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MATTHIAS QUINTELIER OP RAND VAN EEUWIGE TOP TIEN
De 31ste editie van het KVV-indoor alle categorieën scoorde middelmatig. Bij de 
vrouwen was dit het resultaat van enkele uitschieters afgewisseld met prestaties 
van bescheiden niveau. Bij de mannen lagen de waarden dichter bijeen. De balans 
van de nieuwe top tien prestaties aller tijden maakte dat duidelijk. Drie vielen er te 
noteren in de alle categorieën. Dat was allemaal vrouwenwerk. Vijf kwamen er in de 
jeugdcategorieën uit de bus. De vrouwen namen er vier voor hun rekening. Jonathan 
Sacoor/OEH lukte als enige bij de mannen zo’n krachttoer. Hij zette als 2de van de 
200m met 21”58 de 5de junioresprestatie ooit neer. Michaël Rossaert/ACW bleef 
met titelverlenging in de 400m meer dan ooit in de running voor een plaatsje bij 
de Tornado’s. Hij verbeterde zich van 48”20 tot 47”67.  Matthias Quintelier/AVKA 
kwam het dichtst bij de top tien aller tijden. De Wommelgemnaar, die voor de twee-
de keer op rij goud behaalde in het kogelstoten, scherpte zijn indoorrecord van 
16m52 aan tot 16m94 en staat voortaan 11de op die eeuwige bestenlijst.

Vier kogelstoters haalden meer dan 16 
meter. Dat is zelfs bij een BK-indoor zeld-
zaam. Maar van een titelstrijd was amper 
sprake. Matthias Quintelier opende met 
16m79 en eindigde met zijn winnende 
16m94. Zijn minste van 6 pogingen be-
droeg 16m32. Zelfs dat had volstaan voor 
winst. Leeftijdsgenoot Ilya Defrère/DCLA 
haalde als 2de 16m12. De Bierbekenaar 
doorbrak zondag slechts één keer de kaap 
van 16 meter. “Matthias was voor mij 
vandaag gewoon te sterk. Ik voelde mij na 
de recente examens energietechnieken in 
Hasselt wat slapjes. Ik streed voor de 2de 
plaats. De spanning was om te snijden.” 
Hij overdreef heus niet: Stijn  Spilliaert/
HAMM, met een verbetering van 14m91 
tot 16m42 de seizoenrevelatie, sloot af 
met 16m10. Max Vlassak/SACN – nog een 
andere jonge werper - strandde bij zijn 
laatste poging met 16m09 op 1 cm van het 
brons en op 3 cm van het zilver. 

NIKS MOEST NOG VOOR HOFMANS

Laatstejaarsstudent sportmanagement 
Victor Hofmans/OLSE voelde zich na de 
finale van de 60m geslaagd. De Oelegem-
naar, die vorig jaar 3de werd in 6”99, 

werd deze keer 2de in 6”96. Niets hoefde 
nog. Toch wilde hij ook bij de afsluitende 
200m wat. Victor Hofmans liep met een 

verbetering van 21”85 tot 21”39 naar zijn 
eerste Vlaamse indoortitel. Enkel Erik 
Wymeersch, met 21”13 in 1995 wedstrijd-
recordhouder en voormalig Europees 
indoorkampioen 200m, liep als enige nog 
sneller bij een Vlaams indoorkampioen-
schap. Titelverdediger Jonathan Sacoor/
OEH bracht als 2de zijn record op 21”58. 
Christian Iguacel/LYRA en Jaan Bal/ACBR 
bleven als 3de en 4de met 21”75 en 21”88 
ook ruim onder 22 seconden.  Dit gebeur-
de nooit eerder bij een KVV-indoor. Mi-
chaël Rossaert/ACW vreesde in de 400m 
de eindspurt. De Waaslander trok meteen 
alle registers open en won met meer dan 
tien meter voorsprong van de hordespeci-
alisten Dylan Owusu/RCG (2de in 48”94) 
en Tim Rummens/DCLA (3de in 49”03). 
Dario De Borger/VAC, pas terug van een 
Zuid-Afrikaanse stage, misliep bij de 60m 
horden een achtste KVV-goud op rij. Hij 
werd 2de in 8”02. Sander Maes/AVT bleek 
de verrassende kampioen. De Ekselse ki-
nestudent dook na 7”98 voor het eerst 
onder 8 seconden. Hij noemt zich een 
meerkamper en maakte tot zondag voor-
al naam als hoogspringer. Sander ging in 
2015 over 2m14.

VANDEPUTTE OP SOLOTOER

De kampioenen van de afstandsnummers 
duldden evenmin tegenstanders in hun 
buurt. Zo snelde Aurèle Vandeputte/HAC 
in de 800m de eerste helft af in 52”50. 
Arthur Bruyneel/ACME en junior Thibauld 
Guilbert/KAAG haakten aan. Houtland-
trainer Andy Inghelbrecht zag hen in een 
valstrik trappen. Het Oost-Vlaamse duo 
liep zich te pletter. Mathias Sanctorum/

Sterke en jonge mannen met verre worpen: Matthias Quintelier (midden), Ilya Defrè-
re en Stijn Spilliaert. Ook 20-jarige Max Vlassak scoorde nog een 16-plusser.

Victor Hofmans.

Michaël Rossaert.
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KOBE VLEMINCKX:  
EERST BRONS, DAN ZILVER, NU GOUD 

De finale van de 60 meter mannen verliep erg zenuwslopend. Twee reekswinnaars 
vielen uit met een valse start. Arnout Matthijs/VOLH, die bij het recente PK-indoor 
wegens een weerspannige spier moest passen voor de finale, behoorde bij dit duo. Hij 
evenaarde in zijn serie met 6”94 zijn beste seizoenprestatie. Jaan Bal/ACBR, even 
vooraf goed voor 7”00, liep eveneens te snel van stapel. Derde keer goede keer: dat 
ging zeker op voor Kobe Vleminckx/ACHL. De Olense student chemie werd in 2016 3de 
na 6”94, vorig jaar 2de in 6”93 en won deze keer zijn eerste Vlaamse indoortitel in 
6”84. “Het zat er aan te komen. Ik stond eerste op de startlijst met 6”82 en won mijn 
reeks in 6”84. Maar na de twee valse starts, nam de twijfel de bovenhand. Ik startte 
telkens goed. ‘Kon dat nog een derde keer op rij?’, zo vroeg ik mij af. Het lukte. Maar 
toch: er zat meer in. Ik vertrouwde mij een duik onder 6”80 toe. Alles moet wel klik-
ken. En dat was weer net niet het geval. Ik had er nochtans wat voor over. Zo spreidde 
ik mijn studies na een eerste mindere jaar. Ik werk nu een gedeelte van het eerste 
en het tweede jaar af. De combinatie met de atletiek valt in elk geval beter mee.” 

HAC loste wijselijk de rol toen het te snel 
ging, spurtte in de laatste rechte lijn van 
de 4de naar de 2de plaats en bleef na 
1’53”02 zelfs onder zijn outdoorrecord. 
Aurèle Vandeputte bracht zijn beste na-
tionale seizoenprestatie op 1’50”40. De 
22-jarige Oostkampnaar gaat bij de IFAM 
en het BK voor een duik onder 1’50” en 
solliciteerde naar de 1000m van Liévin. 
Tim Vandevelde/DUFF, die vorig jaar de 
Vlaamse 1500m-titel won en daarbij het 
nationaal scholierenrecord op 3’55”98 
bracht, verdedigde zijn titel niet. Thijs 
Van Der Burgt/RCG, in 2017 2de, liet 
niets aanbranden en won van de kop af 
in 3’58”37 van Matthias Steenwerckx/
HULS (4’00”51) en oriëntatieloper Tri-
stan Bloemen/DCLA (4’05”88).  Cedric 
Vandeputte/ROBA, afgelopen zomer Bel-
gisch 5000m-kampioen, leidde de 3000m 
van de eerste tot de laatste meter en 
won in 8’28”08. Jonas Sergooris/ACP los-
te wel pas in de slotronde en pakte met 
8’29”05 zilver. Sander Verminck/ROBA 
eiste het brons op. De 3000m gaf dus een 
volledig Vlaams-Brabants podium dankzij 
Oost-Vlaamse inbreng. Sander Verminck, 
Cedric Van De Putte en vader-trainer 
Danny Van De Putte behoren immers tot 
de Yellow Armada die eind vorig jaar van 
AC Hamme overstapte naar ROBA, net 
zoals Hannuitse cross-uitblinkster Nina 
Lauwaert trouwens. Dirk Bogaert/ACME 
won een dag eerder bij de LBFA titelstrijd 
voor de 11de keer op rij het KVV 5000m 
snelwandelen. De Meetjeslander vierde 
reeds zijn 59ste verjaardag. 

GHUYS STELT ORDE OP ZAKEN

Emile Verdonck/AZW won vorig jaar het 
KVV-goud hoogspringen van titelverdedi-
ger Bram Ghuys/OEH. De Kortrijkse stu-
dent KMO management bracht toen zijn 
indoorrecord op 2m15. Bram maakte zon-
dag duidelijk dat dit geen wissel van de 

wacht was, maar een ongelukje zonder 
erg. Hij won met 2m19 zijn derde Vlaams 
indoorgoud. Emile Verdonck/AZW werd 
met 2m10 2de. Oostendse kinestudent 
Giebe Algoet/HCO, vorig jaar vanwege 
een rugletsel laatste met 1m85, even-
aarde met 2m04 zijn record dat hij bij 
het PK-indoor neerzette. Lars Van Looy/
VAC viel ondanks 2m04 naast het podium. 
Niels Pittomvils/VAC, vorig jaar voor de 
5de keer winnaar van het polsstoksprin-
gen, verkoos deze keer het kogelstoten en 
de 60m horden als ultieme test voor het 
BK-indoor zevenkamp van volgend week-
end. Jorg Vanlierde/DEIN, in 2017 2de met 
5m00, kaapte in zijn tweede junioresjaar 
het goud weg in het polsstokspringen. De 
ex-meerkamper uit Deinze ging meteen 
over 4m90.  Bram Charle/KAAG deed het 
bij zijn 3de poging en werd 2de. Cedric 
Nolf, een geboren en getogen West-Vla-
ming die naar Gent uitweek, won in het 
shirt van het Vlaams-Brabantse VAC voor 
de 4de keer de Vlaamse indoortitel in 

Houtland boven in de 800m. Een autoritaire Aurèle Vandeputte kreeg Mathias Sancto-
rum naast zich als vice-kampioen. Arthur Bruyneel pakte brons.
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het verspringen. De topsportschoolleraar 
kreeg het flink aan de stok met twee van 
zijn ex-leerlingen. Vooral Mathew Ugwu/
HCO maakte indruk. De Oostendse eerste-
jaarsjunior opende met 6m66, verbeterde 
daarna liefst 5 keer zijn indoorrecord en 
sloot af met 7m26. Cedric Nolf verspeel-
de er zijn West-Vlaams junioresrecord 
bij. Dat stond op 7m19. Hij won met zijn 
ultieme 7m33 wel nog de titel. Michael 
Obasuyi/OEH, net als één jaar jongere 
Mathew een Oostendse junior met een 
Nigeriaanse vader en een moeder die in 
het stedelijk stadhuis werkt, strandde 
op een bronzen 7m15. Niks nieuws on-
der de zon in het hinkstapspringen: Yves 
Pausenberger/KAAG verlengde ondanks 
een weerspannige enkel met 14m10 de 
titel. Matthias De Leenheer/AVLO en 
master Bert Muyldermans/SPVI klommen 
opnieuw mee op het podium. Bert stond 
voor de 10de keer op dat Vlaams podium 
en misliep nog twee keer nipt dat scha-
votje toen hij vierde werd.   

PODIUMKLANKEN

Jorg Vanlierde/DEIN (polsstok, goud met 
4m90): “In 2016 werd ik bij de EYOF in 
het Georgische Tbilisi 2de van de tien-

kamp. Dat is een afgesloten hoofdstuk. Ik 
besloot na overleg met topsportschoolle-
raar Cedric Nolf om een punt achter de 
meerkampen te zetten. Ik mis de gestalte 
en de lenigheid. Voortaan specialiseer ik 
mij in het polsstokspringen.”

Bram Ghuys/OEH (hoog, goud met 2m19): 
“Ik beleefde een hectische periode. Zo 

werkte ik donderdag en zaterdag nog 
een examen Cybercrime af. Ik combineer 
die studie met mijn werk bij Decatlon in 
Gent. Mijn werkgever stuurde mij voor 
een oriëntatieloop in teamverband naar 
Frankrijk. Woensdag keerde ik terug. Ja, 
net voor de examens.”

Matthias Quintelier/AVKA (kogel, goud 
met 16m94): “Ook kogelstoten is een 
werk van lange adem. Ik bouw al vele 
jaren op. Dat mocht niet verloren gaan 
wanneer de hogere studies begonnen. 
Daarom spreidde ik mijn studies fysica. 
Donderdag werkte ik wel nog een examen 
af. Werptrainingen vergen om andere 
redenen ook wel extra inzet. Mijn club 
huurt in Aartselaar af en toe de zaal die 
aan de piste grenst, maar meestal is het 
buiten trainen. Ik tref bij AVKA gelukkig 
een groep van zo’n achttal werpers. Dat 
maakt het een heel stuk aantrekkelijker.”

Michaël Rossaert/ACW (400m, goud in 
47”67): “Ik kan zelfs in de winter op 
klaarlichte dag trainen en verkoos avond- 
onderwijs voor mijn hogere studies. Mo-
menteel ben ik bezig met het laatste jaar 
ICT in Lokeren. Jammer voor mijn zus: 
Isaura strandde als 2de van de 400m op 
3/100 van kampioene Ine Hugaerts. Jong-
ste zus Nicasina, die zich op het hoogsprin-
gen toelegt en in 2017 het BKJ-indoor won 
met 1m69, herstelt van kwetsuren.” 

Mathew Ugwu/HCO (ver, zilver met 
7m26): “Ik bracht in 2015 het nationaal 
cadettenrecord kogelstoten op 18m52 en 
won het BK-cadetten 100m en 200m. Ik 
trok met het oog op de meerkampen als 
tweedejaarsscholier naar de Topsport-
school, maar ging vorige winter onder 
het mes en kon sportief niets bewijzen. 
Ik ruilde de Topsportschool na één jaar 
weer in voor het Oostendse Sint-Andreas 
Lyceum en keer eind dit jaar terug naar 
Gent om universitaire studies farmacie 
te beginnen. De meerkampen lijken daar-
mee een afgesloten hoofdstuk.”

Bram Ghuys.

Jorg Vanlierde.
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VROUWEN:

ELINE BERINGS MET EEN LACH EN EEN TRAAN
De vrouwen zorgden bij het KVV-indoor 
voor de meest opvallende wapenfeiten. 
Eline Berings/RCG haalde dit seizoen 
als eerste Belgische het WK-indoor in 
het Britse Birmingham. De 31-jarige 
Gentse bleef in haar reeks van de 60m 
horden met 8”12 2/100 onder het mi-
nimum. Het werd een onvoltooide sym-
fonie: zij viel in de finale uit met een 
valse start. 

Eline maakte het goed bij de vlakke 60 
meter. Zij snelde in 7”45 naar haar 20ste 
KVV-indoorgoud.  Eline haalde haar eerste 
KVV-medaille in 2001, toen de Topsporthal 
er amper één jaar stond. Zij werd toen in 
de 60m horden cadetten 2de in 9”18, be-
haalde in 2004 met 8”46 haar eerste KVV-
goud alle categorieën en bracht in 2014 
het wedstrijdrecord op 8”00.  “Ik begon 
het seizoen met twee hordewedstrijden 
in Duitsland. Zo snelde ik op 21 januari in 
Dortmund naar 8”29 en vorige vrijdag in 
gezelschap van ruim 10.000 toeschouwers 
in de Berlijnse Mercedes Benz arena naar 
8”19. Ik dook hier in de reeks onder het 
WK-minimum en wilde ook de titel. Mijn 
start was altijd al mijn handelsmerk. Ik 
schoot als eerste uit mijn blok. Volgens 
mij gebeurde dat na het schot. Ik deed 
het zo snel dat dit als een valse start ge-
detecteerd werd. Dat kwam aan als een 
zware ontgoocheling.” Eline Berings won 
het KVV-goud van de vlakke 60m én de 
60m horden een eerste keer in 2009. Zij 
realiseerde die dubbelslag voor de 5de 
keer in 2015 en miste de twee afgelopen 
jaren wegens kwetsuurleed dit Vlaamse 
indoorkampioenschap. Een geprikkelde 
Eline Berings won nadien wel de vlakke 
60m en bleef met 7”45 amper 8/100 bo-
ven haar record dat zij in 2010 neerzette. 
Manon Depuydt/ACME, vorig jaar kampi-
oene in 7”56, kwetste zich in het begin 
van de week lichtjes en gaf, uit vrees 
voor erger, forfait. Orphée Depuydt/HAC 
werd in 7”54 voor de 2de opeenvolgende 
keer 2de en verwees Elise Mehuys/LYRA 

(7”58) naar het brons. De studente immo-
biliën haalde voor de 7de keer op rij de 
finale en stond voor de 4de keer op het 
podium. Opmerkelijk, omdat zij pas haar 
22ste verjaardag vierde. Orphée Depuydt 
woont officieel in het onooglijke Beve-
ren-aan-de-IJzer maar verblijft al haar 
halve leven in Gent. Zij traint er ook na 
haar topsportschooljaren bij Patrick Him-
schoot. Ook ex-tss collega’s Sarah Missin-
ne/KAAG, Chloë Beaucarne/FLAC en Mi-
chael Obasuyi/OEH maakten gebruik van 
die optie en stonden zondag op het podi-
um. Sarah Missinne won voor het eerst de 
Vlaamse hordetitel. De 22-jarige studen-
te verpleegkunde uit Laarne opende het 
seizoen met een verbetering van 8”40 tot 
8”38, klokte bij het PK twee keer 8”32 af 
en deed dat in de KVV reeksen nog eens 
over. Heus geen eindpunt: Sarah won de 
finale in 8”23 en staat nu 7de op de nati-

onale aller tijden lijsten. Trainingsgenote 
Chloë Beaucarne volgde haar van nabij. 
De twee jaar jongere Menense kinestu-
dente scherpte zich op 30 december net 
voor haar Zuid-Afrikaanse stage aan van 
8”48 tot 8”39. Zij had in haar reeks een 
mindere start met 8”44 als resultaat. 
Chloë maakte dat goed in de finale. Zij 
werd 2de en staat met een verbetering 
van haar West-Vlaams record tot 8”34 
voortaan samen met Tia Hellebaut 12de 
in de ranglijst aller tijden. Justien Gril-
let/VS, met 8”39 brons, won haar reeks 
in 8”32 en werd 11de aller tijden. De 7 
aangekomen finalisten doken allen onder 
9 seconden !

BOCHTENWERK

Lieselotte Van Laere/ACW won één week 
na het KVV-scholieren ook de 200m alle 
categorieën. De Waasmunsterse verbe-
terde zich van 24”84 tot 24”64.  Zij liep 
haar vorige besttijd een jaar geleden als 
3de van dezelfde titelstrijd. Oost-Vlaam-
se atletes vulden het hele podium in. Kiné 
Gaye/RCG, in haar reeks goed voor een 
verbetering van haar indoorrecord van 
25”14 tot 24”84, eiste met 24”67 het zil-
ver op. ‘Kiné wie ?’, zo vroegen zelfs insi-
ders zich af. De Gentse marketingstuden-
te sloot in 2017 haar 3de atletiekjaar af 
bij het BKJ in Huizingen met een zilveren  

Na het WK-minimum op de horden, ook een 20ste Vlaamse indoortitel voor Eline Berings. 
Op het 60m-podium konden Orphée Depuydt (links) en Elise Mehuys (rechts) meegenieten.

Chloë Beaucarne (links) en Sarah Missinne 
in de hordefinale zonder Eline Berings op 
weg naar de beste plaatsen en persoonlijke 
records.
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24”97. Zij heeft net als Nafi Thiam een 
Senegalese vader. Fé Van Nerom/DEIN, 
die vorige zomer bij het KVV scholieren 
200m enkel Lieselotte Van Laere voor zich 
duldde, werd nu 3de in 25”00.  Margo Van 
Puyvelde/ASVO verdedigde haar 400m-ti-
tel niet want was gekwetst. Justien Gril-
let, in 2017 2de, verkoos de 60m horden 
en Riet Vanfleteren/LEBB, 3de in 2017, 
liep de 800m, die zij won in 2’12”00. Isau-

ra Rossaert/ACW en Ine Hugaerts/DUFF, in 
2017 4de en 5de met amper 1/100 ver-
schil, hielden deze keer een spannend 
titelduel met winst als inzet. Ine snelde 
naar 56”21 en nam met 3/100 de maat 
van Isaura. Geelse Messalina Pieroni/
LOOI, vorig jaar 6de van de laatste reeks, 
dook als 3de naar de binnenbaan, hield 
stand en haalde met 56”97 brons. 

TANTE

Ver- en polsstokspringen groeiden uit tot 
de meest hoogstaande kampnummers. 
Het verspringen verliep bovendien heel 
spannend en verrassend. Nationaal scho-
lierenkampioene Jitse Steenmans/LYRA, 
die met 5m82 de nationale seizoenlijst 
aanvoerde, liep de hele wedstrijd achter 
de feiten aan. Zij stond na twee pogingen 
met 5m70 4de en bleef dat. Maité Beer-
naert/HAC, 2de van het zomerse BK-scho-
lieren, had nu haar aanloopproblemen on-
der controle. De 16-jarige Torhoutse nam 
met 5m76 meteen de leiding en verbe-
terde zich bij haar 2de poging tot 5m78. 
Niet onbelangrijk, want zij verbeterde 
het 31 jaar oude West-Vlaamse scholie-
renrecord van Katrien Maenhout (5m77 in 
1986), de mama van spurtster Britt Gros-
sard. Rechtenstudente Bo Nijs/ATLA nam 
met 5m80 wel de leiding over, maar werd 
in de 3de ronde gecounterd door Imke 
Vervaet/RCG, die haar record van 5m73 
op 5m82 bracht.  Bo stond dankzij haar 
5de poging met 5m87 weer eerste. Maité 
Beernaert bleek evenmin uitgeteld. Zij 
pakte in haar laatste beurt uit met 5m91. 
Slechts drie Belgische scholieren spron-
gen indoor ooit verder. Het pleit bleek 
verre van beslecht. Bo Nijs sloot af met 
5m98. Imke Vervaet zorgde bij haar laat-
ste sprong voor de apotheose. De Gentse 
advocate pakte uit met 6m20. Zij staat 
voortaan 10de op de aller tijden lijsten. 
Tante Hilde Vervaet behield wel het fa-
milierecord. Zij bracht bij het BK-indoor 
in 1992 het nationaal record op 6m34.  
De lijstaanvoersters bevestigden in de 
overige springnummers met het KVV-
goud. Sietske Lenchant/ROBA won met 
12m35 voor de 5de keer het hinkstap-
springen. De Heusdense stak er te ver 
bovenuit om bedreigd te worden. Alix 
De Clercq/KAAG, afgelopen zomer Bel-
gisch scholierenkampioene, werd 2de 
met 11m68. Haast alle hoogspringsters 
kenden een offday. Serena Capponcelli/
VS won met 1m80 maar bleef 9 cm onder 
het wedstrijdrecord dat zij bij het vorige 
KVV neerzette. Hanne Maudens/VS, vorig 
jaar 2de met 1m81, strandde als 6de op 
1m68. Hannelore Desmet/LOOI, in 2007 
kampioene met 1m80 en in 2016 voor de 
5de keer eerste met 1m83, deelde nu met 
1m71 het brons met gouwgenote Inge Pae-
sen/AVT. Drie Limburgse hoogspringsters 
stonden op het podium. Lummense ki-
nestudente Gretel Canters/AVT, vorig 
jaar wegens een enkelkwetsuur afwezig, 
verraste aangenaam als 2de met 1m74.  
Met Greet Meulemeester, Veerle Blondeel 
en Jolien Boumkwo beheersten decen-
nialang torenhoge titelfavorieten het ko-
gelstoten. Jolien, die vorig jaar het wed-

AURELIE DE RYCK:  
KLAAR VOOR EEN NATIONAAL RECORD

Acht atletes klaarden bij het polsstok 
springen minstens 3m70. Vorig jaar wa-
ren dat er 5 en in 2016 amper 2. Scho-
lierenkampioene Elien Vekemans/DCLA, 
Jozefien Willemen/OLSE en Hanne 
Borstlap/ACHL haalden als 2de, 3de en 
4de 3m80.  Collectief zag het er beter 
uit dan ooit. Toch stak Aurelie De Ryck 
- nu in Meetjeslandse outfit -  er 
ver bovenuit. De 25-jarige Gentse kine 
opende op 3m90, ging bij haar eerste 
poging ook over 4m05, bij de 3de over 
4m20 en bij de 2de over 4m30. “Einde-
lijk sneuvelde mijn indoorrecord. Dat 
stond sinds 2012 op 4m28. Ik vond het 
toen een uitschieter. Dat ligt met deze 
4m30 anders. Ik ben die hoogte echt 
waard. Ik train in Gent bij Philip Gilson 
en trek voor het specifieke werk twee 
keer per week naar Fernando Oliva in 
het Limburgse Heusden-Zolder. Ik pro-
beerde het ook op 4m35 of 1 cm hoger 
dan het nationaal indoorrecord van Fan-
ny Smets. Ik bleek gewoon te vermoeid 
om er over te geraken. Dit was mijn 2de 
wedstrijd van het weekend. Zaterdag 
trok ik naar Zoetermeer. Dat werd een 
afknapper. Ik geraakte over 3m85, maar 
botste op 4m00 met mijn neus tegen de 
lat.  Dat was het einde. Ik heb boven-
dien superslecht geslapen.”  

Ine Hugaerts bepaalt het 400m-tempo dat 
ook Isaura Rossaert en Messalina Pieroni 
beneden de 57 seconden zal brengen.
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strijdrecord op 16m31 bracht, stortte zich 
op het beroepsleven. Zij stapte boven-
dien over van Racing Gent naar LBFA-club 
Excelsior Brussel. Meerkampsters Hanne 
Maudens/VS en Yoika De Pauw/STAX voer-
den met 13m22 en 13m20 de startlijst 
aan. Tieners Myrthe Van Der Borght/VS en 
Elena Defrère/DCLA werd dat niveau ook 
toevertrouwd. Zij schitterden een week 
geleden bij het Vlaams jeugdkampioen-
schap met het scholierengewicht van 3 
kg met 16m52 en 15m19. Hanne Maudens 
kon na een inleidende 12m81 niets meer 

toevoegen en werd 7de. Elena Defrère 
nam met 13m09 de beste start, maar kon 
zich evenmin verbeteren. Zij stond net 
naast het podium. Myrthe Van Der Borght 
vond haar draai met het gewicht van 4 
kg aanvankelijk niet. De jeugdkampioe-
ne sloot wel af met 13m33 en 13m36 en 
pakte zilver. Myrthe en Elena komen zo 
wel als 3de en 5de in de scholierenrang-
lijst aller tijden. Sietske Lenchant verras-
te aangenaam als 3de met 13m15. Yoika 
De Pauw liet de kans niet liggen en won 
met 13m62 haar eerste Vlaamse titel AC. 

Moeder en trainster Karin Langeraert gaat 
op de aller tijden outdoorlijst met 14m42 
haar dochter met 1 cm vooraf, maar haal-
de nooit KVV-goud.     

TITELVERLENGING

Oost-Vlaamse atletes wonnen 8 van de 11 
titels. In de drie afstandsnummers bleef 
het wel bij 1 keer goud. Riet Vanfleteren/
LEBB, die vorig jaar na drie 4de plaatsen 
met brons voor de eerste keer het KVV-po-
dium 400m beklom, schakelde over naar 
de dubbele afstand en hield er na 2’12”00 
haar eerste Vlaamse titel aan over. De 
Lebbeekse loste een aanklampende scho-
lierenkampioene Syrah Ghijselings/KAAG 
(2’13”28). Anne Schreurs/GENK verleng-
de in de 1500m haar titel en zorgde voor 
het enige Limburgse vrouwengoud. De 
25-jarige uit As verwees in 4’40”90 Lot-
te Hellinckx/LEBB (2de 4’41”80) naar 
het zilver en hield zo AC Lebbeke van 
dubbelgoud op de twee langste loopnum-
mers. Tineke Commerman/VS (4’45”59) 
liep naar brons.  Haar club haalde met 
2 gouden, 3 zilveren en 1 bronzen plak 
de 2de plaats in de medailletabel. Enkel 
het lokale Racing Gent (3,2,1) deed beter.  
Nationaal kampioene snelwandelen An-
nelies Sarrazin/FLAC bleef gegriepeerd 
thuis. 35-jarige neo-master Liesbet De 
Smet/DUFF behaalde zo onbedreigd haar 
5de Vlaamse snelwandeltitel.   

              

Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik     RPR Luik - BTW: BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB

ETHIAS, SPORT VERZEKERD
Als bevoorrechte verzekeraar van honderden sportfederaties en 
sportclubs biedt Ethias een ruim gamma van producten en 
diensten aan die zijn afgestemd op hun noden:  burgerlijke 
aansprakelijkheid van organisatoren, dekking van lichamelijke 
ongevallen, arbeidsongevallen voor personeelsleden en 
vrijwilligers ...  Op die manier kunnen duizenden sportievelingen 
hun activiteiten in alle gemoedsrust uitoefenen.

Voor meer info: www.ethias.be/sport
Doet wat moet

Dat is al gewonnen!
Goed verzekerd?
Sportverzekeringen

Drie van de vier hoogspringmedailles gingen naar Limburg met AVT-sters Inge Paesen en 
Gretel Canters en Looise Hannelore Desmet. Serena Capponcelli bleef ook nu de beste.
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PODIUMKLANKEN

Justien Grillet/VS (60mH, brons in 8”39): 
“Tot vorig jaar legde ik mij indoor altijd 
op de vlakke spurtnummers toe. Zo won 
ik twee keer het KVV 400m en eenmaal de 
200m. Mijn voorkeur gaat sinds vorige zo-
mer meer dan ooit uit naar de 400m hor-
den. Ik wilde mijn hindernistechniek deze 
winter verbeteren. Dat kan via de 60m 
horden. Ik zit wel met een zware kinesta-
ge. Chrono’s waren dan ook bijkomstig. 
Ik had mij die reekstijd van 8”32 dan ook 
helemaal niet durven toevertrouwen.”

Sietske Lenchant/ROBA (hinkstap, goud 
met 12m35 ;  kogel: brons met 13m15): “Ik 
mag twee jaar na mijn zware voetkwet-
suur weer alles trainen. Dat deed ik ook. 
Moet wel, want ik neem volgend weekend 
aan het BK-meerkampen deel. Het hink-
stapspringen bleef wel mijn prioriteit.”

Sarah Missinne/KAAG (60mH, goud in 
8”23): “Ik verwachtte dit seizoen voor-
uitgang. Mijn 8”38 bleef vier jaar over-
eind als record. Ik liep dat nog als juni-
ore. Ik zit in een examenperiode. Maar 
dat mocht mij niet afremmen. Ik voelde 
mij hiermee beter af dan bij die fysiek 
veel zwaardere stage verpleegkunde van 
de Nieuwjaarsperiode.”

Imke Vervaet/RCG (ver, goud met 6m20;  
60m, 4de in 8”59): “De voorgaande jaren 
legde ik mij bij KVV-indoor steeds toe op 
de vlakke spurtnummers. Ik nam vorige 
zomer reeds geregeld aan verspringcom-
petities deel. Vandaag leverde het mij 
een eerste KVV-indoortitel op. Ik beleef-
de wel een anticlimax in de finale van de 
60m. Ik veroorzaakte een valse start. Zo 
dacht ik er over. De starter had zelfs niet 
eens geschoten. Het werd als een tech-
nische fout geïnterpreteerd. Jammer 

genoeg werkte dat verlammend op mij. 
Ik durfde niets meer. Mijn start was er 
naar. Jammer, want met 7”56 liep ik de 
2de reekstijd. In de finale bleef het bij 
de 4de plaats en 7”59.”

Bo Nijs/ATLA (ver, zilver met 5m98 ; 60m, 
5de in 7”67): “Ja, ik was geprikkeld. Maar 
niet omdat ik mij wilde revancheren te-
genover Maité Beernaert die mij bij het 
zomerse BK-verspringen met 2 cm van het 
brons hield. Ik ben altijd geprikkeld. Dat 
werkte vandaag meer dan ooit positief. 
Ik stond met 7”80 pas 14de op de deelne-
merslijst van de 60m maar liep met 7”68 
de 5de reekstijd en verbeterde mij als 
5de in de finale tot 7”67. Mijn snelheid is 
bij het verspringen trouwens mijn groot-
ste troef. Ik scherpte mijn indoorrecord 
niet toevallig aan met 16 cm.” 

Tekst: Hans VANBESIEN  * Foto’s: Johnny DE CEULAERDE * Eindredactie, Lay-out: Michel JORDENS
 

Meer info: http://www.toastit-live.be/results/2018/jan/zo28/schedule.html
 

@letiekleven verzonden: donderdag 01 februari 2018

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

Cover: Geslaagde missie voor Eline 
Berings: WK-hordeminimum en in de 
60 meter een 20ste Vlaamse titel. 
Foto: Johnny DE CEULAERDE

POLSSTOKSPRINGEN: 
WOORDJE UITLEG VAN DE JURY

Tijdens de Vlaamse jeugdkampioenschappen 
vorige week, liet scholierenkampioen polsstok-
springen Jules Vanlangenaker onder meer een 
volgende opmerking noteren:  “Na een par-
cours met onder meer een dubieuze beslissing 
van de juryleden, ging ik bij mijn derde poging 
dan over 4m50 en sprong mijn record.”

Uiteraard was deze omschrijving vrij vaag en 
de neutrale lezer blijft met vragen zitten, al 
mag de integriteit van het jurykorps niet in 
twijfel worden getrokken. Toch wenst het VCJ 
te wijzen op volgend reglement:

Artikel 180.17: Toegestane tijden: 
Het dienstdoende Jurylid zal de atleet melden dat 
alles klaar is om zijn poging te beginnen en op dat 
ogenblik start de toegestane tijd.
Voor het polsstokspringen begint deze tijd vanaf het 
ogenblik dat de staanders volgens de wensen van 
de atleet werden geplaatst. Er mag geen supple-
mentaire tijd toegekend worden voor verdere aan-
passingen.
Wanneer de toegestane tijd verstrijkt tijdens een po-
ging, mag deze poging niet geweigerd worden.
Wanneer, nadat de tijd voor zijn poging ingegaan is, 
een atleet beslist deze poging niet te ondernemen, 
wordt de poging opgetekend als een mislukte po-
ging.

Deze laatste zin was van toepassing op het wed-
strijdverhaal in Gent. De atleet meldde dat hij niet 
wenste te springen nadat hij opgeroepen was voor 
zijn poging. Er is geen enkele twijfel mogelijk over 
de correctheid van de door de aanwezige jury ge-
nomen beslissing.

Foto: Luc DEQUICK
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