblesseerd geweest en 
daarom bleef ik onder mijn niveau van vorig jaar. Het was dus wel goed dat ik vandaag 
dan twee keer heb kunnen winnen.” Vorig jaar klokte Cindy als eerstejaarsjuniore nog 
12”08 en 24”94. Na Nijvel komt ze aardig in de buurt van haar persoonlijke records.

bijlag. Lize De Vlieger/ATAC keerde terug 
naar de Kempen als Belgisch kampioene 
800 meter. Met 2’16”29 liep ze vier secon-
den trager dan haar beste jaarprestatie, 
maar topchrono’s in de halve fond worden 
zelden tijdens de kampioenschappen opge-
tekend, zeker als die aan het eind van een 
lang seizoen komen. In de 1500 meter ook 
weinig verrassingen. Eerstejaars en WK-uit-
blinkster Elise Vanderelst/MOHA kwam na 
4’33”39 als logische winnares over de streep 
en Eva De Rooy/ACBR – ook eerstejaars - en 
Eleonore Andre/BBS maakten de top drie 
vol met 4’45”41 en 4’48”75. Hier wel een 
kleine verrassing (voor de atlete zelf) van 
Lotte Vonck/EA die met 4’51”96 een PR 
liep en zo de vierde plaats binnenhaalde.  
Om 16u00 begonnen de deelneemsters 
aan een zware 5000 meter. En of het een 
zware wedstrijd werd? Beloften en juni-
ores liepen samen in dezelfde race en na 
18’22”97 kwam Sirine Chamtouri/ASVO over 
de eindstreep, maar omdat zij geen Belgi-
sche nationaliteit bezit, werd Maureen Kra-
mer/HERV, 18’34”82, gekroond tot Belgisch 
kampioene. Het meisje uit de Oostkantons 
gaf daarmee nationaal veldloopkampioene 
Jolien De Schaepmeester/RCG (19’02”19) 
duidelijk het nakijken. Een dag vol atletiek 
werd even later afgesloten met de 3000m 
steeple, ook al een gezamenlijke koers voor 
juniores en beloften. Hier ging Nele Slos/
DEIN na twee beloften met de titel lopen in 
11’31”90. Machelse Elke Dobbelaere gaf in 
11’55”52 redelijk wat tijd toe. Nederlandse 
Kristel Van Den Berg arriveerde nog een half 
minuutje eerder maar kwam uiteraard niet 
in aanmerking voor het podium. 

De drie polsstokspringsters die in Nijvel een prestatie lieten note-
ren en daarmee een medaille wonnen: links juniore Melanie Vissers 
(3m20, zilver) en de twee kampioenen, juniore Hanne De Baene 
(midden, 3m50) en belofte Elien De Vocht (rechts, 3m90).

Een stralende dubbelkampioene Cindy Van Der Veken (midden) op het 
200m-podium met Kjenta Schets (links) en Charlotte Duyck (rechts).

Links: 
Zondag 11 september Nijvel 
Resultaten: http://www.cabw.be/live_results/live_results.html
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Teksten:  
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