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aan Zürich. De vereiste 7m95 vond ik 
te ver van mijn bed. Dit is mijn eerste 
senioresjaar. Het eerste haalbaar 
objectief komt er in 2015 aan met 
het EK-beloften. Dit jaar hoefde dus 
niets. 7m91 vond ik al buitengewoon. 
Na mijn 4de poging klonk er nog eens 
gejuich. ‘Dat is 8m00’ riep iemand. Ik 
kon het niet geloven.” Ook collectief 
zag het BK-verspringen er goed 
uit. Lokale Daan Elsen/RESC kreeg 
ondanks 7m13 geen 3 bijkomende 
pogingen. Hij werd 9de. Vorig jaar 
haalden amper 5 landgenoten de 
kaap van 7m00.

Bultheel is terug
Michael Bultheel won in 2012 met 
49”60 zijn 2de BK AC, haalde de 
Olympische halve finale en bracht bij 
de Memorial zijn record op 49”10. De 
sportieve toekomst lachte hem toe, 
maar de 28-jarige Lendeledenaar 
ging in 2013, geplaagd door 
stressfracturen, de mist in. Dit 
seizoen hoopte hij opnieuw met 
2012 aan te knopen. Maar aan de 
vooravond beschikte hij nog niet over 
een EK-ticket. Hij strandde met 50”43 
bij de Nacht op 30/100 van de norm 
en nam pas de 3de plaats in op de 
nationale jaarlijsten. Dat werd na 
de BK-reeksen een 4de plaats in de 

3de beurt het familierecord van 
vader en trainer Laurent Broothaerts 
(7m90 in 1989) met één centimeter 
aan. Daarna volgde die fantastische 
8m07 en tenslotte met 7m97 een 
bevestiging. Hij zette zijn vorige 
record met 7m84 in 2013 als 
2de van het EK Juniores neer. De 
Waarloosnaar ontnam amper twee 
weken na zijn 20ste verjaardag het 
nationaal belofterecord van Erik Nijs, 
dat sinds 1994 op 8m03 stond. Nijs 
bleef met zijn 8m25 van de Nacht van 
de Atletiek anno 1996 wel nationaal 
recordhouder alle categorieën en 
Ronald Desruelles/BVAV met 8m08 in 
1979 de wedstrijdrecordhouder van 
het BK. Mathias Broothaerts sprong 
als 4de landgenoot verder dan 8m00. 
Er is nog Jeroen Fischer/HCO, die in 
1987 met 8m01 uitpakte. “Ik haalde 
op 11 juli in het Duitse Rhede 7m83 en 
wilde bij dit BK mijn seizoen afsluiten. 
Mijn valiezen stonden al klaar. Niet 
om naar het EK in Zürich te trekken, 
maar om maandag voor een week 
vakantie naar de Verenigde Staten af 
te reizen. Dat komt uiteraard in het 
gedrang. Ik dacht vooraf helemaal 
niet aan een afstand. En zeker niet 

Dat hing in de lucht. Maar in het 
verspringen werd het veeleer 
toevertrouwd aan Cedric Nolf/VAC. 
De Zwevegemnaar bleef eind mei 
bij de IFAM met 7m84 amper 11 cm 
beneden de norm en op 12 juli in 
Kortrijk slechts 6 cm. De 25-jarige ex-
tienkamper beleefde ook bij het BK 
een ‘net niet’ ervaring. Hij evenaarde 
bij de 3de poging zijn 7m81 van de 
Nacht van de Atletiek maar kwam 
daarmee geen stap dichter bij Zürich. 
Mathias Broothaerts zorgde voor 
het gejuich aan de overkant van de 
hoofdtribune. Hij scherpte bij zijn 

Bultheel en Broothaerts met 
knalprestatie naar EK
De 400 meter voor mannen stond bij het 
BK voor de 3de opeenvolgende keer in het 
middelpunt van de belangstelling. Terecht: 
Kévin Borlée/WS liep met 45”27 naar de 6de 
Europese jaarprestatie en zorgde samen met 
tweelingbroer Jonathan (45”61) en revelatie 
Julien Watrin/DAMP (45”68) voor de tweede 
keer op rij voor een volledig LBFA-podium met 
chrono’s onder 46”00. In Amsterdam slaagde 
dezelfde dag alleen Liemarvin Bonevacia, die 

er het Nederlands record op 45”41 bracht, in 
die krachttoer en bij de Duitse titelstrijd in 
Ulm was Kamghe Gaba met 45”82 de enige. 
Twee VAL-ateten haalden in Brussel een 
bijna even hoog niveau: Michael Bultheel/
FLAC zette met 49”13 de 7de Europese 
jaarprestatie neer bij de 400m horden en 
Mathias Broothaerts/LYRA met 8m07 in het 
verspringen de 11de. Dat duo zorgde voor 
twee bijkomende EK-tickets.

Michael Bultheel.

Mathias Broothaerts.
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rij de Belgische titel. De 23-jarige 
Bruggeling zette na 51m71 in 2011, 
55m44 in 2012 en 58m86 in 2013 
de opgaande trend verder. Hij haalde 
60m57. Dat leek vanzelfsprekend. 
Hij bracht dit seizoen zijn record op 
66m02. Philip viel in Brussel vooral op 
door ongeldige worpen. Hij telde er 
vier in het discuswerpen en evenveel 
in het kogelstoten. Toch voegde hij er 
met 16m50 zilver in het kogelstoten 
aan toe. Clubmakker Hans Van 
Alphen stond als 3de met 15m87 voor 
het eerst op dat BK-podium. Jurgen 
Verbrugghe/HAC verlengde met 
17m52 zijn titel.

Vlaamse kampers
LBFA-atleten wonnen 5 van de 9 titels 
in de loopnummers. De VAL-collega’s 
domineerden met 7 van de 8 gouden 
medailles de kampnummers. In de 4 
werpdisciplines stonden zelfs enkel 
Vlamingen op het podium ! Zo liepen 
in het discuswerpen Erwin Nys/DCLA 
(53m63) en Sem Bras/OEH (50m97) 
met zilver en brons weg en maakten er 
een volledig Vlaams-Brabants podium 
van. Er namen aan deze discipline 
trouwens geen LBFA atleten deel. Dat 
ging ook op voor het kogelstoten. 
Timothy Branders/DAMP, zoon van 
afstandsloopster Nathalie Loubele, 
was de enige LBFA deelnemer in het 
speerwerpen. Hij haalde met 50m30 
de 9de plaats. Timothy Herman/
ACME won met een sterke 75m00 
voor het eerst het BK-speerwerpen. 
Opmerkelijk omdat hij dit seizoen 
reeds voor de 6de opeenvolgende 
keer de KVV-titel in de wacht sleepte. 
Thomas Smet/OEH (2de 69m35) en 
Tom Goyvaerts/BRAB (3de 65m76), 
die de 7 voorgaande jaren het BK-
goud onder elkaar verdeelden, 
volgden op respectabele afstand. 

Nicolas Pierre/CABW, die in 2013 voor 
de 6de keer op rij goud behaalde 
in het hamerslingeren, viel in 
eigen Nijvel met 3 
ongeldige worpen 
uit. Tim De Coster/
DCLA slingerde het 
gewicht van 7,246 kg 
als enige verder dan 
60 meter. Zijn 60m75 
bleek dus goed 
voor zijn allereerste 
nationale goud. 
Eerstejaarsbelofte 
Remi Malengreaux/
RCG haalde met 
58m61 zilver en 
44-jarige Walter De 
Wyngae r t /ROBA , 
die van 2002 tot 
2007 goed was voor 
6 titels, werd met 
57m67 nog 3de.  
Drie van de vier 
Vlaamse hinkstap-
springers bengelden 
aan het staartje. 
De vierde, Solomon 
Commey/VAC, ver-
wees bij zijn eerste 
BK AC goud de 7 
LBFA-atleten naar de 

dichtste ereplaatsen. De Vilvoordenaar 
met de Ghanese roots zette na 15m43 
bij de Buyle en 15m48 bij de Nacht, zijn 
geleidelijke recordmars verder met een 
gouden 15m51. 

Bram Ghuys/OEH – nog Vlaams-Brabant 
- behaalde voor de 3de opeenvolgende 
keer het goud in het hoogspringen. 
Vorig jaar deed hij het met 2m20 en 
toen strandde de 2de op 16 cm. Deze  
keer bleef hij bij 2m15 en deelde hij 
het podium met een duo dat voor het 
eerst over 2m07 sprong. Kortweg: de 
zege kwam niet in het gedrang, maar 
de tegenstand werd sterker. In casu 
meerkamper Ruben De Vrieze/AVKA 
en junior Emile Verdonck/AZW. Zij 
verbeterden zich met 4 cm en 3 cm. 
Arnaud Art/FCHA doorbrak de Vlaamse 
heerschappij in de kampnummers. 
De Luikenaar won met 5m35 voor het 
eerst het BK-polsstokspringen. Hij trekt 
zaterdag naar het Franse Carquefou 
voor zijn laatste kans op een EK-ticket. 
De norm bedraagt 5m50. Hij haalde 
dit seizoen al 5m42. Thomas Van Der 
Plaetsen/DEIN ging eveneens over 5m35 
en werd 2de. Hij paste vanwege het 
samenvallen met het polsstokspringen, 
voor de finale van de 110m horden.  

Verrassingen in halve fond
De betere halve fondlopers gaan bij de 
Nacht van de atletiek of de Flanders 
Cups op chronojacht. Zij verkozen bij het 
BK een tactische strijd voor de plaatsjes. 
Dat gebeurde in de 800m zonder Pierre 
Antoine Balhan die in 2012 met het 
goud wegliep. Aaron Botterman schreef 
zich eveneens in, maar daagde na zijn 
onverhoopte EK-kwalificatie bij de Nacht 
evenmin op. Titelverdediger Jan Van 
Den Broeck/LAT was wel van de partij, 
maar gaf in de finale na 500m met een 
hamstringprobleem op. Wie daarmee 
dacht dat Pieter-Jan Hannes/OLSE een 
eerste BK AC pistetitel voor het oprapen 
had, vergiste zich. Ismael Debjani/

CABW dook in de laatste rechte lijn als 
een duiveltje uit een doosje vooraan op 
en flitste in 1’49”51 voorbij Hannes en 
Stijn Baeten/BONH die beiden 1’49”78 
achter hun naam kregen. Neen: Ismael 
Debjani is geen import-Belg, maar 
een 24-jarige geboren en getogen 
Karolinger met Marokkaanse roots. “Ik 
legde mij tot vier jaar geleden toe op 
minivoetbal en basketbal. Ik miste voor 
beiden gestalte. Mijn moeder drong na 
twee jaar zonder sporten aan om weer 
te herbeginnen. Ik vond met CABW 
en Christophe Dumont de geschikte 
atletiekclub en trainer. Mijn debuutjaar 
2010 sloot ik met 1’55”02 af, 2011 met 
1’51”11 en 2012 met 1’50”79. Vorig 
jaar zette ik mijn besttijd van 1’48”72 
neer. Dit seizoen stagneerde ik op 
1’48”78. In 2012 werd ik bij mijn eerste 
BK met 1’52”78 5de. Ik studeerde af als 
sociaal helper en leg mij in afwachting 
van een job voltijds op de atletiek toe.”  
Tarik Moukrime/RFCL kon met zijn 
3’35”96 van de Nacht als enige 
deelnemer van de 1500m een chrono 
onder 3’40” voorleggen. Maar in een 
tactische wedstrijd maakt Kim Ruell/
RESC minstens evenveel kans. Dat 
maakte hij hard met BK-winst in 2007, 
2008, 2011 en 2013. Tarik haalde met 
3’52”62 voor de tweede keer op rij 
zilver, maar ging Kim (3’53”31) deze 
keer met één plaats vooraf. Isaac 
Kimeli/OEH, vorig jaar brons, kwam 
deze keer met 3’52”34 als de snelste 
spurter uit de bus. “Ik paste voor de 
1500m van de Nacht. Mijn 3’40”28 
op 11 juni in Groningen volstaat 
voor een EK-ticket, zo maakte ik mij 
sterk. Clubmakker Jeroen D’hoedt gaf 
forfait voor Zürich. Dat gaf mij quasi 
zekerheid. Ik loop zaterdag bij de FC in 
Ninove mijn eerste 5000m ooit. Ik kon 
vandaag rekenen op tactische hulp van 
mijn clubmakker Philippe Cortvriendt, 
vriend Thomas De Bock/HAMM en de 
aanwijzingen van trainer Tim Moriaux.” 
De concurrentie vond dat die hulp wat te 
ver ging en diende protest in. Dat bracht 

geen zoden aan de dijk, al werd 
Cortvriendt wel gediskwalificeerd 
en weigerden Moukrime en Ruell 
om het podium te betreden. 
Abdelhadi El Hachimi/RFCL had 
geen boodschap aan tactische 
spelletjes. De beste verdediging 
is de aanval, ook de dag na 
winst in de Nederlandse halve 
marathon van Ulrum. De 40-jarige 
Schepdalenaar maakte van de 
5000m een solo en won in 14’05”36 
voor de tweede opeenvolgde keer 
het langste afstandsnummer 
van het BK. 18 jaar jongere 
Emmanuel Lejeune/RESC (2de in 
14’17”02) en Antoine Duvivier/
RESC (3de in 14’19”34) maakten 
dit LBFA podium compleet. Krijn 
Van Koolwijk/LOOI liet er bij de 
3000m steeple evenmin gras over 
groeien. Hij won in zijn specialiteit 
met 8’57”08 voor de 5de keer het 
goud. De eerste keer gebeurde 
dat al 11 jaar geleden.

Ismael Debjani verrast Pieter-Jan 
Hannes (rechts) en Stijn Baeten, die 
dezelfde chrono als Hannes krijgt.
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Links: 
 
Zaterdag 26 (reeksen) en zondag 27 juli (finales) Brussel: 
Resultaten: http://www.toastit-live.be/results/2014/jul/za26/schedule.html 
 
 
@letiekleven verzonden: dinsdag 29 juli 2014

Tim Rummens/DCLA (400mH: brons in 50”70): “Dit 
was mijn eerste wedstrijd sinds één maand. In die periode 
werkte ik hooguit een handvol hordetrainingen af. Mijn 
slijmbeurzen bleken ontstoken. Ik mocht lopen met een 
spuitje. Ik pakte het in de reeksen uit vrees voor erger 
voorzichtig aan. Dat verklaarde de mindere 53”22. De pijn 
was er amper minder om. Toch gaf ik in de finale volgas. 
Alles moet bij het EK in Zürich in orde komen.”

Jonathan Borlée/WS (400m: zilver in 45”61): “Kévin 
is weer in orde. Ik zit met een contractuurtje. Niet 
echt ernstig, maar ik voelde mij niet 100 %. In die 
omstandigheden vond ik 45”47 in de reeksen en 45”61 in 
de finale een meevaller.”

Jurgen Verbrugghe/HAC (kogel: goud met 17m52): 
“Ik gooide nooit verder bij een BK outdoor. Er zat zelfs 
nog meer in. Mijn laatste poging was 17m80 à 18 meter 
waard. Ik kon een voet helaas niet binnen de ring houden.”

Philip Milanov/VAC (discus: goud met 60m57; kogel: 
zilver met 16m50): “Mijn lichaam en hoofd stonden 
niet naar het kogelstoten en het BK, maar naar het EK-
discuswerpen. Ik trainde de afgelopen weken bijna niet 
met de kogel, maar keihard voor het discuswerpen.” 

Abdelhadi El Hachimi/RFCL (5000m: goud in 
14’05”36): “Ik wilde net als vorig jaar onder 14 minuten 
duiken. Met die hitte bleek dat ondoenbaar. Ik haalde het 
EK-minimum op die afstand, maar loop in Zürich enkel de 
marathon. Top 5 is het doel.”

Emmanuel Lejeune/RESC (5000m: zilver met 
14’17”02): “Ik woon in Quevrain. Dat ligt tegen de Franse 
grens. Valenciennes, de dichtste stad, bevindt zich amper 
12 km verder. Ik sloot mij daarom bij de lokale Franse 
club aan en train er op hun piste. Ik bracht op 20 juni in 
Carquefou mijn record op 14’10”42 en liep vorige week in 
Gent bij de 3000m met 8’13”59 ook sneller dan ooit.”

Ruben Devrieze/AVKA (hoog: zilver met 2m07): 
“Ik studeerde af als vastgoed landmeter en kan mij in 
afwachting van een job volledig op de atletiek toeleggen, 
specifiek de tienkamp. Ik sukkelde de hele winter met 
rugkwetsuren. Sinds mei kan alles weer. Ik voelde mij rijp 
voor een record. Dat stond al twee jaar op 2m03.”

Frederik Claes/ATLA (100m: brons in 10”84; 200m: 
brons in 21”37): “Ik snelde als eerstejaarsjunior in 2010 
de 100m af in 10”69. Dat bleef tot vandaag mijn record. 
Mijn 21”72 bij de 200m ging na vier jaar dit seizoen voor 
de bijl. Ik haalde bij de FC in Kortrijk 21”71, een week 
later bij de Nacht 21”64, bij de BK-reeksen 21”46 en nu 
in de finale 21”37. Ik wilde mijn TEW-studies op kot in 
Leuven combineren met atletiek. Maar ruim twee jaar was 
niets op niveau. Ik stopte in 2013 van mei tot september 

zelfs met atletiek. Dit seizoen wilde ik er meer 
dan ooit voor gaan. Ik verkoos zelfs een beetje 
studiespreiding. Dat werkte.”

Walter De Wyngaert/ROBA (hamer: brons met 
57m67): “De dokter raadde mij atletiek af. Een hartklep 
zet teveel uit bij explosieve inspanningen. Ik durf uit 
vrees voor ademhalingsproblemen niet meer alles 
geven. Maar wil absoluut 2015 nog volmaken. Volgend 
jaar kan ik voor de 25ste keer het BK AC podium halen 
en als 45-jarige een nationaal record M45 neerzetten.”

Pieter-Jan Hannes/OLSE (800m: zilver in 1’49”78): 
“Ik heb mij weinig te verwijten. De 800m is mijn ding 
niet. Dit was een goede les. Ik pakte het als een 1500m 
aan en passeerde na 400m te traag. Toch lagen Stijn 
Baeten en ik enkele meters voorop. Ik merkte het te laat 
en ging niet hard genoeg door.” 

Arnaud Art/FCHA (polsstok: goud met 5m35): “Ik 
verblijf sinds één jaar in het Franse Bordeaux. Gisteren 
kwam ik over, morgen vertrek ik terug. Ik stel het nog 
steeds goed met nonkel en trainer Roland Elias. Maar 
in Bordeaux is er een heuse polsstokschool met op kop 
Georges Martain, die Thierry Vigneron, Daniel Dossevi, 
Pierre Quinon, Romain Mesnil en zelfs Renaud Lavillenie 
kortere of langere tijd begeleidde of nog begeleidt.”
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