
Atletiek
VK INDOOR

SVEN VAN DEN BERGH (17) 
KNALT NAAR 21.64 OP DE 200M

«Ik ben tevreden 
over mijn tijd»

Atletiekclub AVKA (Kontich Aartselaar) scoorde
vijf medailles op de Vlaamse indoorkampioen-
schappen. Meerkampers Wim Marynissen (ver)
en Ruben Devrieze (hoog), spurters Christian
Iguacel en Sven Van Den Bergh (200m) en kogel-
stoter Matthias Quintelier stonden op het podi-
um

Voor Ruben Devrieze gold het VK als laatste test
met het oog op het BK zevenkamp van volgend
weekend. Hij pakte brons in het hoog met 1m98.
In het polsstok werd hij vijfde met 4m20. Zijn col-
lega-meerkamperMarynissenhaaldebronsinhet
verspringen. Met zijn 7m44 hield hij favoriet
Mathias Broothaerts (7m43) van het podium.
Maar voor het BK zevenkamp van volgend week-
end past de Belgisch kampioen indoormeerkamp
van 2014.
Ook de spurters van AVKA waren op de afspraak.
Sven Van Den Bergh beslechtte in de finale een
spannend duel met zijn eeuwige concurrent
Jonathan Saccoor. Saccoor nam de snelste start,
maar metertje per metertje kroop Van Den Bergh
dichterbij. Uiteindelijk strandde hij in 21.64 één
secondeachterSaccoorenmoesthijvredenemen
met zilver.
«Net geen goud, maar natuurlijk ben ik wel tevre-
den. 21.64 isabsoluutgeenslechtetijd. Ikkandaar
zekermeeleven», relativeerdede17-jarige400m-
specialist. «Het is in ieder geval een stuk sneller
dan vorige winter. Toen liep ik 22.40. Het ligt een
beetje in de lijn van mijn outdoortijden. Voor mij
is deze winter vooral een testseizoen. Ik sukkel
met een blessure die ik maar moeilijk onder cont-
role krijg. Op de IFAM op 11 februari loop ik een
400m. Hopelijk kan ik daar een behoorlijke tijd
neerzetten. Op basis van mijn tijd op de IFAM
beslis ik wat ik doe met de rest van het indoor-
seizoen.»
Zijn trainingsmaat Christian Iguacel legde beslag
op het brons in 21.82. «Ik ben wel tevreden omdat
ditnogmaarmijneerstewedstrijdvanhet indoor-
seizoenis», steldehij. «HetPKmiste ikdoorziekte.
Toch had ik verwacht dat ik al iets rapper zou
lopen. Deze winter hoop ik om nog wat lager in de
21 te lopen en om laag in de 48 te lopen op de
400m.»
Matthias Quintelier veroverde goud in het kogel-
stoten met 16m36. (BSE)


